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Sammanfattning 

ADHD är en av de vanligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och det talas 

allt mer om denna diagnos i samhället. Det här är en kvalitativ intervjustudie som avser 

att undersöka om ADHD påverkar identitetsskapandet samt se till samhällets påverkan i 

detta avseende. Frågeställningarna som förväntas kunna besvaras är; hur påverkar 

individens identitet av en ADHD-diagnos? Vilken roll har samhället för individens 

identitetsskapande i relation till diagnosen? Teorier som studien utgår ifrån är Meads 

teori om “jaget”, Goffmans teorier om stigma och identitet samt Jutels perspektiv som 

berör diagnoser ur ett sociologiskt perspektiv. Studien fann att diagnosen blir en stor del 

av identiteten vid diagnostiseringen. Genom diagnosen fick studiedeltagarna förståelse 

och ökad självkännedom. Skolan och arbetsplatsen hade en betydande roll för 

identitetsskapandet för studiedeltagarna. I skolan blev vissa beteenden och svårigheter 

som kan härledas från ADHD tydliga. Därmed kunde studiedeltagarna komma i kontakt 

med stigmatisering baserat på diagnosen. På arbetsplatsen kunde istället dessa 

stigmatiseringar ta en vändning och istället bli fördelaktiga för studiedeltagarna. Studien 

bidrar med en ökad förståelse av identitetsskapande i relation till ADHD. 

Nyckelord 

Sociologi, ADHD, stigma, identitet, identitetsskapande.  
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1. Inledning 

Barn som växte upp med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under 1980-talet hade i 

stort sätt ingen hjälp eller stöd att få, enligt Susanne Bejerot, docent vid Institutionen för 

klinisk neurovetenskap (Karolinska institutet [KI], 2015). Bland neuropsykiatriska diagnoser 

år 2015, var ADHD den vanligaste diagnosen där fem procent av alla barn i Sverige hade 

blivit diagnostiserade med ADHD (Svenaeus, 2015, s. 58, 60). ADHD står för Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder och diagnosen karaktäriseras av just 

uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och hyperaktivitet (Socialstyrelsen, 2004, s. 7). 

Medvetenheten om ADHD har stigit och forskare tror att det kommer att fortsätta i den 

riktningen. Statistik visar att allt mer ADHD-läkemedel skrivs ut till barn och ungdomar 

(Svenska Dagbladet [SVD], 2017). I en svensk rapport beskrivs det att i Västvärlden har antal 

personer som fått en diagnos fem-dubblats år 2015, i jämförelse med de tidigare 30 åren 

(Svenaeus, 2015, s. 58, 60). En ökning av barn som har diagnostiserats med ADHD visar även 

i en studie från USA, där resultatet visade att barn mellan 4-17 år som hade fått en ADHD 

diagnos ökat med 9,5 % år 2007. Dock har det framförts kritik mot den ökade 

diagnostiseringen, vilket påvisar att ramarna för att ställa en ADHD-diagnos har breddats, 

snarare än att det har skett en ökning av antal personer som har diagnosen (Bringewatt, 2011, 

s. 260-261). Bruce Link och Jo Phelan (2001, s. 368) belyser också att ADHD har blivit 

vanligare, däremot på ett sådant sätt att det talas mer i folkmun om termen ADHD. De anser 

att hyperaktivitet på senare tid har blivit en markör för ett avvikande beteende och att synen 

på vad som är avvikande förändras över tid och är knutet till en historisk kontext.  

Fredrik Svenaeus (2015) som är medicinsk humaniora, benämner att historiska tillfälligheter 

och kulturella faktorer har en betydande roll för diagnoser, vilket är grundläggande för hur 

individer som är diagnostiserade med ADHD blir bemötta av omgivningen i samhället. Att ha 

en ADHD-diagnos kan vara stigmatiserande och kan ge en förklaring till varför vissa 

individer har ett avvikande beteende. Många tycktes glömma bort ADHD-diagnosens makt 

för individers identiteter. Svenaeus (2015) menar att de istället kopplar diagnosen till 

praktiska hjälpmedel för att kunna kommunicera kring problemet och vidta åtgärder för 

individer och deras anhöriga. Vidare anser han att diagnoser inte är neutrala, utan det är ett 
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sätt att söka mening och legitimitet för individer för något som annars är obegripligt och 

självförvållat i samhället.   

Diagnoser är ett klassificeringsverktyg som är avgörande för hur den medicinska vetenskapen 

utövar sin roll i samhället (Jutel, 2011, s. 4). Om ADHD ska förstås som biologiska, sociala 

eller psykologiska fenomen råder det delade uppfattningar kring. ADHD är ur denna aspekt 

en omstridd diagnos. Gränsdragningar för neuropsykiatriska diagnoser är diffusa som därmed 

leder till dessa omstridda uppfattningar (Lassinantti, 2014. s, 13). Diagnoser kan ses som en 

arena där olika parter konfronterar sjukdomars innebörd genom att ge diagnoser olika 

förklaringar (Jutel, 2011, s. 5). 

Tidigare forskning kring ADHD har främst lagt vikt vid medicinska aspekter samt fokuserat 

på ADHD hos barn i en skolkontext (Lassinantti, 2014, s. 12). Denna studie är en 

identitetsstudie som avser att undersöka hur identiteten påverkas eller formas i relation till en 

klassificering. Tyngden ligger i att undersöka identitetsfenomenet som har sin grund inom den 

medicinska vetenskapen.  

1.2 Syfte och problemställningar 

Antalet personer som diagnostiserats med ADHD har ökat, vilket kan bero på att kriterierna 

för att diagnostiseras med ADHD har breddats. En aspekt att ta hänsyn till när det kommer till 

individers kunskap och medvetenhet om diagnoser är bland annat kulturella faktorer. Dessa är 

grundläggande för hur individer med ADHD blir bemötta i samhället och får en betydande 

roll för hur individens identitet skapas och utvecklas. Att bli diagnostiserad med ADHD kan 

dels vara en förklaring för individer med ett avvikande beteende, dels kan det kan vara något 

som blir stigmatiserande för individen. Då inriktningen på tidigare studier främst innefattat 

barn och har setts ur ett medicinskt perspektiv, är det intressant att studera individer med 

ADHD-diagnoser kopplat till identitetsskapande utifrån ett sociologiskt perspektiv. Enligt 

Anne-Marie Jutel (2014, s. 6) är diagnossociologin ett relativt nytt område och forskningen 

gällande identitet i relation till ADHD är begränsad. Syftet med studien är att undersöka hur 

vuxna individer med en ADHD-diagnos uppfattar sig själva samt att undersöka vilken roll 

samhället och omgivningen har för identitetsskapandet i relation till en medicinsk diagnos. 

För att kunna besvara syftet med uppsatsen har två frågeställningar utformas. 

Hur påverkar individens identitetsskapande av en ADHD-diagnos? 

Vilken roll har samhället för individens identitetsskapande i relation till diagnosen? 
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1.3 Begreppsdefinitioner  

Livsvärld - Livsvärld är en persons liv och hennes relation samt uppfattning av den (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43). Livsvärld beskrivs som “världen som den upplevs direkt och 

omedelbart i vardagen, oberoende av och för vetenskapliga förklaringar” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 359).   

ADHD - Vad som karaktäriserar ADHD enligt Socialstyrelsen (2014, s. 12-16) är främst 

uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Uppmärksamhetssvårigheter 

innefattar svårigheter för individen att behålla uppmärksamheten över tid. Individen får svårt 

att rikta sin energi och motivation till en uppgift samt att organisera handlandet. Svårigheter 

med impulskontroll innebär att det är svårt att reglera sina impulser som medför att individen 

får svårt att reglera sina reaktioner, lyssna klart när någon talar samt att tänka efter innan 

individen handlar. Det kan också innebära att individer med en ADHD-diagnos har lättare att 

falla för frestelser som ger snabba belöningar. Det kan gälla mat, nikotin, alkohol eller 

sökandet efter nya upplevelser. Överaktiviteten förändras över tid. I vuxen ålder kan 

överaktiviteten innefatta en känsla av ständig rastlöshet och svårigheter att varva ner. 

 

2. Teori 

I detta avsnitt kommer studiens centrala begrepp och ramverk att presenteras. Val av teorier 

till studien är Meads och Goffmans identitetsperspektiv, samt Jutels perspektiv om diagnoser. 

Meads teori om “jaget” och Goffmans teori om identitet är relevant för att studera skapandet 

av identiteten, vilket är grundläggande för studien. Goffmans teori om stigma är relevant 

eftersom att det kan vara avgörande för hur en individ framställer sig själv. Jutel lyfter ett 

perspektiv av hur diagnoser klassificeras i samhället samt hur individer kan använda 

diagnoser som ett verktyg för ökad förståelse för dem själva. Detta blir relevant för att se hur 

en ADHD-diagnos uppfattas i samhället och för individer.  

2.2 Identitet 

Mead (1976, s. 120-123) ansåg att individer måste bli medvetna om sig själv för att skapa sig 

en identitet. Skapandet av identiteten menade han var en pågående process från när barnet 

föddes och skapas genom sociala relationer och erfarenheter. Denna process kallade han för 
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att utveckla ”jaget”. Jaget skapas av individen själv och det utvecklas genom språket, leken 

och spelet. Språket som utveckling av ”jaget” sker genom att barn interagerar med andra 

individer genom ljud, ord och symboler. Lekens utveckling av ”jaget” sker genom att barnet 

härmar och intar andras roller. Genom spelet lär sig barnet spelregler hur den skall bete sig i 

olika situationer och skapar därigenom en förståelse för alla “spelares” handlingar och 

attityder. När ett barn har lärt sig spela, kan hen uppfatta den ”generaliserade andre”. Den 

generaliserade andre är den sociala grupp eller samhällsattityder som tillskriver “jaget” på 

individen. Barnet kommer till en början i kontakt med signifikanta andra, dessa är exempelvis 

barnets föräldrar. Sedan utvidgas barnets kontaktnät via människor i sin närhet, av dessa lär 

sig barnet sig att definiera sig själv. Barnet kan därefter ta till sig den generaliserande andre. 

Genom livet har individen med sig omgivningens normer och attityder, som i förlängningen 

påverkar individens handlingar och beslutsfattande i olika sociala kontexter som individen 

befinner sig i. Goffman (2011) menade likt Mead (1976) att identitet skapas genom individers 

relation till samhällets och andra individer.  

Däremot belyste Goffman (i Persson, 2012, s. 87, 89) att skapandet av identiteten skedde 

genom att individer går in i olika roller i mötet med andra, för att kunna samspela med dem. 

Individen tillskrevs därmed en identitet genom att spela en specifik roll i den gällande 

kontexten. När individen gick in i en specifik roll kunde hen styra sin identitet genom att 

främja eller dölja den. Det möjliggjorde att individen kunde anpassa sin identitet efter 

samhällets normer och värderingar. Samhällets normer och värderingar benämndes som 

samhällets identitetsvärld. Goffman (2011, s. 117-118) använde sig av olika identitetsbegrepp 

som var med i skapandet av individens identitet, en av dessa är jag-identitet. Jag-identiteten 

berör individens uppfattning om sig själv. Vilka uppfattningar individen hade om sig själv 

kunde variera beroende på vilken roll hen gick in i. Individen valde därmed vilka sidor hos sig 

själv som visades upp. Omgivningens bild av individen behövde inte alltid stämma överens 

med hur individen själv upplevde sig och kunde leda till konflikt i detta avseende. 

Meads teori om jaget blir relevant för studien eftersom den ger ett grundläggande sociologiskt 

perspektiv på hur identiteten skapas genom hela livet. Meads teori om jaget och Goffmans 

teori om hur roller och individer framställer sin identitet, kompletterar varandra och stödjer 

denna uppsats syfte. Genom att använda Goffmans synsätt på samhällets identitetsvärld och 

identitetsbegrepp kan vi även identifiera vilken livsvärld som studiedeltagarna befinner sig i 

samt hur de väljer att framställa sin identitet.  
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2.3 Stigmatisering 

Genom att synliggöra vad som är avvikande från samhällets identitetsvärld kan vi också se 

vad som anses vara “normalt” i ett samhälle (Persson, 2012, s. 131). Individer försöker få ett 

socialt erkännande av sin omgivning i relation till det som är högt värdesatt i samhället. När 

individer inte lyckas med det avviker de från samhällets normer som i förlängningen leder till 

stigmatisering (Goffman, 2011). Stigma skapas bland annat i relation mellan en individs 

utmärkande egenskaper i relation till stereotypa ideal. Stigma skapas även genom att individer 

kategoriserar andra individer och skiljer dem åt (Link & Phelan, 2001, s. 366-367). När 

individer upplever stigma vill de gömma sin identitet. Det blir ett spel mellan det “normala” 

och “avvikande” som leder till att individer försöker kontrollera information om sig själv, som 

ett tillvägagångssätt för att undvika stigma. Om stigmat riskerar att bli upptäckt kan individer 

få ett oönskat rykte eller skambeläggas. Upptäcker omgivningen stigmat påverkar det 

samspelet mellan dem, vilket är en anledning till att dölja sitt stigma (Persson, 2012, s. 133-

134). En individ kan även vända ett stigma till något fördelaktigt, det benämns som Stigma 

management. Det kan med fördel göras med andra som är stigmatiserade, i syfte att göra 

motstånd för den stigmatiserade (Persson, 2012, s. 135). 

Valet av att använda Goffmans begrepp stigma i studien är relevant för att undersöka om en 

diagnos kan vara stigmatiserande för en individ. Då stigma kan vara avgörande hur en person 

framställer sig själv ser vi att detta är viktigt för individers identiteter. ADHD är en diagnos 

som har blivit allt vanligare i dagens samhälle, men tidigare studier tyder även på en att 

diagnosen är stigmatiserade. Det blir relevant att använda detta begrepp för att se om stigman 

kring ADHD finns kvar. Genom stigman kan vi undersöka om studiedeltagarna väljer att 

undvika eller tala öppet om deras diagnos i olika sociala kontexter. Detta är relevant i 

skapandet av deras identiteter. 

 

2.4 Diagnoser ur ett sociologiskt perspektiv 

Vilken hälsa en person har är inte endast bundet till en individ, utan också ett resultat av, 

statens prioriteringar, samhällets kultur och sociala strukturer (Jutel, 2011, s. 14). Genom att 

förstå vad diagnoser innebär möjliggör det för individer att skapa förståelse och vetskap om 

olika sjukdomar (Jutel, 2011, s. 8). Diagnoser är ett klassificeringsverktyg som är avgörande 

hur den medicinska vetenskapen utövar sin roll i samhället. Genom diagnoser kan individer se 

vad som anses vara normalt i ett samhälle och hur samhällen anser att individer borde bli 
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behandlade. När en individ får en diagnos har hen ett tillstånd att vara sjuk enligt samhället. 

En diagnos ger individer verktyg att förklara vad som är annorlunda med dem och vad som 

avskiljer dem från samhällets normer (Jutel, 2011, s. 4-5). Diagnoser kan hjälpa individer med 

ADHD att känna en kollektiv identitet och skapa en känsla av gemenskap, istället för att dessa 

individer upplever utanförskap. Diagnoser kan på så sätt tillgodoses med nya potentiella 

nätverk och support (Jutel, 2011, s. 18). Individer i samhället är med i processen av att ändra 

och forma diagnoser och dess betydelse (Jutel, 2011, s. 26).  

Perspektivet är av relevans för studien eftersom att den belyser samhällets perspektiv på 

diagnoser samt hur en diagnos kan påverka individen. Vi kan därmed se hur diagnoser i 

samhället ser ut idag från studiedaltagarnas perspektiv och studera hur de upplever sin 

diagnos.  

3. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom studiens område att tas upp. Tidigare 

forskning kring ADHD och identitet är begränsad. En studie som blir central för studien är en 

avhandling som berör införlivandet av diagnosen i identiteten. Vidare kommer tidigare 

forskning om stigma att presenteras, vilket är en relevant utgångspunkt då stigma kan påverka 

individers identiteter. Sedan kommer barns erfarenheter av att växa upp med ADHD tas upp 

samt hur övergångar mellan skola och arbetsliv/vidareutbildning blir för dessa individer. 

Detta är relevant för att det kan bidra med hur diagnosen påverkar identiteten även om dessa 

studier inte direkt relaterar till det perspektivet. Avslutningsvis berörs hur sociologin har 

identifierat olika avvikande medicinska beteenden, samt hur den varierande statusen inom 

sjukvården belyser de rådande hierarkierna både gällande sjukvård och sjukdomar. Det är 

relevant för studien eftersom att status inom sjukvården kan avspegla samhällets normer och 

därmed påverka skapandet av identiteten. 

3.2 Hur diagnosen är med och skapar identiteten 

En svensk avhandling av Kitty Lassinantti (2014) ämnade att bidra till en ökad förståelse av 

hur vuxna kvinnor skapar sin identitet i relation till att leva med ADHD. Hon genomförde en 
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kvalitativ intervjustudie med 16 deltagare i åldrarna 20-49. Deltagarna i studien beskrev att de 

fick en större förståelse för sig själva och sin identitet genom diagnosen. Andra individer 

tillskrev även deras identitet genom att kategorisera dem genom diagnosen. Studiedeltagare 

angav att de hela tiden vägde för- och nackdelar med att vara öppen för andra individer om 

sina respektive diagnoser. De ansåg att det fanns en risk för att bli dömd efter stereotypiska 

föreställningar om diagnoserna, om de pratade öppet om diagnosen. Detta kategoriserade 

Lassinantti (2014) som stigmatiserande för studiedeltagarnas identiteter.  

3.3 Erfarenheter av ADHD-diagnos hos unga 

vuxna 

Elizabeth H. Bringewatt (2011) har utfört en retrospektiv studie i USA där hon har utfört 

djupintervjuer med tio unga vuxna i åldern 18-22 år som har blivit diagnostiserade med 

ADHD i barndomen. Syftet med studien var att undersöka hur barn lär sig om sin diagnos och 

vilka erfarenheter de har av sin diagnos. Resultatet av studien visar att barn ofta upplever 

stigma och egenmakt när det lär sig om sin diagnos och skapar förståelse för den. Stigman 

blev tydlig när studiedeltagarna i studien beskrev att de inte ville prata öppet om sin diagnos 

för att de var rädda att upplevas som annorlunda och bli separerade från sina klasskamrater. 

En stark vilja att vara som alla andra framkom hos studiedeltagarna. Styrkan med diagnosen 

var främst att respektive studiedeltagare fick en större självkännedom och att de fick en 

förklaring för sitt avvikande beteende. En del av studiedeltagarna beskriver diagnosen som en 

lättnad. Hon belyser även att barnens föräldrar har en betydande roll för hur barnen ser och 

upplever sin diagnos. Hade föräldrarna pratat med dem om deras diagnoser i barndomen, 

upplevde studiedeltagarna att de fick en större förståelse för sin situation, men även att det var 

en stor hjälp för att få olika hjälpmedel som de var berättigade till. Studiedeltagare vars 

föräldrar inte pratade om diagnosen under deras barndom upplever stigma inom familjen för 

att diagnosen aldrig diskuterades. De lärde sig därmed att diagnosen var något som skulle 

undangömmas från andra. Slutligen förespråkar Bringewatt (2011, s. 274) att föräldrar bör 

prata öppet om diagnosen med sina barn för att minska stigmatiseringen.  

3.4 Social exkludering och stigma 

I artikeln “Social Appraisal of Adult ADHD” som genomfördes i USA undersöktes bland 

annat social stigma i samband med en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Studien har en 
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kvantitativ ansats och 257 högskolestudenter medverkade i en enkätundersökning. Resultatet 

tyder på att respondenterna har en negativ bild av individer som har ADHD i jämförelse med 

individer som inte har ADHD. Det visade att respondenterna föredrog att samarbeta med 

personer utan ADHD i skolan och andra professionella sammanhang. Resultatet visade även 

på samma inställning gällande att inleda sociala relationer. Respondenterna föredrog att inleda 

dessa relationer med personer utan ADHD-diagnos (Canu, et al., 2008). 

I Sverige har en intervjustudie av Kristina Hellberg och Anette Kjellberg (2012) genomförts 

på 20 individer med ADHD och/eller asperger syndrom. Syftet med studien var att få en 

förståelse för hur övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna 

med ADHD och aspergers syndrom. Studiedeltagarna var mellan 19-30 år. Utgångspunkten i 

studien var att dessa individer kan vara ”socialt sårbara” eller i riskzonen för ”social 

exkludering” och marginalisering på arbetsmarknaden. Studiedeltagarna beskrev att 

diagnosen fick dom att känna sig stämplade och utmärkande från andra. De såg sig själv som 

avvikande vilket ledde till en stigmatiserad syn på dem själva. De hade även upplevt 

mobbning och utsatthet i skolan. 

3.5 Hur diagnoser och medicin blir relevant i 

sociologin  

Bringewatt (2011) nämner i sin studie att medicinskt avvikande beteende som sociologer har 

identifierat är hyperaktivitet, som har omvandlats till ett medicinskt problem. Avvikande 

beteende hos barn anses vara mer accepterat i samhället och för medicinska behandlingar i 

jämförelse med vuxna. En förklaring till detta är att vuxna anses vara ansvariga för sina 

handlingar, vilket barn inte anses vara. Fördelar med diagnoser som sociologer har definierat 

är att medicinsk behandling ger möjlighet till ett ”botemedel”. Botemedlet kan ta bort skulden 

från individer som har fått en diagnos samt förklara deras avvikande beteende. Diagnosen blir 

som ett verktyg för att förklara vad en individ upplever och varför hen inte är som de 

normativa i samhället.   

I en kvalitativ litteraturstudie av Marie Norredam och Dag Album (2007) granskas litteratur 

om prestigehierarkier för medicinska specialiteter och sjukdomar. I studien har sammanlagt 

20 artiklar använts. Resultatet visar att det finns en hierarki inom sjukvården. Kirurgin hade 

högst status och psykiatrin lägst. I studien rankades även sjukdomarna i status. Detta visade 

att statusen varierade beroende på vilket organ i kroppen som sjukdomen uppstod i. Vidare 
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menar de att organ som är symboliska i vår kultur som hjärtat och hjärnan har mer status i 

jämförelse med lungor eller tarmar.  

4. Metod och data 

I detta avsnitt kommer studiens metoddelar att presenteras. Först kommer en redogörelse för 

den kvalitativa metoden, följt av hur vi samlade in materialet samt genomförandet av 

intervjuerna. Sedan presenteras studiens urval, trovärdighet, analysmetod och etiska aspekter. 

Studien utgår från ett kvalitativt fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologi grundas i att 

studiedeltagarna skall tala utifrån deras perspektiv och beskriva deras livsvärld. Detta för att 

forskaren skall kunna skapa en förståelse för olika sociala fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 42). Då studien ämnar att skapa en förståelse för hur en ADHD-diagnos kan påverka 

individers identiteter anses detta förhållningssätt gå i linje med studiens syfte.   

4.2 Kvalitativ metod  

Kvalitativa studier lägger vikt vid hur personer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet samt 

hur samhället ständigt förändras. Forskare vill i kvalitativ forskning hitta distinktioner i 

samhället för att skapa en förståelse för social interaktion samt vad olika samhälleliga 

fenomen får för betydelse i kontexter där den sociala interaktionen skapas. Därmed avser 

kvalitativa studier att förstå processer och betydelser, snarare än att mäta hur många eller hur 

mycket (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 13). Vanligtvis betonar kvalitativa studier ett 

induktivt synsätt mellan teori och forskning, vilket betyder att tyngden ligger i genererandet 

av teorier (Bryman, 2011, s. 40-41).   

I studier inom kvalitativ forskning bör forskaren vara självreflekterande och uppvisa 

reflexivet. Detta på grund av att det är omöjlig att vara helt värderingsfri. Ett exempel på det 

är att val av undersökning ofta är kopplat till något som hen intresserar sig för. Det är därför 

viktigt att förklara för läsaren om sina val i forskningsprocessen och att kunna vara 

självkritisk (Bryman, 2011, s. 43-44). Att upprätthålla motivation och se meningen i 

materialet som har samlats in och skall analyseras är dock en fördel i kvalitativa studier för att 

det ligger i forskarens intresse (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 14). Vi är medvetna om att 
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studien kan ha påverkats av intressen, därmed har en genomgående ambition funnits att vara 

så objektiva som möjligt. Vi har synliggjort förkunskaper och fördomar under hela studien.  

4.3 Datainsamlingsmetod  

Studiens empiriska material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har arbetat fram specifika frågor som skall 

ställas under intervjun, men behåller en öppenhet för följdfrågor. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att de är flexibla för intervjuaren. Nackdelen är att det är något 

begränsade för intervjudeltagaren att tala fritt och därmed lyfta fram hens perspektiv (Aspers, 

2011, s. 143). Sekundärdata är hämtat i form av vetenskapliga artiklar, relevant litteratur samt 

aktuella nyhetsartiklar.  

Intervjuer möjliggör för forskaren att se studiedeltagarnas livsvärld och hens relation till den. 

Med hjälp av intervjun kan forskaren tolka meningar om vad som sägs samt hur det sägs. På 

så sätt kan olika teman skapas av det som är centrala i personens livsvärld. Forskaren är ute 

efter beskrivningar av handlingar, specifika situationer och inte allmänna åsikter. Därmed ska 

forskaren vara öppen för nya och oväntade fenomen vilket kan leda till nya insikter. Den 

kunskap som fångas in, alstras genom det mänskliga samspelet under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43-44). 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som innefattade ca 30 frågor. Det gjordes för att 

hålla sig till ämnet och för att fånga in material som är relevant för studien. Kvale (i Rennstam 

& Wästerfors, 2015, s. 29) belyser tematiska frågor vilket innebär sakfrågor som intervjuaren 

utgår ifrån. Frågor av den karaktären som finns i studiens intervjuguide är exempelvis “Kan 

du beskriva vad ADHD är?”. Han tar även upp dynamiska frågor som är av 

uppföljningskaraktär. Dessa typer av frågor som användes i studien var exempelvis “kan du 

berätta mer om?” eller “kan du ge ett exempel på hur det var?”. Förhoppningen för 

intervjuaren är att detta skall leda till att studiedeltagaren mer i detalj, berättar om upplevelser 

och erfarenheter hen har. Kvale nämner (i Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 29) att dessa 

dynamiska uppföljningsfrågor hjälper forskaren att få en djupare inblick i studiedeltagarna 

livsvärldar. 
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4.4 Utförandet av intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes “face to face”, det vill säga direkta intervjuer. 

Direkta intervjuer möjliggör för forskaren att avläsa studiedeltagarens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Detta är fördelaktigt för att se om de uppfattat frågan korrekt. Nackdelar med 

direkta intervjuer är att studiedeltagarens svar kan påverkas av intervjuarens kön, etnicitet och 

ålder. Det kan medföra att svaret på frågorna formas efter vad de tror att forskaren är ute efter 

(Bryman, 2011, s. 209).  

Vid val av intervjuplats bör forskaren tänka på att olika miljöer väcker olika känslor hos de 

som intervjuas, vilket kan forma hur de vill framställa sig själva. Att intervjua personer i deras 

hemmiljö kan anses att vara mer känsligt. Om en intervju sker i hemmet hos studiedeltagaren 

är det fördelaktigt om andra familjemedlemmar inte är närvarande (Ahrne & Svensson, 2015, 

s. 42-43). För att skapa så bra förutsättningar för intervjun som möjligt bör miljön vara fritt 

från buller och andra störningar. Använder forskaren sig av utrustning som ljudupptagningar 

är tystnad extra viktigt eftersom att det underlättar under analysarbetet (Bryman, 2015, s. 420-

421).  

Platserna som intervjuerna genomfördes på varierade. Vi var flexibla gällande miljön, kravet 

var att man skulle kunna sitta ostört. Studiedeltagarna kom med egna förslag på 

intervjuplatser där majoriteten föredrog att intervjuas i deras hemmiljö och resterande i ett 

grupprum på Stockholms universitet. Alla intervjuer genomfördes i Stockholms län under 

november månad. Studiedeltagarna kontaktades via sms och genom sociala medier. 

Sammanlagt blev det sju intervjuer som varade mellan 40-60 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in med en mobiltelefon, med studiedeltagarnas samtycke. Om forskaren skall spela 

in intervjun är det viktigt att få ett godkännande av intervjupersonen (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014, s. 162-163). 

4.5 Urval 

Eftersom att studien undersöker en specifik grupp, genomfördes ett strategiskt 

bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren kommer i kontakt med individer i deras närhet 

som sedan ger förslag på aktuella studiedeltagare som går i linje med studiens syfte (Bryman, 

2011, s. 392). Urvalet är avgränsat till individer med en ADHD-diagnos mellan 18 och 35 år, 

bosatta i Stockholms län. Åldersspannet valdes för att säkra möjligheten att hitta tillräckligt 

med deltagare för studien och för att skapa en representativ bild. Kontakten med deltagarna 
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möjliggjordes genom att fråga individer i vår omgivning som sedan rekommenderade 

lämpliga studiedeltagare. Mindre vikt lades vid kön men fem män och fem kvinnor 

eftersträvades för att få spridning i materialet. Vi utgick från att studiedeltagarna talade 

sanning om att det hade ADHD, detta kontrollerades inte på grund av etiska och moraliska 

skäl. Totalt intervjuades sju studiedeltagare varav sex var kvinnor och en man. Åldern på 

studiedeltagarna var mellan 19-32 år.  

4.6 Studiens trovärdighet 

Tillförlitligheten i kvalitativa studier relateras till frågor som till exempel, om studien skulle 

göras om vid ett annat tillfälle av andra forskare, skulle då resultaten kunna reproduceras? Vid 

intervjustudier bli det viktigt att ta hänsyn till vilken inverkan intervjuaren har på 

studiedeltagarna och dess svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). För att styrka 

tillförlitligheten i studien gjordes en pilotintervju för att kunna korrigera eventuella frågor och 

för att öva på att ha ett neutralt förhållningssätt under intervjusituationen. Vi delade upp 

intervjuerna, där en intervjuade tre och den andra fyra, därför var det viktigt att ha en 

pilotstudie för att kunna försäkra oss om att vi använde oss av liknande tillvägagångssätt. För 

att kunna förhålla sig så neutralt och fördomsfritt som möjlig diskuterades eventuella 

förkunskaper om ADHD redan när intervjuguiden skapades. Vad är det vi faktiskt vet och vad 

är rena fördomar? Diskussionen fördes för att inte ställa ledande frågor där risken är att 

studiedeltagarna kan uppleva att intervjuaren är ute efter ett visst svar som Bryman (2011, s. 

252-253) menar kan ge ett missvisande resultat. Istället försökte vi vara lyhörda och ge 

studiedeltagarna tid att tala till punkt. I resultatet presenteras utvalda citat ur intervjuerna. En 

av fördelarna med detta är att det ger läsaren en inblick i innehållet genom att visa konkreta 

exempel ur materialet. Varje citat som används i resultatet har motiverats och tolkats. Detta 

menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 299) är underlättande för läsaren som inte är bekant 

med materialet. Kodningen av materialet genomfördes delvis separat. Sedan gick vi igenom 

och sammanställde dessa tillsammans för att säkerställa tillförlitligheten i vårt insamlade 

material. 

4.7 Analysmetod 

För att göra en noggrann analys bör intervjuerna spelas in och transkriberas. En av flera 

fördelar med detta är att underlättar under transkriberingsarbetet. I kvalitativa studier är 
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forskaren ofta intresserad av vad studiedeltagarna säger samt hur de säger det. Därmed blir 

det fördelaktigt att intervjuaren spelar in intervjun för att ägna all uppmärksamhet på det som 

faktiskt sägs under intervjun (Bryman, 2011, s. 428). Samtliga intervjuer som genomförts har 

spelats in via mobiltelefon och transkriberats. Vi valde att dela upp intervjuerna och 

genomföra dem separat. Detta för att studiedeltagaren inte skulle uppleva intervjusituationen 

som obehaglig och därmed få svårare att slappna av. För att sätta in oss i hela materialet valde 

vi att transkribera varandras intervjuer. Fördelen med detta var att vi blev insatta i alla 

intervjuer, detta blev framförallt fördelaktigt inför den kommande analysen när vi hade 

bekantat oss med hela det insamlade materialet.  

Det finns tre steg i kvalitativt analysarbete; sortera, reducera och argumentera. Första steget i 

analysen är att sortera, vilket innebär att forskaren strukturerar upp sitt material med 

utgångspunkt i den teoretiska inblicken som forskaren har. Andra steget är att reducera, som 

innebär att man tar fram det som önskas att undersöka och sållar bort sådant som inte har en 

betydelse för studiens syfte. Sista steget är att argumentera, det innebär att analysen skall 

kunna bidra med ett inlägg eller en kommentar till befintliga teorier och tidigare forskning 

som skiljer sig mot andras (Ahrne & Svensson, 2015, s. 220-221). 

Analysmetoden som har använts i studien är tematisk analys. Det innebär att det skapas ett 

index av olika teman som har identifierats i materialet (Bryman, 2011, s. 528). Teman som 

studien utgick från var de valda teorier och användes som koder i transkriberingarna. Varje 

tema fick en egen färg där vissa citat relaterade till en viss teori. Sedan jämfördes alla koder 

som tagits fram. De mest betydelsefulla delarna kopplat till teorin analyserades på nytt medan 

de mindre relevanta delarna reducerats. När det relevantaste i materialet hade funnits så 

började processen av att skriva resultat och analysdelen. Där togs även betydelsefulla citat ut 

ur transkriberingarna för att få liv i vår argumentering. För att sedan kunna argumenteras med 

hjälp av den tidigare forskningen och teorier.  

4.8 Etiska aspekter 

Vid utförandet av studien har stor hänsyn tagits till etiska aspekter. De grundläggande etiska 

principer innefattar frivillighet, samtyckeskravet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet 

för studiedeltagarna som har valt att delta i studien. Informationskravet innebär att 

studiedeltagarna noga informeras om syftet med studien samt att deras medverkan är frivillig. 

Samtyckeskravet innebär att studiedeltagarna själva avgör om de vill delta eller inte. Detta 
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kräver att studiedeltagarna ska få kännedom till studien för att kunna ge sitt samtycke att 

medverka eller inte. Detta innebär även att studiedeltagaren när som helst kan välja att avbryta 

eller bestämma sig för att inte längre medverka. Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga 

inte kan komma åt uppgifter om personerna som medverkar i studien. Exempelvis ska det inte 

gå att härleda viss information till en viss studiedeltagare. Detta går i led med nyttjandekravet 

som innebär att materialet som samlas in endast går till studien (Bryman, 2011, s. 131-132, 

135). 

Vid första kontakten med studiedeltagarna presenterade vi oss som studenter från Stockholms 

universitet och syftet med studien. Är forskningen vilseledande och oetisk kan det påverka 

intervjupersonen negativt (Hjerm, et al., 2014, s. 162-163). Innan intervjuerna startade skedde 

ett muntligt samtycke. Vid intervjutillfället informerades studiedeltagarna dels att det var 

frivilligt, dels att de när som helst under intervjun får avstå från frågor om så skulle önskas. Vi 

redogjorde även för studiedeltagarna mer ingående om studiens syfte och förklarade att vi 

ämnar att göra en identitetstudie där ingen vikt på läkemedel eller patienterfarenheter var i 

fokus. Om studiedeltagarna berörde exempelvis medicinering själva styrde vi intervjuerna 

tillbaka till studiens riktning. Detta för att medicinering kan vara ett etiskt känslig område. 

Frågor som ställdes under intervjun tog hänsyn till etiska aspekter, vilket Hjerm et al. (2014, 

s. 162-163) anser att forskning bör göra för att säkerställa etiken. Forskning bör eventuellt 

etikprövas om känsliga ämnen studeras. Med hänsyn till att diagnoser i relation till identitet 

kan uppfattas som ett känsligt ämne för studiedeltagarna har intervjuguiden och andra etiska 

aspekter diskuteras med handledaren under studiens gång. För att säkerställa studiedeltagarnas 

anonymitet har endast åldersspannet och könsfördelningen på studiedeltagarna nämnts. Vi har 

även använt oss av fiktiva och könsneutrala namn i samband med citaten under 

resultatavsnittet. 

5. Resultat  

I detta avsnitt kommer resultatet presenteras. Först kommer skapandet av identiteten att lyftas 

fram följt av identitet kopplat till stigma och hur stigma kan omvändas.  
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5.2 Skapandet av identitet 

Majoriteten av studiedeltagarna upplevde att de hade mer energi, tankar, starkare känslor, 

svårt med koncentrationen och impulser i jämförelse med individer som inte har ADHD. 

Detta är hur de upplevde sig själva och sin jag-identitet. Goffman (2011, s. 117-118) ansåg att 

jag-identiteten inbegriper hur individer upplever sig själv. Studiedeltagarna resonerade hur de 

upplevde sig själva i relation till diagnosen. Charlie och Ziggy berörde de starka känslorna. 

“Känslomässigt är det ju, är man glad då är man jätteglad är men ledsen är man jätteledsen är man 

arg är man jättearg.. känslor fördubblas liksom”. Ziggy 

“Det är mest typ som känslor, alla känslor blir 100 gånger mer, eh och att man har ganska kort 

tålamod, temperament, alltså det går snabbt”. Charlie 

Kim berörde svårigheterna med att behålla koncentrationen. 

“Det innebär att man har svårt att koncentrera sig på saker och ting och det kan då innebära att man 

har väldigt många tankar i huvudet vilket gör att man har svårt att koncentrera sig på lektioner eller 

på vissa uppgifter man tar sig ann. För att det kan komma massa tankar i vägen”. Kim 

Ziggy och Charlie beskrev att känslorna fördubblas och Kim berörde hur hen hade svårt att 

behålla koncentrationen för att det kom mycket distraherande tankar. Kim berörde även 

fördelarna med att ha mycket tankar. 

“Fördel till den delen är att man har mycket tankar och av den anledningen kan komma på väldigt 

mycket bra idéer. Och när man väl hittar ett fokus så kan man bli väldigt bra på det man gör för att 

man lägger in en högre växel på saker”. Kim 

Kim menade att när ett fokus hittades blev hen väldigt bra på det hen gjorde. Detta stämmer 

även överens med majoriteten av de andra studiedeltagarnas resonemang. De ansåg att när det 

väl gick in för något i arbetet eller i skolan blev de oftast bäst på det de gjorde. Ofta flöt 

identiteten ihop med diagnosen i deras beskrivningar. 

”Att jag kanske i högstadiet drömde mig bort eller inte kunde sitta still eller skolkade mycket.. Det 

var ju.. förstod jag ju inte då.. att det var på grund av ADHD:n. Det trodde jag bara var min 

personlighet.. Alltså det är ju i och för sig min personlighet.. För ADHD-personlighet eller vad man 

ska säga”.  Ziggy 

“Jag har typ svårt att säga såhär ‘aa, jag ser det som det här’. För att för mig är det så himla 

mycket, för mig är det typ hela min person.. alltså, vem jag är liksom. Så jag har svårt att säga såhär 

‘ADHD för mig är det här’. Utan det är ju typ.. aa, men det är ju jag”. Lo 

“Ja men det är ju en så stor del av mig själv [...], hade jag inte haft den diagnosen som jag hade nu 

skulle jag garanterat inte varit så som jag är idag liksom”. Frankie 
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Ziggy, Lo och Frankie beskrev att ADHD är en del av dem själva och vilka de är idag. Att bli 

diagnostiserad med ADHD gav förklaringar till olika beteenden, vilket stämmer överens med 

vad Jutel (2011, s. 5) menar med att diagnoser möjliggör för individer att skapa en förståelse 

för vad som är annorlunda med dem. Ett avvikande beteendena som majoriteten av 

studiedeltagarna upplevde var bristande konsekvenstänk. Studiedeltagarna resonerade och var 

medvetna om denna svårighet, men upplevde att de ofta hamnade i situationer där de “gjorde 

först och tänkte sen”. Studiedeltagarna beskrev att de hade lärt sig leva med “avvikande 

beteenden”, vilket har medfört att de har fått en större förståelse för dem själva och varför de 

inte är som alla andra.  

“Det var bara skönt att få veta, ja men det finns en förklaring till lite hur man har betett sig och eh.. 

och ja.. varför man inte kan varva ner som alla andra”. Frankie 

“Sen jag fick min diagnos - bara positivt. För att då har jag fått landa på något sätt i varför jag är 

som jag är och helt plötsligt kunde jag identifiera mig med någonting [...] jag brukar ju tänka så att, 

desto närmare jag har till mig själv och vet varför jag är som jag är, desto lättare blir det att liksom.. 

leva“. Lo   

Frankie och Lo beskrev en sorts lättnad av att få en förklaring för sina beteenden genom 

diagnosen. Majoriteten av studiedeltagarna ansåg att diagnosen var en grund till vem de hade 

blivit. Mead (1976) ansåg att identiteten är en pågående process som utvecklas i interaktion 

med andra människor. De som har diagnostiserat studiedeltagarna är därmed 

medkonstruktörer av studiedeltagarnas identitet genom att tillskriva “jaget” med en ADHD-

diagnos. Det tyder på att diagnostiseringen har en betydande roll för identitetsskapandet för 

studiedeltagarna.  

Roller som studiedeltagarna hade gått in i blev tydliga när de talade om arbetsplatsen, skolan 

och hemmet. Ellis berättade om skillnaderna i sin arbetsroll och hur kontrasten blev när hen 

kom hem. Jackie får en viss social roll gällande grupparbeten på universitetet och Kim 

beskrev den upplevda rollen i skolan. 

“Jag är skitduktig på jobbet.. och liksom skit liksom, fruktansvärt bra struktur. Medans när man 

kommer hem med barnen då liksom släpper allting liksom”. Ellis   

“Men som nu på universitetet i grupparbeten ibland.. då brukar jag säga liksom att  ‘så att ni vet så 

har jag den här diagnosen och jag gör mitt yttersta för att det inte ska påverka mitt skolarbete varken 

i grupp eller sådär. men ibland har jag jättesvårt att hålla tider och det är inte för att jag inte 

försöker, utan det är verkligen för att jag inte kan’”. Jackie 

“Ja, jag gör ju det, jag känner mig annorlunda när jag har det här problemen. Men det är, jag 

känner mig annorlunda i skolan också då jag uppenbarligen fick gå på extra hjälp och folk tyckte ju 



 

 17 

att jag var annorlunda då för att jag var den enda som fick göra det i min klass. Men Eh så jag var 

väl annorlunda också. Men jag har inte känt av det sådär jättemycket. Men jag har ju ändå känt av 

det. Jag känner väl att jag inte tänker som de andra liksom. Men jag känner inte att jag vill göra det 

heller”. Kim 

Citaten ger exempel på olika situationer där några av studiedeltagarna har intagit olika roller. 

Ellis beskrev att när hen gick in i arbetsrollen var hen väldigt strukturerad och duktig på 

arbetet, medan i hemmet tappade hen all struktur. Jackie beskrev situationer vid grupparbeten 

på universitetet där hen förklarade sitt beteende för andra i gruppen, för att de skulle få en 

förståelse för hens beteende. Beteendet som Jackie sökte förståelse för relaterade hen till sin 

ADHD-diagnos. Kim blev både placerad i en roll genom att hen var den enda i klassen som 

behövde gå på extrahjälp. Hen resonerade även om den ambivalenta upplevelsen av att känna 

sig annorlunda i jämförelse med andra. Goffman (i Persson, 2012, s. 87, 89) ansåg att 

individer intar olika roller när det ställs inför olika sociala kontexter. Vilken identitet en 

individ framställer kan därmed bero på vilken kontext hen befinner sig i. De identifierade 

rollerna knutet till citaten är att Jackie tillskrev sig en “ADHD-identitet”, Kim både intog och 

tillskrivs en roll som annorlunda. Ellis intog en strukturerad arbetsroll samt en ostrukturerad 

roll i hemmet. Med detta visas det att både individer själva kan gå in i olika roller samtidigt 

som de kan tillskrivas roller.  

5.3 Den upplevda stigman  

Stigma som studiedeltagarna upplevde var i stor utsträckning förankrat till skolan. Skolan 

hade tydliga normer och regler som gjorde att skolan upplevdes fyrkantig. Vissa nämnde att 

de hade svårt att hänga med på lektionerna, behålla koncentrationen eller vara tysta för att ge 

dem andra eleverna arbetsro. Upplevelser av att vara avvikande från andra elever i klassen 

blev påtagligt i skolan. Ett exempel på detta är Charlies resonemang om ett vanligt 

förekommande i skolan. 

“Eftersom jag har svårare att förstå, har jag svårare att lära mig. Och när jag inte kan lära mig på 

en gång som alla andra, då blir jag typ såhär att jag ger upp för att jag inte förstår som de andra. Eh 

och att jag måste fråga 100 gånger och då tycker de andra att jag är dum i huvudet typ“. Charlie  

Charlie beskrev i citatet att hen inte lär sig på samma sätt som alla andra. Eftersom att Charlie 

inte vill uppfattas som “dum” genom att ställa samma fråga flera gånger, valde hen istället att 

hellre göra avkall på möjligheten till att förstå, än att vara avvikande. Enligt Goffman (i 

Persson, 2012, s. 87, 89) intar individer olika roller för att samspela med andra. Individen kan 
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därmed styra hur hen vill framställa sin identitet genom att inta olika roller. Detta gör 

individer i syfte att passa in i samhället identitetsvärld. Det kan ses som att Charlie försöker 

styra sin identitet genom att dölja den för att inte vara frågvis och uppfattas som dum. Hen 

intar rollen och framställer sig som den “normativa eleven”. Ett annat exempel av att känna 

sig annorlunda beskrevs av Lo. 

“Det får ju en att känna sig annorlunda och framförallt kanske såhär ‘gud vad är det för fel på mig? 

varför kan inte jag sitta i den här klassen liksom..’ och speciellt när lärare trycker på att såhär ‘ah 

men gud kan du inte bara vara som dom andra, kan du inte bara sitta ner’”. Lo 

Lo beskrev att en del av svårigheterna under skolgången var att leva upp till lärarnas 

förväntningar. Det väckte en känsla av att vara annorlunda och därmed började Lo ifrågasätta 

sig själv. Att inte sitta ner som alla andra elever i klassen kan anses gå emot skolans 

identitetsvärld för hur eleverna bör bete sig. Läraren frågade även Lo varför hen inte bara kan 

vara som de andra. Detta relateras till Link och Phelan (2001, s. 366-367) som menar att 

stigma skapas genom att andra människor kategoriserar individer och särskiljer dem från 

varandra baserat på individens utmärkande egenskaper.  

Stigman blev också påtaglig när studiedeltagarna var avvikande från normerna i samhället. 

Detta beskrev studiedeltagarna förekom i interaktion med bland annat kollegor, vänner och 

familj. Studiedeltagarna identifierade beteenden hos sig själva, som omgivningen ansåg vara 

avvikande. Det var bland annat att de tog “mycket plats” i sociala sammanhang, glömde bort 

saker eller hade svårt att passa tider. Upplevelsen var att omgivningen hade svårt att förstå att 

detta var kopplat till ADHD-diagnosen. Reaktioner som studiedeltagarna fick från dessa 

beteenden var att omgivningen kunde skratta åt dem eller bli irriterade. Ofta nämndes en 

upplevelse av att studiedeltagarna kände sig missförstådda baserat på att omgivningen 

saknade kunskap om vad ADHD är.  

”‘Shit har du ADHD eller?’ så har de inte ens det, så folk tror ju att bara för att man är ‘dampig’ 

och blir jättearg så blir det alltid så att det klassas som att man har ADHD. Men det är mycket 

annat”. Charlie 

“Ehm, nej men jag tänker att eh.. många människor har kanske en ganska felaktig bild av vad ADHD 

är.. och vad ADHD liksom innebär och att det är samma för alla.. att alla barn kan ha aggressiva 

uttryck, att alla barn eller vuxna har svårt med impulskontroll och liknande”. Jackie  

“Jag vet inte ens om folk tror att ADHD finns. Jag har ingen aning. Jag känner bara att jag inte 

orkar ta upp det med alla för jag tror inte de förstår, jag tror inte alla förstår, och jag tror inte alla 

kanske heller är intresserade av att höra det heller”. Kim 
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Charlie, Jackie och Kim beskrev att många drar ADHD över en kam och kopplar det till ett 

specifikt beteende. De menade att många saknar kunskap om vad ADHD är. Goffman (i 

Persson, 2012, s. 87, 89) ansåg att individers identitetsvärld består av förväntningar av hur 

individer bör uppföra sig, som i detta fall tyder på att en felaktig föreställning om vad ADHD 

är. Detta kan påverka individernas vilja att främja eller dölja sin identitet genom att styra 

informationen om dem själva till andra (Persson, 2012, s. 133-134). Exempelvis tyder andra 

individers okunskap om vad ADHD är, påverkar beslutet av att berätta om sin diagnos. Att 

berätta för omgivningen om sin ADHD-diagnos varierade bland studiedeltagarna. Vissa ansåg 

att diagnosen var en stor del av deras identitet och ville därför berätta om diagnosen för sin 

omgivning, i syfte att få förståelse. Andra menade att de inte ville “skylta” med diagnosen för 

att bli dömda efter samhällets bild av vad ADHD är.  

“Alltid, jag säger det alltid till nya personer jag träffar [...]. Det värsta som finns som jag varit med 

om förut när jag inte sa att jag har ADHD till folk, eh så vart det såhär ‘shit vad hon går ut och röker 

hela tiden’, ‘shit vad hon höjer rösten hela tiden’ typ”. Charlie  

“Vissa känner jag att jag måste säga det för att annars så kanske de inte förstår mig på samma sätt, 

fast det kanske de inte gör alla fall, men jag väljer ibland att berätta för vissa så att de ändå ska 

förstå ifall att jag inte kommer ihåg saker på samma sätt. För, så att de inte liksom tror att jag är 

ignorant eller arrogant typ att jag inte bryr mig för att jag har glömt något för det handlar inte riktigt 

om det”. Kim 

“Och det är nog mer för att jag är rädd att, inte för att jag är rädd att jag liksom inte kan hantera.. 

alltså inte kan hantera det på en arbetsplats, för att jag vill informera.. utan mer det här med 

okunskap, att jag är rädd att dom tror att det ska bli ett problem”.  Lo 

Studiedeltagarna beskrev olika känslor kring att berätta öppet om sin diagnos för andra. 

Charlie beskrev att det var ett måste att berätta om sin ADHD för att få en förståelse från 

andra medan Kim och Lo var mer selektiva med att berätta om sina diagnoser. Anledningen 

varför de inte berättade om sin diagnos för andra, baserades på samhällets okunskap om 

ADHD samt en rädsla för att inte bli behandlad på samma sätt som individer utan ADHD. 

Goffman (i Persson, 2012, s. 133-134) ansåg att individer försöker kontrollera information om 

sig själv för att undvika stigmatisering. De som valde att tala öppet om sin diagnos 

kontrollerade informationen genom att själv berätta om det “avvikande beteendet”, innan 

omgivningen hade uppfattat det. Det kan ses som ett tillvägagångssätt för att få ett fungerande 

samspel med andra individer och undvika stigmatisering, medan de som undvek att berätta 

om sin diagnos dolde information om sig själva för att inte bli stigmatiserade. Gemensamt för 

tillvägagångssätten är att individen själv styr informationen för att uppnå ett socialt 
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erkännande av omgivningen i framställandet av sin identitet. Stigma syntes även när 

studiedeltagarnas återkommande beskrivningar av att de hade lärt sig leva med sin diagnos 

och hade anpassat sig efter omgivningen.  

”Man lär sig att leva med det, man lär sig också att dämpa det lite grann liksom att.. man kanske är.. 

inte försöker bli så impulsiv eller sådär”. Lo    

“Ja men lite så, att jag har lärt mig att leva med vissa saker som kanske har varit svåra att hantera 

innan. Så det har gjort att man sticker ut mycket mer, att man kanske är på ett visst sätt, då kanske 

man ha lärt sig att anpassa sig lite mer till hur alla andra är och hur man ska bete sig och kanske 

inte säga direkt vad man tycker och tänker”. Jackie  

“Men jag fick alltid lära mig att jag skulle ta det lugnt när jag var liten.. såhär, ju mer jag hörde det 

så blev man mer och mer såhär ´’shit jag kanske låter för mycket?’”. Ellis  

Lo och Jackie beskrev att de anpassade sitt beteende efter hur andra individer är. Ellis 

berättade att hen har blivit tillsagd sedan barnsben att vara lugn. Detta ledde till att Ellis 

började ifrågasätta sig själv att “låta för mycket”, vilket lägger stor vikt vid hur samhället är 

med och påverkar individers identiteter. Mead (1976) ansåg att den sociala gruppen individen 

tillhör, eller samhällsattityder tillskriver individen “jaget”. Jackie beskrev att hens ena 

föräldern valt att inte tala öppet om ADHD-diagnosen för Jackie när hen var barn, eller för i 

andra klassföräldrar i skolan. 

 “Jag skulle säga att det blir mer och mer.. Men jag skulle nog säga att eh.. När jag fick min diagnos 

så var det nog inte alls lika accepterat och jag tror att det var därför jag själv inte heller fick veta”. 

Jackie 

Vidare beskrev Jackie; 

“Mamma berättade det inte heller för klassföräldrarna för hon ville inte att andra föräldrar skulle få 

en annan syn på mig, eller på min liksom kapacitet till att vara en bra kompis. Alltså vuxna som vet 

om att ett barn har en diagnos, kategoriserar nog på ett annat sätt. Jag tror inte att dom ser det som 

vilket annat barn som helst”. Jackie 

Jackie beskrev att hens mamma inte ville tala öppet om att Jackie hade ADHD för de andra 

föräldrarna i klassen. Det på grund av oro för att andra skulle bedöma att Jackie var en sämre 

vän. Jackies tolkning av att hen inte fick reda på sin ADHD-diagnos av sin mamma, bottnar i 

en uppfattning om att ADHD var mindre accepterat i samhället förut. Att inte tala öppet om 

diagnosen kan forma identiteten på olika sätt. Å ena sidan kan det förstås som att Jackies 

mamma försöker kontrollera information om Jackie för att minska stigmatiseringen och inte 

bli dömd efter diagnosen. Å andra sidan kan det förstås som en reproduktion av 

stigmatiseringen genom att dölja ADHD-diagnosen för andra. Identiteten formas därmed av 
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att omgivningen döljer vad som kan uppfattas avvikande hos individen. Det kan forma 

individens uppfattning om sin diagnos och/eller leda till att hen känner skam över sin 

identitet.  

5.4 Att vända stigma 

Att kunna vända ett stigma till något fördelaktigt benämns som stigma management (Persson, 

2012, s. 135). Många av studiedeltagarna nämnde att de upplever en förändring i 

samhällsattityder mot individer med ADHD.  När Lo och Ziggy resonerade kring denna 

förändring relaterades det till att kända personer i samhället pratade och skrev om det på sina 

plattformar.  

“Det pratas mycket mer om det i sociala medier, det är nu.. alla kändisar kommer ju ut med att dom 

har ADHD.. så men det är det tycker jag absolut att det har blivit mer accepterat och de är ju mycket 

mer accepterat och folk tycker nästan om folk med ADHD.. känns det som ibland”. Ziggy 

“Det var ju ingen som gick runt och pratade om att det var en superkraft när jag var 10 liksom.. Det 

är ju någonting som har kommit idag. Det är ju stora kända profiler som har den diagnosen och det 

är ju fantastiskt”. Lo. 

Studiedeltagarna har upplevt att ADHD har gått från att vara väldigt tabubelagt till att bli mer 

accepterad. Däremot verkar det fortfarande finnas ett sorts stigma eftersom att Ziggy uttryckte 

“att folk nästan tycker om folk med ADHD”. Att säga att individer med ADHD nästan blir 

omtyckta, kan å ena sidan tyda på ett utanförskap, å andra sidan kan citatet tolkas som att 

omgivningen istället avundas individer med ADHD. Därför kan det både ses som stigma 

management och stigma. Att kända personer talar öppet om att de själva har ADHD kan 

förstås som ett tillvägagångssätt för att minska ett stigma och/eller kunna vända ett stigma till 

något fördelaktigt. Genom att flera kända personer talar öppet om sin ADHD-diagnos 

påverkar det i förlängningen attityder om hur det talas om diagnoser i samhället. Los och 

Ziggys upplevelse av förändringen som skett i samhället belyser just detta, vilket kan relateras 

till Jutels (2011, s. 18) teori om att diagnoser kan hjälpa individer att känna en kollektiv 

identitet och skapa en känsla av gemenskap. Styrkor som studiedeltagarna hade tillskrivit jag-

identiteten som kan bidra till stigma management är att de ansåg att deras diagnoser har en 

positiv inverkan på dem själva. Flera av studiedeltagarna beskrev utifrån olika perspektiv hur 

ADHD-diagnosen blev fördelaktigt kopplat till arbetet. Lo beskrev exempelvis följande; 
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”Det är mer accepterat mer och mer men dom svåra sidorna är ju fortfarande inte det [...] Däremot 

om jag sitter och jobbar i 12 timmar och gör klart alla mina projekt för att jag liksom får flyt, det är 

ju så det funkar, det är ju jättepositivt”. Lo 

Ziggys chef tillskrev även ADHD som något positivt i arbetet. 

“Min chef sa ju själv att ‘gud vad bra att du har ADHD’ dom allra bästa säljarna har ADHD”. 

Ziggy  

Lo beskrev att ADHD är mer accepterat i dagens samhälle men att de svårare sidorna med 

ADHD: n inte är det. Styrkorna som hen nämnde som fördelaktiga med diagnosen var att när 

hen fokuserar kunde hen sitta i väldigt många timmar i sträck, detta upplevdes som positivt. 

 Ziggys chef uppmuntrade ADHD och ansåg att de bästa säljarna hade ADHD. Det kan ses 

som stigma management för att chefen uppmuntrar och vänder diagnosen till något 

fördelaktigt. Ziggy tillskrevs även en roll av chefen som en av de bättre på arbetsplatsen för 

ADHD-diagnosen.  

6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur vuxna individer med en ADHD-diagnos uppfattar sig 

själva samt att undersöka vilken roll samhället och omgivningen har för identitetsskapandet i 

relation till en medicinsk diagnos. Hur individernas identiteter har påverkats av ADHD-

diagnosen varierande. Gemensamt för majoriteten av studiedeltagarna var att upplevelsen av 

ADHD: n har format dem till vilka de är idag. Karaktärsdrag som studiedeltagarna nämnde 

relaterat till diagnosen var mer energi, starka känslor samt svårigheter med koncentration och 

impulskontroll. En annan gemensam nämnare i beskrivandet av sig själv var att det var svårt 

att särskilja karaktärsdrag som är typiska för ADHD från identiteten. En av studiedeltagarna 

visste inte om ett visst karaktärsdrag tillhörde hens personlighet eller om det var hens 

“ADHD-personlighet”. Diagnosen fungerade som ett verktyg eftersom att den hjälpte 

samtliga studiedeltagare med ökad förståelse för vem de var, som går i linje med tidigare 

forskning. Bringewatt (2011) anser att barn upplever egenmakt när de får ökad kunskap om 

sin diagnos som också leder till en ökad självkännedom. Det kan även relateras till Jutels 

(2011, s. 8) teori om att diagnoser möjliggör förståelse för individen gällande olika diagnoser. 
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När frågan om öppenhet kring diagnosen i relation till exempelvis chefer på arbetsplatser 

ställdes, rådde det delade meningar om de ville berätta om diagnosen eller inte. Att berätta om 

diagnosen för andra upplevde vissa kunde öka förståelsen från omgivningen. Medan vissa 

valde att inte berätta om den baserat på oro för att bli dömda på förhand, innan omgivningen 

lärt känna dem. Valet av att vara öppen om diagnosen eller inte berör även Lassinanttis (2014) 

resultat, hon menar att individerna vägde för och nackdelar mot varandra innan de valde att 

berätta om sin diagnos. Beslutet av att inte berätta om sin diagnos grundades i rädslan av att 

bli dömd efter stereotypiska föreställningar om diagnosen, som är i likhet med resultat denna 

studie fått fram. En annan aspekt som inte lyfts i denna studie, kan vara att individen anser att 

diagnosen är en privat angelägenhet. Detta kan bero på individens integritet snarare än rädslan 

för att bli dömd av omgivningen. Däremot visar resultatet från artikeln “Social Appraisal of 

Adult ADHD” att det råder stigma kring individer med en ADHD-diagnos. Det synliggjordes 

genom en exkluderande attityd mot individer med ADHD (Canu, et al., 2008), vilket 

berättigar denna studies resultat gällande studiedeltagarnas rädsla som fanns för att bli dömda 

utifrån diagnosen.  

Samhällets roll för individens identitetsskapande i relation till diagnosen, införlivades genom 

personer i individens omgivning och dess identitetsvärld. Studiedeltagarna upplevde att 

samhället har tydliga normer om hur individer bör bete sig. Det synliggjordes bland annat i 

grundskolan där de hade svårt att bete sig som de andra eleverna i klassen. Det gav upphov till 

att de kände sig annorlunda i tidig ålder. Att känna sig annorlunda blev efter diagnostiseringen 

en lättnad eftersom att diagnosen förklarade det avvikande beteendet. Både andra individer i 

grundskolan och personen som satt diagnosen på studiedeltagarna blev därmed 

medkonstruktörer av deras identiteter, eftersom att de kände sig avskiljande mot andra i 

skolan och för att diagnoser är tillskriven av en annan person. 

Avvikande beteenden som många av studiedeltagarna relaterade till ADHD: n var att de tog 

mycket plats, hade svårt att passa tider samt glömde saker. Dessa beteenden hade andra i 

omgivningen svårt att acceptera. Reaktioner på det kunde vara att människor blev irriterade 

eller skrattade åt dem. Detta tyder på att stigma kring diagnosen fortfarande lever kvar samt 

att det råder bristande kunskap om ADHD i samhället. Det påverkade individernas identiteter 

genom att de försökte anpassa sig efter normerna i samhället. Där stigmatiseringen blev mest 

påtaglig för samtliga studiedeltagare var i grundskolan. Detta styrker Hallberg och Kjellbergs 

(2012) intervjustudie som tyder på att studiedeltagarna upplevde att diagnosen var 
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utmärkande för dem. Att vara utmärkande från andra menade de genererade en stigmatiserad 

självuppfattning för individerna i studien.  

En förändring kring synen och kunskapen om ADHD i samhället identifierades under studien. 

Studiedeltagarna ansåg att fler hade kännedom om vad ADHD innebär idag i jämförelse med 

när de var yngre. Men trots den ökande medvetenheten upplevde studiedeltagarna att många 

människor dömde dem efter stereotypiska föreställningar. Denna uppfattning om individer 

med ADHD kan förminska individernas faktiska svårigheter som diagnosen innebär. Ur en 

annan synvinkel kan den höjda kännedomen av ADHD-diagnosen möjliggöra för människor 

att kunna lära sig mer om diagnoser och utmana deras fördomar.  

Litteraturstudien från Norredams och Albums visar olika hierarkier inom sjukvården där 

psykiatrin var lägst i den hierarkiska strukturen (Norredam & Album, 2007). En reflektion 

kring detta är att den rådande hierarkin inom sjukvården kan avspeglas på samhällets syn på 

diagnoser där vissa neuropsykiatriska diagnoser kan bli mer stigmatiserade än andra. Vår 

studie tyder på att det råder stigma kring individer med en ADHD-diagnos, vilket eventuellt 

kan relateras till den låga statusen som psykiatrin har inom sjukvården. 

Urvalet till studien kan kritiseras i efterhand genom att åldersspannet på studiedeltagarna var 

relativt stort. Då denna studie och tidigare forskning tyder på att ADHD har blivit vanligare 

idag i jämförelse med för några år sedan kan studiedeltagarnas levda år vara avgörande för 

deras identitetsskapande. Detta på grund av hur samhället har ställt sig till diagnosen genom 

åren och för den roll som individen har intagit. Med det menar vi att mindre spridning i ålder 

hade i vårt fall hade eventuellt kunnat ge ett mer representativt resultat. Detta upplevdes dock 

inte som ett problem i studien eftersom studien inte avsåg att generalisera och en mättnad i det 

insamlade materialet upplevdes. Gällande intervjuerna eftersträvades 10 intervjudeltagare. 

Denna målsättning visade sig dock vara svår att uppnå då vi fick fyra bortfall. 

Tidsbegränsningen ledde till att det blev svårt att ta hänsyn till könsaspekten och fokus 

handlade snarare om att komma upp tillräckligt många studiedeltagare. Att inte ta hänsyn till 

könsaspekten kan också kritiseras eftersom att samhällets könsroller kan ha en betydande roll 

för identitetsskapande i relation till en ADHD-diagnos.  
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6.2 Förslag till vidare forskning  

För framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra en mer omfattande 

intervjustudie och se till könsaspekten. Ur ett genusperspektiv undersöka om det finns 

skillnader mellan kön och identitetsskapandet i relation till en ADHD-diagnos.  

Norredams och Albums (2007) studie belyser statusskillnader beroende på vilka organ 

sjukdomar drabbat, där exempelvis tarmar och lungor har lägre status än hjärta eller hjärnan. 

Ett annat intressant område för framtida studier är att göra en liknande undersökning som 

Norredam och Album (2007), men som istället undersöker hur stigmatiseringen varierar 

beroende på olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD i jämförelse 

med asperger syndrom eller ADD. 

6.3 Slutsats 

ADHD-diagnosen var en central utgångspunkt för studiedeltagarnas förståelse för sig själva 

och identitetsskapandet. Diagnosen kunde även fungera som ett verktyg för att få förståelse 

från omgivningen. Identitetsskapandet i relation till ADHD kan framställas som en pågående 

process genom livet där familj, vänner och kollegor är medkonstruktörer av identiteten. Detta 

blev påtagligt i skolan och på arbetsplatsen där studiedeltagarna intog och tillskrevs olika 

roller. I skolan synliggjordes exempelvis avvikande beteenden och därmed ökade 

stigmatiseringen, som sedan tenderade att vändas till en fördel på arbetsplatsen.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Kan du beskriva vad ADHD är? 

Hur ser på du på ADHD?  

Hur kan man beskriva ADHD för en person som inte kan något om ADHD?  
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Anser du att ADHD är något som är accepterat i vårt samhälle? (ja/nej, utveckla) 

Tycker du att människor har kunskap om vad ADHD är? Varför tror du de har det eller ej? 

Har ADHD:n påverkat dig? Om ja/nej, på vilket sätt? 

När upptäckte du att du har ADHD? När fick du din diagnos? 

Hur upplevde du tiden under diagnostiseringen? 

Tycker du att diagnosen stämmer överens med hur du upplever dig själv? 

Har diagnosen påverkat självförtroendet/självkänslan? (kan du ge ett exempel) 

Har din uppfattning om dig själv ändrats efter diagnostiseringen? Om ja/nej, på vilket sätt? 

Har diagnosen gjort någon skillnad för dig i din vardag? Om ja/nej, hur/varför? 

Hur märker du av ADHD:n? I vilka sammanhang? 

Finns det fördelar/nackdelar med ADHD? (kan du ge ett exempel) 

Är du öppen med att du har ADHD? (exempelvis på arbetsplatser) 

Har du någonsin känt dig annorlunda? (kan du ge ett exempel) 

Har du känt dig annorlunda under skolgången/ uppväxten?  

Har du haft behov av stöd efter diagnostiseringen? Och hur i så fall… 

Om du skulle beskriva sig själv, skulle du inkludera diagnosen? 

Blir man bemött annorlunda om det är känt att man har en diagnos? 

Hur är bemötande från omgivningen om man har en diagnos?  (Kan du ge ett exempel) 

Vad är en egentligen en diagnos? 

Tror du diagnosen delar upp människor?  (Om ja.. på vilket sätt?) 

Hur tror du människor förhåller sig till diagnoser i samhället/kulturellt osv?  

Känner du samhörighet eller likheter med andra som har ADHD? 

Vilken betydelse sociala media/internet?  

finns det exempelvis grupper där man delar med sig av sina erfarenheter eller för att känna 

samhörighet? 

Eller söker man på internet för att hitta information om ADHD? 
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Har du något som du vill lägga till som jag har missat? 

 


