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Förord 
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gett varandra de väldigt motiverande orden: ”Det löser sig” flertalet gånger. 
 
Vi vill också tacka våra informanter för att ha deltagit och alla lärare som tillät 
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snurrat. 
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Abstract 
This essay investigates the attitudes of social work students’ from Stockholm University, 
Sweden, towards people with autism and ADHD. The students participated in focus groups, 
where they discussed their thoughts and potential actions in the meeting with people with 
autism and ADHD. Through a thematic analysis we identified the four following themes: 
perceptions; ignorance and its consequences; adaptation and actions tendencies; and needs of 
change. The results were then analyzed with a classic attitude theory. The results show that 
social work students mostly have positive attitudes towards people with autism and ADHD 
and that it is important to consider them like anybody else and to have knowledge about the 
disabilities, which leads to a helping and supporting preparedness towards them. Social work 
student have a strong will to help people with autism and ADHD but sometimes feel that 
society and organisations prevent them from doing so. In conclusion social worker students 
has a caring attitude, wants more knowledge about the diagnoses and wants to help and do 
more for people with autism and ADHD. 
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1. Inledning 

Socionomer är en av de yrkesgrupper som arbetar med och har särskilt ansvar för personer 
med funktionsnedsättningar och ska tillgodose deras behov. De möter dessa personer som 
handläggare och utredare inom socialtjänsten eller på utförarsidan exempelvis på boenden 
eller dagliga verksamheter. 
 
Inom socionomutbildningen läggs grunden för framtida socionomers kunskap om personer 
med funktionsnedsättningar. Socionomutbildningen är indelad i olika steg och efter avslutad 
utbildning ska studenten ha kunskap om bland annat kunskapsfältet socialt arbete, rättsliga 
grunder, och välfärdsperspektiv (Stockholms universitet, 2018).  
 
En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 
intellektuellt. Fysiska funktionsnedsättningar påverkar den kroppsliga förmågan att röra sig, 
exempelvis till följd av cerebral pares eller ryggmärgsskador (1177 Vårdguiden, 2016). 
Psykiska funktionsnedsättningar innefattar psykisk ohälsa såsom depression och schizofreni 
(Psykologiguiden, 2018, a). Intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallad 
utvecklingsstörning) innebär svårigheter att bearbeta information och medför att man har svårt 
att klara av samhällets krav (Broberg, Almqvist, Risholm-Mothander & Tjus, 2015, s. 469 f). 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär en störning i nervsystemet som är medfödd 
eller har uppstått under tidiga barndomen, exempelvis autism, ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) och Tourettes syndrom (Psykologiguiden, 2018, b). 
 
I socialtjänstlagen (SoL) kap 5. §7 (SFS 2001:453) uttrycks det att kommunen och 
socialtjänsten har ett speciellt ansvar för människor med funktionsnedsättningar. Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387) är en lag utformad särskilt för 
denna målgrupp, med syftet att de ska ha goda levnadsförhållanden och möjlighet att leva som 
andra i befolkningen. De har rätt till stöd och insatser om de bedöms tillhöra någon av 
personkretsarna i LSS §1: 
 

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

 
Lagen innefattar inte alla personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan endast de 
med en autismdiagnos vilket uttrycks i LSS §1 punkt 1. Socialstyrelsen beskriver att personer 
med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD har svårt att bli 
beviljade insatser enligt LSS, om de inte dessutom innefattas av antingen första eller tredje 
punkten i LSS §1 (Socialstyrelsen, 2014, s. 89).  
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I denna studie har vi avgränsat oss till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mer specifikt 
till autism och ADHD. Dessa två är de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna: 
autism med två procent och ADHD med cirka två till fem procent bland befolkningen, till 
skillnad från cirka en procent för Tourettes syndrom, det sistnämnda gäller endast barn då det 
inte finns någon statistik över vuxna (Kunskapsguiden, 2011.; Larsson & Lichtenstein, 2013; 
Specialnest, 2015). Antalet som får en autismdiagnos har dessutom ökat under det senaste 
decenniet, från en halv procent i början av 2000-talet till över två procent under år 2014 
(Specialnest, 2015). De två diagnoserna är även ständigt aktuella i den samhälleliga debatten 
(Rehnberg, 14/12 2017; Burman & Reichler, 2018).  

1.1. Problemformulering 
I och med att det är troligt att socionomer någon gång under sitt yrkesliv kommer att träffa på 
en klient med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver de vara förberedda på hur de 
ska bemöta dessa på bästa sätt för att kunna se till deras behov. Socionomstudenter är 
framtidens socionomer.  
 
Vad socionomstudenter har för attityder till dessa personer kan påverka och styra hur de 
agerar i olika möten och situationer. Attityder består av uppfattningar, känslor och 
beteendetendenser och leder till positiva eller negativa värderingar som kan överföras till 
människor (Ekehammar, 2012, s. 286). Enligt klassisk attitydteori menas att attityder bygger 
på tre komponenter; kunskap, känsla och handlingsberedskap. Komponenten 
handlingsberedskap sammanfattar det individer säger sig vilja göra i förhållande till 
attitydobjekt, besitter man en positiv attityd har man en benägenhet att handla på ett positivt 
sätt (Lindén, 1994, s. 30). En negativ attityd kan leda till diskriminering i form av att en klient 
inom socialtjänsten tillskrivs nedsättande kollektiva föreställningar om 
funktionsnedsättningen eller nekas hjälpmedel och stöd som denne är berättigad till (Engwall, 
2014, s. 9 f). Ett gott bemötande och en positiv attityd kan bidra till det motsatta. Topor 
(2014, s. 49 f) beskriver relationen mellan en socionom och klient och att positiva känslor 
inför den andre skapar en starkare självbild och arbetsallians. 
 
Fördomar och okunskap beskrivs som en av anledningarna till att personer med 
funktionsnedsättningar diskrimineras i samhället, exempelvis inom socialtjänsten (Engwall, 
2014, s. 9). Diskrimineringsombudsmannen fick år 2017 in 749 anmälningar som gällde 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning, varav 76 av dessa var inom socialtjänstområdet 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2018, s. 59). Tidigare forskning visar att negativa attityder 
till personer med funktionsnedsättningar kan leda till stigmatisering, diskriminering och dåligt 
bemötande gentemot dessa (Golding & Rose, 2015; Pelleboer-Gunnink, Van Oorsouw, Van 
Weeghel och Embregt, 2017). En av de tidigare studier som har undersökt socionomer och 
socionomstudenter och deras attityder till personer med funktionsnedsättningar är Werner och 
Araten-Bergman (2017). Attityder till personer med specifikt neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är ett relativt outforskat område och särskilt bland socionomer eller 
socionomstudenter, en studie som dock tar upp ämnet är Haney och Cullen (2018).  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Därmed blir studiens syfte att undersöka socionomstudenters attityder och hur de säger sig 
vilja handla i förhållande till personer med autism och ADHD när de diskuterar kring detta i 
fokusgrupper. 
 
● Vilka attityder uttrycker socionomstudenter till personer med autism och ADHD? 
● Vad uttrycker socionomstudenter för handlingsberedskap i förhållande till personer 

med autism och ADHD? 

1.3. Begreppsanvändning i studien 
För tydlighetens skull använder vi begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller 
diagnos i denna studie. Detta då det finns ett antal olika benämningar för att beskriva 
funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen (2018, a) rekommenderar att använda begreppet 
funktionsnedsättning vilket definieras som “nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga” som kan vara till följd av en sjukdom eller skada. Funktionshinder är ett 
annat begrepp vilket innebär de begränsningar som kan uppstå för personer med 
funktionsnedsättningar i omgivningen, framförallt bristande tillgänglighet till olika 
samhällsarenor (Socialstyrelsen, 2018, b).  
 
Tidigare användes flera diagnoser för att beskriva olika tillstånd inom autismområdet såsom 
infantil autism, desintegrativ störning och Aspergers syndrom. Forskning visar att dessa 
tillstånd inte är helt skilda utan har gemensamma drag och svårigheter vilka utgör ett 
spektrum, därför har dessa diagnoser ersatts med paraplybegreppet autismspektrumstörning 
(Broberg et al. 2015, s. 480). I studien används för enkelhetens skull begreppet autism när det 
syftas på diagnoser inom autismspektrumområdet.  

2. Bakgrund 

2.1. Perspektiv på funktionsnedsättningar 
Den binära uppdelningen med den individuella/medicinska modellen och sociala modellen  
myntades av Oliver (1996, s. 31) som olika sätt att betrakta funktionsnedsättningar på. Den 
individuella modellen baseras på synen av funktionsnedsättningen som en personlig tragedi 
men även psykologiska och medicinska aspekter räknas in. Lindqvist (2012, s. 41) beskriver 
den medicinska modellen som att den utgår från en sjukdom eller skada som kan resultera i 
funktionshinder. Vad som är normalt utgår ifrån personer utan funktionsnedsättningars 
föreställningar och fördomar och dessa värderas dessutom högre hierarkiskt.  
 
I forskning kring funktionsnedsättningar är numera den sociala modellen dominerande. Oliver 
(1996, s. 32) beskriver detta synsätt i termer av att problem som en funktionsnedsättning kan 
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medföra lokaliseras till samhället istället för till individen. Det är inte individens 
begränsningar som orsakar problem utan samhällets underlåtenhet att se till att omgivningen 
är anpassad efter alla människors behov (Ibid., s. 32). Funktionshinder är enligt den sociala 
modellen allt som leder till begränsningar för personer med funktionsnedsättningar, från 
fördomar och negativa attityder till institutionell diskriminering, otillgängliga byggnader och 
exkludering och segregering från utbildning eller arbetsliv (Ibid., s. 33). 
 
Attityder har på senare tid blivit en viktig komponent i sociala definitionen av 
funktionsnedsättningar.  
 

A key aspect of the social definition is that an individual's disability may be as much or 
more a function of negative attitudes and misconceptions of others in society than it is a 
function of the individual's particular limitations or conditions. Attitudes can create or 
remove barriers to full life for persons with disabilities - (Henry, 2006, s. 2) 

2.2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
I svenskspråkiga sammanhang används termen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att 
beteckna utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, vilka innebär störningar i utvecklingen 
av nervsystemet under fosterstadiet och uppväxten. Hit räknas funktionsnedsättningar som 
autism, ADHD, motoriska störningar såsom tics, Tourettes syndrom och specifika 
inlärningssvårigheter (Psykologiguiden, 2018, b).  
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. 
Gemensamma drag utmärks av inlärningsproblem och svårigheter med socialt samspel men 
det råder stora skillnader när det gäller graden av störning och hur den tar sig uttryck 
(Riksförbundet Attention, 2012, a). Det finns en ärftlig benägenhet att utveckla 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men det är inte klarlagt exakt vad som orsakar dem. 
Riskfaktorer har visat sig vara bland annat påfrestningar under graviditeten, 
förlossningsskador, prematur födsel samt tidig hjärnhinneinflammation. En ogynnsam 
uppväxtmiljö orsakar inte neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däremot kan det förvärra 
problematiken (Ibid). De neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vi fokuserar på i studien, 
autism och ADHD, presenteras mer ingående nedan. 

2.3. Autism 
En amerikansk psykiater uppmärksammade år 1943 en grupp barn med ovanligt 
beteendemönster, bland annat avskärmande i kontakten med andra människor (Broberg, 
Almqvist & Tjus, 2003 s. 293). Autism, även kallat autistiskt syndrom eller 
autismspektrumtillstånd är en biologiskt orsakad funktionsnedsättning som kännetecknas av 
svårigheter i socialt samspel och kommunikation samt repetitiva mönster i beteenden och 
intressen (Riksförbundet Attention, 2012, b). Autism innebär ofta stora svårigheter i 
vardagslivet och man är i behov av hjälp och stöd livet ut (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003 s. 
293).  
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Det förekommer stor variation mellan personer med autism. Autism förekommer i olika 
grader från lindrig till svår och närliggande diagnoser och samexisterar ibland med bland 
annat intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Barn med autism har svårigheter i 
grundläggande förmåga till inlärning och det beror på att de kan ha svårt att rikta och behålla 
uppmärksamheten på saker de ska lära sig. Personer med autism kan ha svårt med 
generalisering och att använda sig av sådant de lärt sig i en tidigare situation. Med tidiga och 
anpassade pedagogiska insatser kan det hjälpa personen till en så gynnsam utveckling som 
möjligt (Riksförbundet Attention, 2012, b). 

2.4. ADHD 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är omtvistad diagnos angående vad som 
orsakar det, då det finns både inre och yttre faktorer som kan påverka uppkomsten. Vanligt är 
att en familjemedlem har samma diagnos (Broberg et al. 2015, s. 424). ADHD och dess 
symptom består av olika komponenter; uppmärksamhetsstörning, vilken innebär att personen 
har svårt att slutföra saker och lätt blir uttråkad, hyperaktivitet och svårigheter att kontrollera 
aktivitetsnivån vilket gör att den antingen är väldigt hög eller låg, impulsivitet i form av att ha 
svårt att kontrollera känsloreaktioner och ibland motorisk klumpighet. Det finns tre former av 
ADHD, beroende på sammansättningen av komponenterna (Psykologiguiden, 2018, c; 
Riksförbundet Attention, u.å.) Trots att personer med ADHD kan ha stora problem med att 
koncentrera sig, till exempel i skolan, har de förmåga att behålla fokus inom andra områden, 
ofta handlar det om intressen som de själva väljer (Wender, 2001, s. 24). Det finns flera sätt 
att lindra symtomen av ADHD, bland annat medicinering, psykosociala insatser och en 
strukturerad vardag i form av anpassad skola eller arbetsplats (Riksförbundet Attention, u.å.) 
 
Nedan presenteras tidigare forskning kring ämnet för att ge ett sammanhang till var denna 
studie står i forskningsfältet. 

3. Forskningsöversikt  

3.1. Forskningsfältet  
Funktionshinderforskning beskrivs som ett relativt nytt forskningsfält som dessutom är 
tvärvetenskapligt då det studeras av ett flertal discipliner och på olika nivåer: på samhällsnivå 
(strukturell nivå), organisations- och gruppnivå och på individuell nivå (Lindqvist, 2012, s. 39 
f). Forskningsfältet om funktionsnedsättningar har dominerats av medicinska studier, där 
funktionsnedsättningars symptom, orsaker och konsekvenser har studerats. På senare tid har 
sociala och socialpsykologiska aspekter av funktionsnedsättningar fått alltmer 
uppmärksamhet, detta i samband med Olivers (1996) utvecklande av den sociala modellen 
och dennes syn på funktionsnedsättningar. Forskning om sociala och sociologiska perspektiv 
på funktionsnedsättningar behandlar bland annat vad funktionsnedsättningar kan få för 



6 
 

konsekvenser för individen i form av hinder och barriärer i samhället, exempelvis genom att 
inte inkluderas på arbetsmarknaden, otillgänglighet i omgivningen, negativa attityder och 
andra former av diskriminering. Forskare inom området har till stor del varit praktiker, 
reformivrare och aktivister inom handikapprörelsen och forskningen har i hög grad 
karaktäriseras av ett reformperspektiv där syftet har varit att bedöma utfallet av insatser 
(Lindqvist, 2012, s. 40).  

3.2. Sökprocessen 
Sökning av tidigare forskning och litteratur begränsades till forskning om attityder gentemot 
personer med funktionsnedsättningar, då det finns en omfattande mängd 
funktionshinderforskning (disability studies). Forskningsöversikten behandlar flera former av 
funktionsnedsättningar eftersom det efter en första sökning konstaterades att det var begränsat 
med forskning om attityder till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi 
lyfter främst fram ny forskning och studier från 2010-talet och framåt. Detta grundar sig på att 
forskningsområdet om attityder och funktionsnedsättningar är relativt nytt. Vi har uteslutit 
studier och artiklar från medicinska tidskrifter och liknande där fokus har varit på de 
medicinska aspekterna av funktionsnedsättningar, dock inkluderas forskning med praktiker 
och studenter inom det medicinska området, exempelvis läkare och sjuksköterskor, där syftet 
bestått i att undersöka deras attityder till personer med funktionsnedsättningar, då dessa kan 
bidra till förståelse av forskningsläget. 
 
Vi använde Stockholms universitetsbibliotekets sökfunktioner för att söka efter litteratur, 
tidskrifter och artiklar, främst EBSCO Discovery Service (EDS) men även Google Scholar, 
SwePub och den nationella biblioteksdatabasen Libris. Sökord var ”attitudes”, ”disability”, 
”social work”, ”social work students”, “neuropsychiatric disabilities”,“autism”, “ADHD”, 
“attityder”, “funktionsnedsättning”, “socionomer”, “socionomstudenter” och 
“neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. Inspiration inhämtades även från lärare på 
institutionen och från referenslistor i tidigare publicerad forskning och litteratur på ämnet som 
gjorde det möjligt att utöka sökområdet.  
 
Nedan presenteras tidigare forskning om attityder till personer med funktionsnedsättningar, de 
forskningsmetoder som har använts och vilket urval som har studerats samt de huvudsakliga 
resultaten. Därefter följer en sammanfattning av forskningsläget och egna reflektioner kring 
forskningsfältet och positionering av vår studie.  
 

3.3. Tidigare forskning 

3.3.1. Forskningsmetoder 

Att mäta informanternas attityder gentemot personer med funktionsnedsättningar är syftet i 
flertalet studier, bland annat i Benomir, Nicolson och Beail (2016). Det används ofta en 
kvantitativ forskningsmetod, i form av enkäter och frågeformulär för att fånga informanternas 
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attityder och åsikter, se till exempel Kritsotakis, Galanis, Papastefanakis, Meidani, Philalithis, 
Kalokairinou och Sourtzi (2017) och Barr och Bracchitta (2015). En studie som har använt sig 
av en kvalitativ metod och fokusgrupper är Golding och Rose (2015), samma metod har 
använts i denna studie. Det har även genomförts litteraturöversikter vilka ger en bild av hur 
det beskrivs och talas om ämnet i forskning och litteratur, till exempel Bjarnason, Larsson 
Tholén och Danemar (2015) och Söder (1990).  

3.3.2. Urval i tidigare forskning 

Attityder till personer med funktionsnedsättningar är främst utforskat bland vårdyrken, såsom 
läkare och sjuksköterskor. De studier som behandlar socionomer och deras attityder till 
personer med funktionsnedsättningar är Golding och Rose (2015) och Werner och Araten-
Bergman (2017). Pelleboer-Gunnink et al., (2017) undersöker vårdpersonals attityder men 
inkluderar även socionomer. Då fokus i denna studie riktas mot blivande socionomers 
attityder till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism och 
ADHD, är även Haney och Cullen (2018) och Pentecost och Wood (2002) relevanta då de 
undersöker socionomers attityder och kunskaper om autism och ADHD. Studier med 
socionomstudenter som urval är bland annat Zychlinski, Ben-Ezra och Hamama Raz (2016) 
och Kritsotakis et al. (2017). Studenter från andra utbildningar studeras också, se till exempel 
Benomir et al. (2016) och Lawson, Cruz och Knollman (2017).  

3.3.3. Positiva och negativa attityder 

Attityder till personer med funktionsnedsättningar är inte homogena. Forskningsresultaten 
visar att det finns både positiva och negativa attityder och även att olika 
funktionsnedsättningar värderas mer positivt eller negativt (Kritsotakis et al., 2017; Lawson et 
al., 2017; Werner & Araten-Bergman, 2017; Zychlinski et al., 2016). Studierna visar på att 
kontakt med personer med funktionsnedsättningar bidrog till en mer positiv inställning till 
dessa, främst om de tidigare erfarenheterna var positiva. Det var också viktigt att 
förutsättningarna för en positiv upplevelse fanns (Barr & Bracchitta, 2015; Lawson et al., 
2017; Zychlinski et al., 2016).  
 
Det framkommer också att vilken form av funktionsnedsättning personen har är en bidragande 
faktor till positiva eller negativa attityder gentemot personerna ifråga. Barr och Bracchitta 
(2015) visar att utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar, med vilka menas en mängd olika 
störningar inom fysiska-, inlärnings-, språk- eller beteendeområdet som uppstår under 
barndomen och är livslånga (Psykologiguiden, 2018, d), värderas mer negativt och att fysiska 
funktionsnedsättningar mer positivt. Däremot var kontakt med individer med 
beteendemässiga funktionsnedsättningar såsom ADHD den starkast bidragande faktorn till 
positiva attityder till alla former av funktionsnedsättningar.  
 
Enligt Bjarnason et al. (2015) värderas personer med fysiska funktionsnedsättningar mer 
positivt än personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer med en psykisk 
funktionsnedsättning ansågs mer ansvariga för sin situation än personer med fysiska 
funktionsnedsättningar. Dessa betraktades även som mer farliga än andra och det fanns en 
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större benägenhet att ta till tvångsåtgärder och segregerande beteende gentemot dem (Werner 
& Araten-Bergman, 2017). 

3.3.4. Attityder till personer med autism och ADHD 

Denna studie fokuserar på attityder gentemot personer med autism och ADHD och ett fåtal 
studier har ett liknande forskningssyfte. Haney och Cullen (2018) undersöker socionomers 
kunskaper och attityder till personer med autism. Författarna menar att ämnet är tämligen 
outforskat och att tidigare studier har fokuserat på professioner inom hälso- och sjukvården 
och deras attityder till personer med autism. Resultatet visar att socionomer överlag besitter 
korrekt kunskap och positiva attityder gentemot dessa personer. Faktorer som bidrog till 
denna kunskap var vidareutbildning, klinisk involvering kring autism och att känna någon 
som har diagnosen. Slutsatsen som dras består i att det behövs mer kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundutbildningen av socionomer. Pentecost och 
Wood (2002) undersöker socionomers kunskap om ADHD och deras uppfattningar om arbetet 
med klienter med denna funktionsnedsättning. Även här visar resultaten att kunskap om 
målgruppen och symptombild bidrar till mer positiva attityder gentemot dessa och slutsatsen 
är att nyutexaminerade socionomer visar tämligen stor okunskap om tillståndet.   

3.3.5. Förändring av attityder 

Flertalet studier tar upp förändring av negativa attityder och fördomar till personer med 
funktionsnedsättningar och olika åtgärder har studerats för att undersöka om de bidrog till en 
positiv förändring. Zychlinski et al. (2016) lät informanterna delta i ett nationellt 
tillgänglighetsprogram vilket bestod av en kurs och ett frågeformulär om 
funktionsnedsättningar, för att undersöka om detta förändrade deras attityder. Lawson et al. 
(2017) hade ett liknande angreppssätt där studenter fick delta i en kurs och arbeta med 
personer med funktionsnedsättningar. De huvudsakliga resultaten visade att deltagare med 
tidigare erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar uttryckte mer positiva attityder 
gentemot dessa. Deltagare utan sådan erfarenhet blev mer positiva gentemot personer med 
funktionsnedsättningar mot slutet av experimentet. Kunskap visar sig också vara en viktig 
komponent för att minska negativa attityder och det behövs en uppdatering av läroplaner inom 
utbildningar till yrken som har hand om dessa personer, exempelvis socionomer (Kritsotakis 
et al., 2017). Bjarnason et al.s (2015) kunskapsöversikt av attityder till personer med 
funktionsnedsättningar och interventioner för att förändra dessa beskriver i kontrast mot 
ovanstående att trots att kunskapen hos allmänheten har ökat markant kvarstår attitydbarriären 
i samhället. Benomir et al. (2016) menar i sin tur att kunskap om generella befolkningens 
attityder till personer med funktionsnedsättningar är viktiga för att bidra med 
bakgrundsinformation till utformning av exempelvis nya handlingsprogram. Även Haney och 
Cullen (2018) visar att erfarenhet, kunskap och vidareutbildning leder till mer positiva 
attityder.  
Ett teoretiskt perspektiv som används för att belysa förändringar av negativa attityder 
gentemot personer med funktionsnedsättningar är Allports (1954) Intergroup-contact-teori, 
vilken går ut på att genom att främja kontakt och interaktion mellan personer med och utan 
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funktionsnedsättningar minskas diskriminering. Lawson et al. (2017) och Barr och Bracchitta 
(2015) använder detta teoretiska perspektiv.  

3.3.6. Attityder och diskriminering 

Flertalet studier tar upp att olika attityder kan bidra till diskriminering för personer med 
funktionsnedsättningar och att detta kan påverka hur dessa inkluderas i samhället och bemöts 
exempelvis av den allmänna hälso- och sjukvården och vilken kvalitet på vården de får 
(Golding & Rose, 2015; Kritsotakis et al., 2017; Pelleboer-Gunnink et al., 2017). Som 
tidigare nämnts är kunskap om dessa personer en viktig aspekt i att skapa positiva attityder 
och för att motverka olika former av diskriminering (Kritsotakis et al., 2017). Söder (1990, s. 
228) menar att negativa attityder hos andra kan skapa självuppfyllande profetior där 
levnadsvillkoren och självbilden hos personer med funktionsnedsättningar formas av 
reaktioner hos omgivningen och att diskrimineringen leder till att ett ansvar läggs på personer 
med funktionsnedsättningar för att motverka den. Enligt Golding och Rose (2015, s. 128) 
behöver strategier utvecklas för att motverka detta och att föra samman personer med 
funktionsnedsättningar och utan, för ett mer accepterande samhällsklimat. I likhet med detta 
nämndes tidigare att kontakt mellan personer med funktionsnedsättningar och de utan kan 
bidra till mer positiva attityder och sin tur till minskning av diskriminering (Barr & 
Bracchitta, 2015; Lawson et al., 2017).  
 
Forskning gällande attityder till personer med funktionsnedsättningar problematiseras av 
Söder (1990, s. 228) som menar att det finns en vedertagen syn på attityder gentemot dessa 
personer som negativa och fördomsfulla och att forskningen kring attityder stödjer detta 
synsätt. Det syftas framför allt på att de teoretiska utgångspunkter som används i forskningen 
kan bidra till fördomar. En studie vars teoretiska perspektiv utgår ifrån exempelvis 
diskriminering kan leda till mer diskriminering, då det är den vinkling studien ger av 
problemet.  
 
Flertalet studier kring ämnet har använt sig av begreppen stigmatisering och stämpling som 
teoretiska utgångspunkter för att belysa hur negativa attityder och fördomar till personer med 
funktionsnedsättningar kan leda till diskriminering. Pelleboer-Gunnink et al.s (2017) studie 
visar på stigmatiserande attityder hos vårdpersonal och hur det kan leda till att personer med 
funktionsnedsättningar inte inkluderas i hälso- och sjukvården. Även Söder (1990, s. 228) 
använder sig av stigmatisering som förhållningssätt och begreppet avvikande beteende och 
detta kopplas till Goffmans stigmabegrepp.  

3.4. Sammanfattning av forskningsläget 
Forskningsområdet kring attityder till personer med funktionsnedsättningar har 
uppmärksammats relativt nyligen. De huvudsakliga resultaten visade att positiv kontakt med 
personer med funktionsnedsättningar bidrog till en mer positiv attityd till dessa individer. Det 
uttrycktes dessutom skillnad i hur man såg på olika funktionsnedsättningar. Fysiska 
funktionsnedsättningar värderades mer positivt och gav upphov till positiva attityder jämfört 
med personer med psykiska eller neuropsykiatriska, dock var det beteendemässiga 
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funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD som bidrog till mest positiva attityder och 
kunde påverka attityder gentemot andra funktionsnedsättningar. Flertalet studier finner att det 
finns stora brister i kunskapen om funktionsnedsättningar både hos socionomer och 
allmänheten, men att de som hade vidareutbildning hade bättre och mer korrekt kunskap. Det 
påpekades att det behövs en uppdatering av läroplaner för att kunna främja mer kunskap. 
Kunskap om vilka attityder till personer med funktionsnedsättningar som råder är viktigt för 
att ha möjlighet att utforma handlingsprogram, interventioner och strategier för att förändra 
och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar och bekämpa 
diskriminering.  
 
Av den presenterade forskningen är endast en liten del gjord i nordisk kontext och det behövs 
mer forskning om nordiska socionomer och socionomstudenter och deras attityder till 
personer med funktionsnedsättningar. Synen på socialt arbete och sociala problem är 
annorlunda i Norden än i Storbritannien och USA (Meeuwisse & Swärd, 2013, s. 52) och 
vilken samhällskontext man befinner sig i kan påverka vilka attityder som uttrycks gentemot 
utsatta grupper, exempelvis personer med funktionsnedsättningar .   
 
Det används olika begrepp och kategoriseringar av funktionsnedsättningar i tidigare 
forskning, vilket försvårar möjligheterna till att jämföra studierna. Exempelvis benämns 
ADHD som en beteendestörning i Barr och Bracchitta (2015), ADHD definieras som en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Psykologiguiden, 2018, c) men detta klargörs inte i 
den studien.  

3.5. Positionering av studien 
Denna studie har likheter med tidigare gjorda inom ämnesområdet både empiriskt, 
metodologiskt och teoretiskt. Studien kan bidra med ny kunskap och upplysning av hur 
socionomstudenters attityder till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan 
se ut. I likhet med vad som uttryckts i tidigare forskning om attityder till personer med 
funktionsnedsättningar kan kunskap om detta bidra med en förståelse för arbetet med 
förändring av negativa attityder, förbättring av levnadsvillkor och motverkandet av 
diskriminering. 
 
Tidigare forskning har endast presenterat attityder till personer med funktionsnedsättningar 
som antingen positiva eller negativa. Denna studie vill ta det lite längre och upptäcka flera 
kategorier och beskrivningar av attityder. Till skillnad från tidigare studier där det mestadels 
har använts kvantitativa metoder och tagits hjälp av skalor och skattningsfrågor för att mäta 
informanternas attityder gentemot personer med funktionsnedsättningar, är syftet att med en 
kvalitativ forskningsmetod undersöka hur informanternas attityder och deras resonemang 
kring dem tar sig uttryck i diskussioner i fokusgrupper. Motivering till val av forskningsmetod 
presenteras närmare i metodkapitlet.  
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4. Teoretiska perspektiv 

Nedan redogörs för de teoretiska perspektiv som används i studien. Tidigare studier kring 
ämnet har till stor del använt sig av teorier kopplade till stigmatisering och stämpling för att 
förklara attityder till personer med funktionsnedsättningar och hur dessa kan förändras, främst 
Goffmans stigmateori och Allports Intergroup-contact-teori. En klassisk attitydteori används 
inte i lika stor utsträckning för att analysera forskningsresultat men har valts i denna studie då 
vi ville se vad informanterna uttrycker för attityder och hur dessa förhåller sig till hur den 
handlingsberedskap de uttrycker i olika situationer med personer med autism och ADHD.  
 
Vi använder två teoretiska perspektiv vid presentation och tolkning av det empiriska 
materialet. Ekehammars (2012) definition av attitydbegreppet används för att beskriva vad en 
attityd består av och har för funktioner. Även dennes definitioner av fördomar och 
diskriminering tas fasta på i studien då dessa är kopplade till negativa attityder och dess 
konsekvenser. För vidare analys och tolkning av det empiriska materialet används Krech, 
Cruthfield och Ballachey (1962) attityd- och värdeteori och Lindéns (1994) tolkning och 
översättning av dess begrepp kunskap, känsla och handlingsberedskap. Anledningen till att vi 
använder oss av både Krech et al. (1962) och Lindén (1994) är att deras resonemang 
kompletterar varandra och tillsammans ger relevant beskrivning av det teoretiska perspektivet.  

4.1. Vad är en attityd? 

4.1.1. Uppbyggnad och funktion 

En attityd beskrivs som en kognitiv representation som summerar värderingar av ett objekt 
uttryckt som någonting positivt eller negativt. Ett objekt man har en attityd kan benämnas 
attitydobjekt. Forskning menar att attityder kan förstås utifrån en trekomponentsmodell, vilket 
innebär att attityder kan vara baserade på en affektiv (vad man känner), kognitiv (vad man 
tänker) och/eller beteendemässig (faktiska handlingar) komponent eller olika kombinationer 
av dessa (Ekehammar, 2012, s. 286).  
 
Människor utvecklar attityder då de underlättar samspelet med omgivningen och hjälper till 
att organisera och förenkla upplevelser och bestämma hur man ska reagera inför en individ, 
grupp eller ett objekt. Många attityder sägs ha uppkommit genom direkt erfarenhet av ett 
objekt, man har alltså kommit i kontakt med någonting och bildat sig en positiv eller negativ 
uppfattning om det (Ekehammar, 2012, s. 287).  

4.1.2. Stereotyper, fördomar och diskriminering 

Attityder kan relateras till stereotyper, fördomar och diskriminering. Stereotyper är den 
kognitiva komponenten av gruppmotsättningar och består av kulturellt delade uppfattningar, 
mest negativa om den grupp som motsättningarna gäller (Ekehammar, 2012, s. 292). 
Fördomar är den affektiva komponenten. Denna beskrivs som en ofta negativ attityd gentemot 
en grupp och dess medlemmar (Ibid., s. 292). Diskriminering är den beteendemässiga 
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komponenten, vilken innebär att man går från en negativ attityd till att utföra en negativ 
handling mot den grupp motsättningen gäller (Ibid., 2012, s. 293). Diskriminering kan vara 
allt från icke-aggressiva beteenden som exempelvis att neka att anställa någon på grund av en 
funktionsnedsättning till högst aggressiva beteenden såsom hot och våld (Ibid., s. 293).  
 
Nedan presenteras Krech et al. (1962) och Lindéns (1994) teori för vidare beskrivning av vad 
attityder består av och hur de olika komponenterna inom en attityd kan påverka 
handlingsberedskap. 

4.2. Attityd- och värdeteori 
Enligt Krech et al. (1962, s. 140 f) menas att attityder som utvecklas mot företeelser i 
vardagen bygger på tre kognitiva komponenter; känsla, kunskap och handlingsberedskap. 
Komponenterna kunskap och känsla är direkta förutsättningar för handlingsberedskap 
(Lindén, 1994, s. 30), vilket betyder att beroende av vilken känsla och vilken kunskap en 
person har inför ett objekt påverkar det dennes handlingsberedskap, det vill säga hur man 
säger sig vilja handla i förhållande till det. 
 
Komponenten känsla sammanfattar den känslomässiga inriktning kunskapen om ett 
attitydobjekt ger, den känslomässiga inställningen inför ett objekt varierar hos individen 
utifrån skalorna gilla-ogilla och behag-obehag (Krech et al., 1962, s. 140; Lindén, 1994, s. 
46). Känslor inför ett objekt kan vara mer komplicerade än så och ge upphov till hela 
känslokomplex, det vill säga flera olika slag av känslomässig inställning. Känslan inför ett 
objekt kan även variera i fråga om valens (känslomässig inställning till ett stimuli), från 
extrem positiv valens till extrem negativ valens, exempelvis kan man känna total kärlek och 
totalt hat (Krech et al., 1962, s. 142). Komponenten kunskap varierar med hänsyn till 
mängden kunskap, kunskapens grad av centralitet i förhållande till attitydobjektet, graden av 
värdeneutralitet, det vill säga om kunskapen är ensidig, vinklad eller allsidig samt 
informatörens/kunskapens förhållande till attitydobjektet (Lindén, 1994, s. 30). Komponenten 
handlingsberedskap sammanfattar det individer säger sig vilja göra i förhållande till objektet. 
Om en individ besitter en positiv attityd gentemot ett objekt är denne benägen att hjälpa, 
belöna eller stödja objektet. Om denne har en negativ attityd till objektet finns istället en 
benägenhet att skada, straffa eller förstöra objektet (Krech et al., 1962, s. 140).  
 
Komponenten handlingsberedskap sammanfattar som tidigare nämnts hur en individ säger sig 
vilja handla i förhållande till attitydobjektet och inom komponenten går det att urskilja två 
dimensioner. Den första kan beskrivas med skalan aktivitet-passivitet, det vill säga om 
handlingen är av aktiv eller passiv art. Den andra innebär att handlingen kan variera från 
stödjande till avståndstagande. Dock behöver det tas hänsyn till att den handlingsberedskap 
som uttrycks inom attityden inte alltid stämmer överens med de handlingar som slutligen 
genomförs, vilket innebär att man kan behöva skilja mellan det som individen säger sig vilja 
göra och det denne gör i slutändan (Lindén, 1994, s. 31). Det sistnämnda är dock inte något vi 
kommer att undersöka i denna studie.  
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4.3. Sammanfattning 
En attityd enligt Ekehammar (2012, s. 286) summerar värderingar gentemot ett objekt, person 
eller grupp och kan baseras på känslor, tankar och beteende och vara av positiv eller negativ 
art. Attityder uppkommer till största del genom att en individ kommer i kontakt med objektet 
och då bildar sig en uppfattning kring det. Fördomar är en negativ attityd som kan leda till 
negativa handlingar gentemot ett objekt och benämns då diskriminering. 
 
En attityd består enligt Krech et al. (1962, s. 140) och Lindén (1994, s. 30) av tre 
komponenter; känsla, kunskap och handlingsberedskap. Komponenten känsla summerar den 
känslomässiga inställning man har till attitydobjektet. Komponenten kunskapen beror på 
vilken typ av kunskap, omfattningen av den och värdeneutraliteten. Handlingsberedskap 
benämner det en person säger vilja göra i förhållande till objektet. Känsla och kunskap är 
direkta förutsättningar för handlingsberedskap (Ibid., s. 30), med vilket menas att beroende av 
vilken känsla och vilken kunskap en person har inför ett objekt påverkar det hur man säger sig 
vilja handla i förhållande till det.  

4.4. Användning i studien 
Vid analys och tolkning av det empiriska materialet används Ekehammars (2012) definition 
av attitydbegreppet då denna ger en övergripande beskrivning av vad en attityd är. Vi tar även 
fasta på dennes definitioner av fördomar och diskriminering då dessa är direkt kopplade till 
negativa attityder och dess konsekvenser.  
 
Krech et al.s (1962) attitydteori används i studien. Vi använder oss dessutom av Lindéns 
(1994) tolkning av teorin och översättning av dess begrepp känsla, kunskap och 
handlingsberedskap och resonemangen och definitionerna kring dessa för att förklara 
informanternas attityder till personer med autism och ADHD och vad de uttrycker för 
handlingsberedskap i förhållande till dessa personer.  

5. Forskningsmetod 

Tidigare forskning kring attityder har främst använt sig av kvantitativa forskningsmetoder för 
att mäta och skatta dem. Det enklaste sättet att mäta en persons attityd är att fråga denne, 
vilket kallas direkt mätning. Ofta består direkt mätning av ett frågeformulär eller 
skattningsskalor (Bohner & Wänke, 2002, s. 22). Det kan vara problematiskt om personen är 
medveten om att dennes attityd är under mätning, då denne kan ändra sin attityd eller 
rapportera attityder vilka är konstruerade i en situation som inte är representativ för andra 
situationer vilket gör att resultatet inte blir korrekt (Ibid., s. 33).  
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5.1. Val av metod 

5.1.1.  Kvalitativ metod  

Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod då vi inte har ett kartläggande syfte 
utan istället vill se vilka attityder informanterna uttrycker. Enligt Ahrne och Svensson (2011, 
s. 12) kan data som insamlas med hjälp av en kvalitativ metod bestå exempelvis av 
intervjusamtal eller observationsanteckningar och beröra sådant som ett yttrande, en händelse 
eller en bild och användas för att studera fenomen som är svåra att förnimma direkt, 
exempelvis känslor, upplevelser, tankar och beslutsfattande. Kvalitativa data bearbetas inte på 
samma sätt som kvantitativ data görs med statistiska och kartläggande metoder, utan man 
konstaterar att de finns där, beskriver hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer 
(Ibid., s. 12).  

5.1.2. Fokusgrupper 

Studiens empiriska material samlades in genom fokuserade gruppintervjuer, så kallade 
fokusgrupper. Denna metod är fördelaktig när forskaren vill få förståelse över vad som kan 
ligga bakom människors tankar och erfarenheter. Vid forskning av känsliga ämnen är 
fokusgrupper lämpliga då det menas att människor har lättare att delta i en gruppdiskussion än 
att bli intervjuade ensamma och det kan vara uppmuntrande att andra berättar om sina 
erfarenheter och det kan leda till att deltagarna öppnar sig (Wibeck, 2010, s. 150). 
 
Fokusgrupper är en kvalitativ datainsamlingsmetod som enligt Wibeck (2011, s. 13) innebär 
att en mindre grupp individer diskuterar kring ett ämne under ledning av en moderator. 
Diskussionen pågår under en till en och en halv timme och det vanligaste tillvägagångssättet 
är att moderatorn utgår ifrån ett antal intervjufrågor eller teman som diskussionen rör sig 
kring. Diskussionen kan vara strukturerad där moderatorn styr vilka frågor som ska behandlas 
och i vilken ordning, eller mer ostrukturerad där deltagarna får diskutera fritt inom ramen för 
ämnet och moderatorn endast ingriper om någon deltagare exempelvis tar över diskussionen 
på andras bekostnad eller om de glider ifrån ämnet (Ibid., s. 13; Wibeck, 2010, s. 83). Målet 
med en strukturerad fokusgrupp är att deltagarna ska få diskutera tämligen fritt och därför bör 
moderatorn hålla sig passiv och inte engagera sig för mycket i diskussionerna som uppstår, 
utan endast presentera frågorna och komma med följdfrågor och liknande. Det kan innebära 
svårigheter med att hitta balansen mellan att uppmuntra deltagarna till att uttrycka sina åsikter 
och att inte instämma för mycket, då det också är ett viktigt förarbete för analysen att skildra 
verkligheten såsom den förstås och upplevs av andra (Ibid., s. 84 & 109). Diskussionen i 
fokusgruppen spelas in, skrivs ut (transkriberas) och analyseras. Ofta genomförs flera 
fokusgrupper i en serie inom ramen för samma studie (Wibeck, 2011, s. 13).  

5.1.3. Utformning av intervjuguide 

Inför fokusgruppen genomfördes en noggrann planering och utformning av en 
semistrukturerad intervjuguide med specificerade frågor (se bilaga 1). I metodlitteraturen (se 
Wibeck, 2010, s. 73) rekommenderas att använda sig av relativt många frågor och sådana som 
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bör ingå är öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och 
avslutande frågor.  
Öppnings- och introduktionsfrågor har som syfte att få deltagarna att bekanta sig med 
varandra, introducera ämnet och bör hellre bestå av fakta än av åsikter. Övergångsfrågor är till 
för att föra fram samtalet till diskussionens nyckelfrågor. Nyckelfrågorna är de viktigaste för 
analysen (Wibeck, 2010, s. 74). I denna studie bestod nyckelfrågorna av vinjetter. 
Intervjufrågor av vinjettyp används enligt Bryman (2011, s. 257) i undersökningar när man 
vill fånga människors normer och värderingar. Denna frågeteknik innebär att det presenteras 
ett antal scenarion för informanterna och därefter ställs frågan om hur de skulle reagera och 
agera om de befann sig i situationen. Ett krav i samband med denna teknik är att situationerna 
måste konstrueras noggrant och vara trovärdiga (Ibid., s. 257 f). 
 
När nyckelfrågorna är besvarade övergår moderatorn till de avslutande frågorna, vilka har 
som syfte att ge deltagarna möjlighet att uttrycka sin slutliga position och reflektera över vad 
som har sagts i diskussionen (Wibeck, 2010, s. 74). Det sista som sker i fokusgruppen är 
slutfrågan som är en försäkring att inget viktigt har förbisetts och en rekommendation är att 
detta inleds med en kort sammanfattning av vad som behandlats i diskussionen och att 
deltagarna sedan tillfrågas om det är någonting de vill tillägga (Ibid., s. 74 & bilaga 1).  

5.2. Urval 

5.2.1. Val av deltagare 

Vid val av deltagare till fokusgrupper bör man välja sådana som har anledning att förhålla sig 
till det givna ämnet och att förutsättningarna för en fruktbar interaktion mellan deltagarna 
maximeras (Wibeck, 2011, s. 16). Fokusgrupper ska vara inbördes homogena då deltagare 
med liknande erfarenheter troligen är mer benägna att utbyta tankar och åsikter med varandra, 
heterogenitet mellan deltagare kan dock vara belysande (Ibid., s. 16). Studiens urval var 
målstyrt vilket innebar att informanterna strategiskt valdes ut efter ändamålet och för att få 
ökad insikt och kunskap om vad dessa har att säga om ämnet (Bryman, 2011, s. 392). Urvalet 
var även ett bekvämlighetsurval, vilket består av att personer som för tillfället finns 
tillgängliga för forskaren väljs ut till att delta i studien (Ibid., s. 194). 
 
Undersökningens urval bestod av studenter vid socionomprogrammet vid Stockholms 
universitet under vårterminen 2018. Deltagarna är studenter vid samma institution som vi 
uppsatsförfattare studerar vid. Detta var på grund av praktiska skäl då att kontakta och besöka 
en annan högskola eller universitet hade blivit tidskrävande och vi önskade en enkel tillgång 
till informanter för att öka möjligheterna till att kunna rekrytera dem. De cirka 700 studenter 
vid lärosätet bedömdes som en lämplig population att rekrytera ifrån. Deltagarna var från 
olika terminer i socionomutbildningen. Målet var att det skulle bli en jämn fördelning av 
terminstillhörighet i fokusgrupperna för att ge utrymme och möjlighet till en mer varierad 
diskussion och större spridning av åsikter.  
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5.2.2. Rekrytering av deltagare 

Rekrytering av informanter skedde genom annonsering på sociala medier såsom Facebook, i 
institutionens nyhetsbrev och på anslagstavlor på institutionen (se bilaga 2-4). Vi besökte 
även lektioner och seminarier, informerade kort om studien och lämnade ut informationsbrev 
(se bilaga 5) för att finna deltagare. De som var intresserade uppmanades därefter kontakta oss 
genom mejl eller Facebook och bestämma vilket tillfälle de ville delta vid, då vi erbjöd några 
alternativ. I slutänden blev det cirka 15 studenter som uttryckte intresse för att delta, men 
resulterade i att det blev det sammanlagt åtta deltagare i två fokusgrupper. 

5.2.3. Bortfallsanalys 

Bortfall diskuteras främst i förhållande till kvantitativ forskning och med detta menas att 
individer i urvalet antingen vägrar att delta i undersökningen eller inte svarar på samtliga 
frågor (Bryman, 2011, s. 192). Det skedde ett bortfall i samband med Fokusgrupp 1 då två 
deltagare fick förhinder samma dag som fokusgruppen skulle äga rum och därför inte kunde 
medverka, vilket medförde att fokusgruppen endast bestod av tre deltagare istället för de 
planerade fem. Varför bortfall överhuvudtaget beaktas har att göra med att själva 
undersökningsformen kan vara av sådan art som individer inte vill delta i (Ibid., s. 192). I vårt 
fall handlade det inte om att deltagarna inte ville delta i fokusgruppen utan det var personliga 
orsaker som hindrade dem från att delta. Det uppstod även ett bortfall vid rekrytering av 
deltagare. Från de 15 intresserade var det åtta informanter som deltog i fokusgrupperna. Detta 
bortfall berodde på svårigheter med att planera och finna tillfällen som alla intresserade kunde 
delta vid.  

5.3. Genomförande av fokusgrupper 
Deltagarna i fokusgrupperna diskuterade och resonerade kring frågor, dilemman och 
scenarion som kan uppstå i yrkeslivet som socionom och i vardagslivet med personer med 
autism och ADHD. Diskussionerna spelades in och dokumenterades med ljudinspelning. Vi 
använde två mobiltelefoner för inspelning vid tillfällena för att försäkra oss om att alla delar 
av diskussionerna skulle dokumenteras.  
 
Två fokusgrupper ägde rum under april 2018 på Stockholms universitet, Institutionen för 
socialt arbete. Inför tillfällena hade det bokats ett grupprum. Diskussionerna varade upp mot 
en timme vid varje tillfälle. Det var avsatt lite längre tid för att ge utrymme till större 
diskussioner och möjlighet till flexibilitet och anpassning efter hur diskussionen löpte.  
 
Fokusgrupp 1 var planerad med fem deltagare. Som tidigare nämndes fick två förhinder 
samma dag vilket gjorde att endast tre deltog. Detta ledde till att diskussionen blev kortare än 
planerat och varade i ungefär 40 minuter. Trots detta uppstod ändå en diskussion som alla var 
delaktiga i och som genererade material som kunde analyseras. Även Fokusgrupp 2 var 
planerad med fem deltagare och samtliga närvarade. Denna diskussion varade i ungefär en 
timme. I denna flöt samtalet på bättre vilket ledde till lite längre diskussioner vilket kan ha 
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berott på att det var fler deltagare och det då fanns möjlighet för informanterna att skapa en 
större diskussion. 
 
Gruppdynamiken fungerade i båda fokusgrupperna, samtliga deltagare kom till tals och det 
uppstod ett samtalsklimat med många olika resonemang och funderingar. Deltagarna 
upplevdes vara väldigt öppna med sina åsikter och reflektioner och detta kan ha berott på att 
de kände sig bekväma i situationen och var intresserade av ämnet.  
 
Som tidigare nämnts dokumenterades diskussionerna med ljudinspelning. En nackdel med att 
bara dokumentera med ljudinspelning är att det kan vara svårt att särskilja informanternas 
röster vid transkriberingen (Wibeck, 2010, s. 91). Vi bestämde därför att en av oss 
uppsatsförfattare fungerade som observatör vid tillfället och förde anteckningar över 
händelser som skedde i situationen som inte kom med på inspelningen men som kunde ha 
relevans för analysen. 

5.3.1. Rollen som moderator och observatör  

I studien valdes en semistrukturerad form av fokusgrupp där moderatorn intog rollen av en 
traditionell intervjuare som ställde på förhand fastställda frågor efter en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga 1). Moderatorn började fokusgruppen med öppnings- och 
introduktionsfrågor vilka innebar att deltagarna fick utbyta grundläggande information med 
varandra. Därefter följde övergångsfrågorna där deltagarna fick gå djupare in på sina 
erfarenheter av ämnet.  
 
Nyckelfrågorna bestod av vinjetter vilka var kopplade till studiens syfte med att undersöka 
informanternas attityder till personer med autism och ADHD. Genom att informanterna fick 
reflektera över hur de skulle agera i olika situationer gav det i slutänden utförlig information 
angående vilka attityder de hade, både synliga och icke-synliga. Om informanterna istället 
hade frågats rakt ut om vilka attityder de hade till personer med autism och ADHD hade 
troligtvis ett mer censurerat svar följt. Det komponerades två vinjetter utefter studiens syfte 
och frågeställningar vilka var kopplade till socionomers yrkesliv och privatliv. Vinjetterna 
behandlade situationer inom socialtjänsten och möten mellan en socionom och en klient med 
autism och ADHD. En vinjett handlade om ett barn med utåtagerande beteende och frågor 
ställdes om hur socionomen skulle handla i en sådan situation. I den andra var det en klient 
med begränsad talförmåga och hur socionomen skulle handla i situationen för att 
kommunicera och ge information. Vinjetterna var inspirerade av våra egna erfarenheter och 
upplevelser, men var modifierade för att passa studien. Vinjetterna lästes upp och därefter fick 
respondenterna diskutera fritt och det ställdes följdfrågor för att kunna få mer utvecklade svar 
och föra diskussionen vidare.  
 
Vid avslutningen av fokusgruppen genomfördes en muntlig sammanfattning av vad som 
framkommit och sedan tillfrågades deltagarna om summeringen gjorde diskussionen rättvisa 
och om det var någonting som hade tolkats fel eller missats att behandlas. Deltagarna fick 
därefter skriva upp sina mejladresser på en lista (se bilaga 6) för att ha möjlighet att få 
resultatet och analysen skickade till sig för genomläsning och respondentvalidering. 
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Då vi var två uppsatsförfattare intog den ena rollen som moderator vid fokusgruppen medan 
den andre fungerade som observatör och förde anteckningar om diskussionen och andra 
relevanta omständigheter under tillfället. Observatören hade möjlighet att bryta in i 
diskussionen med frågor om det ansågs nödvändigt och sammanfattade diskussionen i slutet. 
Vi planerade att båda fick vara moderator och observatör vid varsin fokusgrupp så båda fick 
prova på de olika rollerna.  
 
Rollen som moderator var den svåraste att ta sig an. Särskilt utmanande var det att vänta ut 
tystnader mellan svaren från deltagarna. Det viktigaste i en sådan situation var att inte bryta in 
i diskussionen för snabbt, då det kan ha en hämmande effekt för deltagarna och göra att de 
tystnar och inte utvecklar sina svar. Det krävdes emellanåt att moderatorn var mer drivande 
om diskussionen inte riktigt kom igång eller gick trögt. Det var även svårt att avgöra om 
informanterna vanligen var tillbakadragna eller om det var situationen som gjorde dem 
svårstartade till att diskutera och hur man skulle hantera detta som moderator, bland annat 
genom att inte vara för påstridig eller tvinga informanterna till att svara på frågor.  

5.4. Analys av material 

5.4.1. Tematisk analys 

Efter att fokusgrupperna genomförts transkriberades det empiriska materialet vilket innebar 
att det inspelade materialet översätts till skrift. Transkribering kan ske på flera nivåer och 
beroende av vilken typ av analys som görs blir kraven olika. De olika nivåerna av 
transkriberingar varierar mellan att man utöver skriver ut allt som sägs även inkluderar 
talstyrka och tvekljud och används ofta för att genomföra en samtalsanalys, till att endast 
transkribera vad som sägs, det vill säga översätta talspråk till skriftspråk. (Wibeck, 2010, s. 93 
f). Vi valde den sistnämnda nivån då vi ville komma åt innehållsliga aspekter av det som sagts 
i fokusgrupperna och inte dokumentera hur deltagarna hade sagt det.  
 
Det empiriska materialet analyserades tematiskt. Analysen grundades på den framtagna 
datamaterialet med fokus på att identifiera åsikter, idéer och känslor som upprepas. 
Slutsatserna ska upplysa människor om sådant de inte visste tidigare. Analysprocessen och 
tematisk analys utgörs centralt av att hitta mönster, göra jämförelser och kontrastera data mot 
varandra (Wibeck, 2010, s. 108). Motivering till val av denna analysmetod grundar sig på 
dess lämplighet vid kvalitativt empiriskt material från fokusgrupper. Med hjälp av denna 
metod blev det möjligt att urskilja återkommande teman i datamaterialet som sedan kunde 
kopplas till teoretiska perspektiv, forskningssyfte och frågeställningar.  
 
Viktiga aspekter att ta i beaktande vid analys av material från fokusgrupper är att processen 
bör vara systematisk och sekventiell och att man är noggrann och omsorgsfull, så resultaten 
blir tillförlitliga (Wibeck, 2010, s. 106). Det är även viktigt att ta hänsyn till kontexten där 
diskussionerna uppstått, det vill säga i fokusgrupperna. Här kan det funderas och reflekteras 
över om deltagarna verkligen talar om samma sak i diskussionen, vad som betonas starkast 
när de uttalar sig och man bör även beakta hur väl deltagarnas yttranden stämmer överens 
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internt då deltagarna kan ändra åsikt under diskussionens gång, vilket kan bero på att de blir 
påverkade av andra i gruppen (Ibid., s. 106). Tystnaden som kan uppstå i en diskussion är 
viktig i sig och för analysen och att en deltagare avstår från att uttala sig angående en fråga 
eller ett ämne behöver det inte betyda att denne saknar åsikt utan forskaren kan då istället 
fundera över om ämnet var för känsligt eller ointressant att ta upp i ett 
fokusgruppssammanhang (Ibid., s. 107).  

5.4.2. Genomförande av analys 

Vid analys av det empiriska materialet utgick vi ifrån Braun och Clarkes (2006) guide till 
tematisk analys. Det inspelade materialet från fokusgrupperna transkriberades av oss 
uppsatsförfattare. Vi gav varje informant en kod istället för deras namn i transkriberingarna 
för att kunna separera dem. Transkriberingarna skedde tätt inpå fokusgrupperna och hade inga 
problem med att identifiera informanterna, då vi kände igen rösterna och kunde koppla dessa 
till individerna. 
 
Vi valde en tämligen ordagrann transkribering, vilken gick ut på att översätta det talade 
språket till skriftspråk. Då syftet var att främst ta reda på vad deltagarna sade och inte hur de 
sade det, ansågs det inte nödvändigt att inkludera alla uttryck såsom “hm” och “mm”, framför 
allt när det skedde samtidigt som någon annan talade, eller att dokumentera kortare pauser i 
transkriberingen. Detta för att minimera antal avbrott i texten och förenkla analysen. Längre 
tystnader eller avbrott inkluderades dock då de kan vara av relevans för analysen. 
Transkriberingen av fokusgrupperna resulterade i totalt cirka 25 A4-sidor.  
 
Transkriberingen av det insamlade materialet började redan samma dag som fokusgruppen 
ägde rum för att det skulle vara möjligt att analysera det snarast. Datainsamling och analys 
skedde parallellt, vilket innebar att analysen av det empiriska datamaterialet påbörjades redan 
innan allt material var insamlat. Transkriberingarna lästes noggrant flera gånger och under 
läsningarna antecknades det potentiella koder. En lång lista med initiala koder komponerades, 
vilka skulle förklara och beskriva vad materialet handlade om. Dessa skulle sedan sorteras 
under potentiella teman. För att få en överblick över materialet använde vi en whiteboardtavla 
där koderna sammanfattades och sorterades under fyra teman med preliminära namn. Därefter 
reviderades och förfinades temana, genom att vi ritade upp en mindmap på ett stort papper 
och alla koder som skrivits på post-its placerades under passande rubrik och tema. Vi ändrade 
namn på vissa teman, skapade underteman när ett tema blev för omfattande eller 
sammanförde teman som var för lika varandra. De fyra teman i resultatet och de två teman i 
analysen som skapades inspirerades av och är namngivna efter studiens syfte, 
forskningsfrågor och de teoretiska perspektiv och även från vad som betonades i 
diskussionerna i fokusgrupperna. Analysens teman är kopplade till teorin. 

5.5. Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 
Då detta är en kvalitativ studie används Brymans (2002; 2011) presentationer av Guba och 
Lincolns alternativa benämningar på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det menas att 
för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ undersökning utgår man från kriteriet trovärdighet 
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(trustworthiness). Trovärdighet består bland annat av tillförlitlighet, pålitlighet och 
överförbarhet (Bryman, 2002) och är de kriterier för kvalitet vi använder oss av i studien.   
 

5.5.1. Tillförlitlighet 

Informanterna gavs möjlighet att läsa resultat- och analysdelen innan uppsatsen var färdig och 
att komma med synpunkter kring om det var någonting inte stämde överens med vad som har 
diskuterats i fokusgruppen eller hade misstolkats, då vi mejlade ut det cirka 2-3 veckor efter 
genomförda fokusgrupper. Vi som författare hade möjlighet att revidera resultat- och 
analysdelen innan uppsatsens inlämning vilket vi också gjorde efter ett gensvar och 
synpunkter från en informant. Detta är en form av respondentvalidering och ökar 
trovärdigheten (Bryman, 2002). 
 
En fara för trovärdigheten i fokusgruppsstudier är att deltagarna inte alltid säger vad de tycker 
till följd av grupptryck eller att de vill övertyga andra deltagare om en åsikt (Wibeck, 2010, s. 
144). Deltagarna kanske endast uttrycker vad som är socialt acceptabelt och utelämnar 
information som inte är önskvärd, eller avstår helt från att uttala sig om en fråga, särskilt om 
det handlar om ett känsligt ämne. Detta kan dock ses som ett resultat i sig. Detta upplevdes 
inte som ett problem i studien utan samtliga deltagare upplevdes som öppna med sina åsikter, 
tankar och reflektioner och ville gärna berätta om sina erfarenheter och kunskaper, positiva 
som negativa.  

5.5.2. Pålitlighet 

För att öka studiens pålitlighet är det viktigt att redogöra för alla faser av forskningsprocessen, 
till exempel planering av undersökningsmetod, val av informanter, utformning av frågor och 
beslut rörande analysen av data (Bryman, 2011, s. 355). Vi förde anteckningar och memos 
under alla delar av undersökningsprocessen och redogjorde och motiverade utförligt de val 
och beslut som togs för att säkerställa transparens i studien. 
 
Andra kollegor kan fungera som granskare av materialet under forskningsprocessens gång och 
att detta ökar pålitligheten i en studie (Bryman, 2011, s. 355). Då vi är två uppsatsförfattare 
har det funnits möjlighet att granska, kommentera och utveckla varandras arbete och även haft 
handledare till hjälp med detta.  
 
Korrekt och noggrant transkriberat datamaterial ökar pålitligheten och det behöver därför 
läggas ner mycket tid och arbete vid transkribering av inspelningen vilket det gjordes. 
Svårigheter kan uppstå om deltagarna i fokusgruppen har snarlika röster och det inte är 
möjligt att urskilja vem som säger vad och det blir därför en fara för pålitligheten (Bryman, 
2011, s. 450). Vi valde detta för att vi ville säkerställa att alla informanter blev representerade 
med ett citat men också för att se hur diskussionen hade flödat. Vi använde två mobiltelefoner 
vid fokusgrupperna för att säkerställa att hela diskussionen dokumenterades och det var 
tillfredsställande ljud på samtliga inspelningar och det uppstod inga problem med att urskilja 
vilka deltagare som sa vad. I den ena fokusgruppen var det dock två personer som hade 
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snarlika röster, men det gick att urskilja vem det var som talade då en var informant och en 
var moderator. Det var sällan informanterna pratade samtidigt vilket skulle ha kunnat försvåra 
transkriberingen, vilket krävdes extra uppmärksamhet, men skapade inga direkta problem. På 
den andra inspelningen förekom det bakgrundsljud från rummet bredvid, då rummet var vid 
en plats där det rörde sig mycket människor och det inte var tillräckligt ljudisolerat. Detta 
försvårade inte transkriberingen men drog ner kvaliteten på ljudinspelningen. Vi 
uppsatsförfattare genomförde en transkribering var och lyssnade igenom inspelningarna flera 
gånger för att försäkra oss om att de blev korrekt återgivna. 

5.5.3. Överförbarhet 

Syftet med en kvalitativ forskningsstudie och fokusgruppsintervju är inte att dra generella 
slutsatser om hela populationer, då är kvantitativa datainsamlingsmetoder lämpligare. Wibeck 
(2010, s. 147) menar istället att fokusgrupp som forskningsmetod har som syfte att presentera 
en djupare förståelse av människors tolkning av ett problemområde. Genom urvalet av 
informanter är målet att presentera resultat som kan överföras till liknande situationer och 
sammanhang, som i det här fallet skulle kunna vara socionomstudenter vid andra lärosäten. 
Studiens fördelning av informanter mellan terminer var jämn, för att öka chanserna till 
överförbarhet då nästan alla terminerna representeras endast termin fem saknades. En 
övergripande bild kommer inte kunna ges över hur socionomstudenter resonerar kring 
personer med autism och ADHD, då andelen informanter ändå var väldigt liten jämfört med 
antal studenter på socionomutbildningen vid Stockholms universitet. Studiens resultat ger 
dock att en antydan över hur en diskussion kring ämnet kan se ut och är det som är syftet med 
fokusgruppen som forskningsmetod. 

5.6. Etiska överväganden 
Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och definitioner av de 
etiska frågeställningar och krav som är aktuella i samhällsvetenskaplig forskning. De fyra 
principer som gäller när det bedrivs forskning av olika slag har som syfte att skydda individer 
som medverkar i studien från bland annat utnyttjande, förödmjukelse och kränkning. Dessa är 
utgångspunkterna för forskningsetiska överväganden och består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid., s. 5).  

5.6.1. Informationskravet 

Informationskravet går ut på att forskaren presenterar undersökningens syfte för de berörda 
individerna, informerar om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan 
närsomhelst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Redan vid rekrytering av deltagare till 
undersökningen informerades det om detta, både muntligt och i informationsbrevet (se bilaga 
5) och även att transkriberingarna från fokusgrupperna och resultatet i den färdiga uppsatsen 
skulle anonymiseras och avidentifieras. Det informerades även om var och hur studiens 
resultat skulle publiceras och offentliggöras, i vårt fall handlade det om att den färdigställda 
uppsatsen ska läsas av handledare, kurskamrater och examinator, och även publiceras i DIVA 
(Digitala Vetenskapliga arkivet) när den är godkänd. 
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5.6.2. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet går ut på att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan och att samtycke till att medverka i undersökningen ska inhämtas från 
deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Detta skedde muntligt innan insamlandet av det 
empiriska materialet i samband med fokusgrupperna. 

5.6.3. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär en försäkran att personliga uppgifter om informanterna i 
studien inte är tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Insamlad information 
hanterades och lagrades på ett noggrant och säkert sätt, bland annat genom att förvara 
uppgifter om informanterna på ett säkert ställe, borttagandet av namn på informanterna liksom 
andra uppgifter som kan röja deras identitet i transkribering, resultat och analys för att 
försäkra anonymisering och avidentifiering (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Transkriberingen 
av fokusgruppsmaterialet lästes endast av oss uppsatsförfattare och handledare och 
inspelningen raderades när uppsatsen var färdigställd. Det finns dock en risk att deltagare som 
tar del av studien i efterhand kommer att kunna identifiera vad de själva och de andra har sagt. 
Vi rådde även informanterna till att inte tala med andra i efterhand om vad som har tagits upp 
under diskussionerna. Vi kunde inte med säkerhet veta att informanterna skulle ta hänsyn till 
detta och därför var det inte möjligt att garantera tystnadsplikt och anonymitet vilket vi 
informerade de om vid fokusgrupperna.  
 
Ett problem som uppmärksammades i samband med kravet om konfidentialitet var att rummet 
där Fokusgrupp 2 ägde rum inte var tillräckligt isolerat för att stänga ute ljud från rummet 
intill. Det var ingenting som informanterna påpekade eller verkade störas av men detta bör tas 
i beaktande i liknande studier. Det bör försäkras att fokusgruppen genomförs på en plats där 
ljud varken hörs utifrån eller inifrån, både för att deltagarna inte ska störas men även för att 
det som sägs i fokusgruppen inte ska kunna höras av andra som befinner sig utanför.  

5.6.4. Nyttjandekravet 

Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlats in endast får användas för 
forskningsändamålet, i detta fall i examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14), vilket vi tog 
hänsyn till. Publicering av forskningsresultat ses som en väsentlig del av forskningsprocessen 
och någonting som forskaren har skyldighet att göra, det vill säga att inte undanhålla de 
slutgiltiga resultaten (Vetenskapsrådet, 2011, s. 87). Som nämndes tidigare publicerades den 
färdigställda uppsatsen i DIVA.  
 
Forskning som leder till skada eller men för deltagarna anses som oacceptabel och Wibeck 
(2010, s. 140) presenterar olika problem som kan uppstå när man använder fokusgrupper som 
forskningsmetod och särskilt när fokusgruppen behandlar känsliga ämnen. Vi reflekterade 
därför över om diskussionerna i fokusgruppen kunde leda till någon form av skada eller men 
för den grupp individer det samtalades om eller för deltagarna själva. Moderatorn spelade en 
viktig roll i och med att denne hade möjlighet att styra och avbryta en diskussion som ansågs 
olämplig, detta var dock ingenting som behövde göras. Denna studie är upplagd så att 
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informanterna talade och diskuterade om personer med autism och ADHD och det finns 
därför en risk att fördomar och stereotyper ökar med deras attityder och åsikter, då de besitter 
olika kunskaper, erfarenheter och åsikter kring ämnet. Samtidigt kunde svaren inte censureras, 
då det var informanternas åsikter och attityder som skulle presenteras i studiens resultat och 
analys. 

6. Resultat 

6.1. Kapitlets struktur 
Studiens resultat presenteras utifrån fyra teman vilka komponerades utifrån det empiriska 
materialet, analysen och de teoretiska perspektiven. Några av dessa teman innehåller 
underteman. Citat från fokusgrupperna används för att belysa vad som framkommit i 
diskussionerna. Citaten presenteras utefter vilken av de två fokusgrupperna de förekom i och 
det anges inte vilken informant som sagt vilket citat. Informanterna benämns dessutom som 
“hen” när det refereras till dem för avidentifiering. Vissa av citaten har modifierats och 
förkortas i form av att uttryck som “liksom”, “alltså” “hm” och “mm” har uteslutits för att öka 
läsvänligheten. Vi är medvetna om att det används fler citat från Fokusgrupp 2 än från 
Fokusgrupp 1, detta beror på att det var fler deltagare i Fokusgrupp 2 och att den diskussionen 
blev längre. Vi har varit noggranna med att alla informanter är representerade i minst ett citat.  
 
I presentationen av resultatet används båda begreppen funktionsnedsättning och diagnos, detta 
är på grund av att informanterna använde benämningen diagnos istället för 
funktionsnedsättning, dessa två används därmed synonymt i resultatdelen.  

6.2. Presentation av informanter 
Det var sammanlagt åtta informanter i fokusgrupperna, tre personer i Fokusgrupp 1 och fem 
personer i Fokusgrupp 2. Informanterna var mellan 20-30 år, sex kvinnor och två män, med 
jämn fördelning från samtliga terminer på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. 
Inga studenter från termin fem hade möjlighet att delta då de var ute på praktik. Flera av våra 
informanter hade erfarenhet av autism och ADHD och hade varit i kontakt med personer med 
någon av funktionsnedsättningarna. Det var antingen genom att själv ha en diagnos, ha en 
bekant eller en vän med någon av diagnoserna, genom att ha arbetat med målgruppen inom 
exempelvis socialtjänsten eller andra verksamheter såsom på ett boende eller daglig 
verksamhet, eller att de hade någon släkting eller vän som hade arbetat med det. Flera 
informanter uttryckte dock att de inte visste särskilt mycket om funktionsnedsättningarna och 
att de gärna skulle vilja lära sig mer och att kunskap var en viktig del i att kunna bemöta dessa 
personer på ett bra sätt för att ha möjlighet att se till deras behov. 
 
Denna studie har inte sitt primära fokus på att lyfta fram personer som har autism eller 
ADHD, utan att presentera informanternas attityder till personer med dessa 
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funktionsnedsättningar. Detta leder till att de flesta av informanterna uttrycker ett 
utifrånperspektiv och hur de har upplevt olika situationer med personer med 
funktionsnedsättningarna.  

6.3. Teman 

6.3.1. Tema 1. Föreställningar 

Det första temat har namnet “Föreställningar” och består av vad informanterna associerade till 
autism och ADHD och kring personer med dessa funktionsnedsättningar. Temat är indelat i 
två underteman: “Svårigheter och möjligheter”, beskriver vad informanterna uttryckte att 
personer med en autism eller ADHD har för förutsättningar och “Uppfattningar och 
missuppfattningar”, beskriver hur personer med funktionsnedsättningarna kan uppfattas av 
omgivningen. Uppfattningar och missuppfattningar är kopplat till det teoretiska perspektivet 
och begreppet fördomar, som är en form av negativ attityd (Ekehammar, 2012, s. 292).  
 

6.3.1.1. Svårigheter och möjligheter 

Informanterna uttryckte att funktionsnedsättningarna kan innebära flera svårigheter för 
personer med dem. Autism beskrevs främst som att det handlar om att ha det besvärligt i 
sociala sammanhang, problem att läsa av sociala situationer och andra människor samt ett 
stort behov av rutiner. Diskussionen om ADHD bestod till större del om 
koncentrationssvårigheter, överaktivitet, utåtagerande beteende och bristande impulskontroll. 
Det diskuterades även att många med ADHD har så allvarliga svårigheter inom dessa 
områden att de behöver äta lugnande medicin och att flera av dessa personer är motvilliga till 
detta då de anser att deras personligheter förändras.  
 

 “(...) jag tänker också svårigheter med autism, att man kanske har problem med det sociala. 
ADHD, man är lite överaktiv (...).” - Fokusgrupp 1.  

 
Informanterna beskrev därefter positiva egenskaper som funktionsnedsättningarna innebar. 
Det framkom att personer med ADHD kan vara väldigt sociala vilket en informant beskrev 
utifrån egen erfarenhet. Det diskuterades även att personer med funktionsnedsättningarna i 
vissa fall har förmåga att fokusera och besitta mycket kunskap inom vissa områden, ofta ett de 
är intresserade av. En informant nämnde savanter som är en person med specialbegåvning 
inom ett ämne (Psykologiguiden, 2018, e) och sa följande: 
 

“... man antar ofta att många med diagnoser är väldigt, väldigt intelligenta, som kan ha 
väldigt hög kunskap, hög IQ vilket många också har (...) man kan en sak och den kan man 
skitbra, det kan vara allt från motorer till bilar (…). ”- Fokusgrupp 2.  

6.3.1.2. Uppfattningar och missuppfattningar 

Det diskuterade även om hur personer med autism kan uppfattas av andra och att de ofta 
missförstås av omgivningen. De kan ses som nonchalerande eller oengagerade då de undviker 
ögonkontakt eller har svårigheter med att koncentrera sig på exempelvis lektioner i skolan och 
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som en konsekvens av detta upplevs de som ointelligenta. I kontrast mot detta framkom även 
att personer med autism eller ADHD kan framstå som väldigt högfungerande och de blir 
därför tvungna att förklara sig då det inte alltid syns att de har en funktionsnedsättning som 
kan innebära omfattande svårigheter. En informant uttryckte följande: 
 

“För att de framstår ofta som väldigt välfungerande och förväntningarna är ganska höga för 
att det inte märks, eftersom det är ett funktionshinder som inte syns.” – Fokusgrupp 1.  

 
Det kan då uppstå en krock mellan omgivningens förväntningar och verkligheten och detta 
kan leda till missuppfattningar och problem i olika situationer. Ett exempel som behandlades 
var inom socialtjänsten och ett möte mellan en socionom och en klient med autism. I 
situationen undvek klienten ögonkontakt och hade inte ork att förklara anledningen till detta 
vilket gjorde att denne upplevdes som ovillig att ta emot hjälp och stöd. En informant gav ett 
exempel på hur andra personer kan uppfatta situationen när ett sådant missförstånd uppstår: 
 

“ ”Hon lyssnar ju ändå inte, då kanske jag skiter i att engagera mig också.” ”- Fokusgrupp 
1.  

 
Sådana missförstånd kan leda till ett dåligt bemötande och att klienten inte får den hjälp denne 
behöver, vilket kan uppfattas som en form av diskriminering. Informanterna nämnde också de 
själva kunde vara skyldiga till liknande handlingar.  
 
Det framkom en tydlig skillnad mellan autism och ADHD i diskussionerna. Autism 
benämndes som en funktionsnedsättning med olika varianter, det nämndes bland annat låg- 
och högfungerande autism, Aspergers syndrom och autistiska drag. ADHD beskrevs däremot 
som en funktionsnedsättning utan grader och inställningen var att man antingen har det eller 
inte. Dock uttryckte informanterna som hade erfarenhet av att arbeta med personer med 
ADHD att det även fanns olika varianter av denna funktionsnedsättning. En nämnde ADD 
som en form av ADHD men utan komponenten hyperaktivitet. Autism uppfattades i högre 
grad som en funktionsnedsättning än vad ADHD gjorde. En informant diskuterade: 
 

“ADHD är inte nedsättning på samma sätt som autism är, man skulle inte kalla en med 
ADHD som dum (...) bara för att de kan ha mycket energi. Men om man har autism kanske 
det är lättare att de blir stämplade som dumma om de inte riktigt hänger med i en diskussion 
för att de inte riktigt kan förstå.” - Fokusgrupp 2.  

 
Funktionsnedsättningarna beskrevs även som varandras motsatser med skilda symptom och 
svårigheter. Det var dessutom betydligt fler informanter som kände någon med ADHD än 
med autism. Informanterna uttryckte att flera av deras vänner hade ADHD och de kände sig 
relativt säkra på vad funktionsnedsättningen innebar, medan endast ett fåtal kände någon med 
autism.  
 

“... jag tänker (...) att ADHD och autism är lite så här motsats mot varandra, att ADHD är 
koncentrationssvårigheter (...).”– Fokusgrupp 1.  
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En fundering som upptog stor plats i diskussionerna var hur man skulle ta upp ämnet om man 
misstänkte att någon hade autism eller ADHD och om det överhuvudtaget var acceptabelt att 
ställa en sådan fråga. Flera vittnade om att det fanns personer i deras närhet, såsom 
familjemedlemmar, släktingar eller vänner som skulle kunna ha en sådan diagnos och de 
kände att nu när de hade mer kunskap om funktionsnedsättningarna skulle vilja påpeka detta, 
men att de inte var säkra på hur de skulle gå tillväga. Det diskuterades att det kan vara 
stigmatiserande och stämplande om man frågar någon rakt ut om denne har en diagnos, då 
man kanske uppmärksammar symptom och beteenden hos personen som stämmer in på 
funktionsnedsättningen. En informant ställde frågan: 
 

 ”Var går gränsen för att vara lite pinsam och vara autistisk?” – Fokusgrupp 2.  
 
Funderingen gällde hur det går att veta om ett avvikande beteende beror på en 
funktionsnedsättning eller på någonting annat. Resonemanget bestod av att man drar sig för 
att fråga om någon har autism eller ADHD, då det tros vara stigmatiserande att 
uppmärksamma det. En informant gav exemplet att om det handlar om en nära vän som 
misstänks ha en funktionsnedsättning som autism eller ADHD, att man ofta försvarar och 
förnekar detta när andra kanske undrar, då man vill skydda denna från att bli sårad. Det 
diskuterades även om det var värt att ta upp frågan överhuvudtaget, personen kanske ändå inte 
är berättigad till hjälp eller stöd och istället för att hjälpa personen blir det stigmatiserande.  
 
Det fördes även ett resonemang kring att vilken funktionsnedsättning eller vilka svårigheter 
det handlar om påverkar vilken hjälp och stöd som kan vara aktuellt. Det var en uppfattning 
att det är personer som hörs och syns som uppmärksammas först, de som har svårigheter som 
består av bristande koncentration, impulskontroll och överaktivitet. Personer med svårigheter 
som märks tydligt uppmärksammas tidigare än personer med svårigheter som inte gör det, 
vilket kan leda till att de går hela livet utan hjälp och stöd.  
 

“ (...) killarna som sprang runt och höll på, de blev ganska fort skickade till någon utredning 
(...) för ADHD vilket många kanske hade då, medan andra som hade ADHD eller ADD 
eller andra diagnoser i klassen som inte syntes, fick inte någon hjälp.” - Fokusgrupp 2.  

6.3.2. Tema 2. (O)kunskap och dess konsekvenser 

Kunskap var en aspekt som genomgående togs upp under diskussionerna och som uttrycktes 
vara en viktig förutsättning för att ha möjlighet att bemöta och ge lämplig hjälp och stöd till 
personer med autism och ADHD. Kunskap betraktas enligt det teoretiska perspektivet som en 
direkt förutsättning för handlingsberedskap (Lindén, 1994,  s. 30). Även bristfällig och 
felaktig kunskap, här kallat okunskap, behandlades i diskussionerna och att det kan leda till 
det uppstår missuppfattningar och fördomar om personer med autism och ADHD.  

6.3.2.1. Fel- och odiagnostisering 

Informanterna var ärliga med att föreställningar de hade om personer med autism och ADHD 
kunde vara felaktiga och de trodde att dessa till stor del kommer sig av bristande kunskap. Det 
framkom även i diskussionen att okunskap och ignorans hos andra personer i samhället kunde 
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leda till bristfällig hjälp, stöd och behandling av personer med autism och ADHD och att 
personer feldiagnostiseras. Ett exempel som togs upp var att autismdiagnoser kan misstolkas 
och diagnostiseras som psykos- eller schizofrenidiagnoser istället, detta var särskilt vanligt 
bland äldre personer. Det var flera som nämnde utifrån egna erfarenheter att just äldre 
personer med autism eller ADHD var en grupp som ofta gick genom livet utan en diagnos 
eller hjälp och stöd då det inte var någon som besatt kunskapen för att kunna ställa en korrekt 
diagnos eller uppmärksamma att personen att var i behov av någon form av stöd. Dessa 
personer stämplades istället som hopplösa fall, framför allt i skolan, och ansågs obegåvade. 
När dessa sedan blev tilldelade en diagnos kom det som en lättnad och förklaring till varför de 
hade upplevt svårigheter inom flera livsområden, exempelvis arbete, utbildning och relationer.  
 
Diskussionen fortsatte kring varför personer inte tilldelas en autism- eller ADHD-diagnos alls 
eller får den först sent i livet. Bland annat framkom att personer som får en diagnos som 
vuxna, kan känna sig svikna och upprörda över att ingen uppmärksammat detta under 
uppväxten. En annan teori bestod i att föräldrar vill skydda sitt barn och inte utsätta det för allt 
en utredning av en diagnos kan innebära och även att de inte har tillräcklig kunskap om 
funktionsnedsättningarna för att kunna upptäcka tecken och symptom.  
 

“Sedan har ju inte alla den kunskapen, de kanske tyckte att det var någonting naturligt.” - 
Fokusgrupp 2.  

6.3.2.2. Stigmatisering och stämpling 

Stigmatisering och stämpling av personer med autism och ADHD togs upp i samband med 
okunskap. Dilemmat som nämndes tidigare kring att ställa frågan till en person om denne har 
eller kan ha en funktionsnedsättning kopplades till stigmatisering och stämpling. 
Informanterna resonerade kring att endast ställa frågan kan upplevas som stämplande för 
personen i fråga, även om den som frågar har avsikten att hjälpa.   
 

“ (...) det inte var en så stor grej, men någonstans, man antyder att “men har du någon typ av 
problem i sociala sammanhang?” ” - Fokusgrupp 2.  

 
Det blev även en diskussion angående diagnostisering av personer med autism och ADHD 
och vad en diagnos kan få för konsekvenser. Det framkom att det finns trend i samhället att 
kategorisera människor och att dela upp de som normala och icke normala, som en informant 
uttryckte det:  
 

“ (...) det är som om hela samhället går ut på att alla ska vara likadana, de som inte är det 
måste vi ha en stämpel på så att vi vet att de inte är likadana.” “ (...) jag tycker att average-
människan [genomsnittsmänniskan] skulle kunna vara den som har ADHD eller ADD.” - 
Fokusgrupp 2.  

 
Det framkom att det behöver ske en förändring kring att det inte anses stämplande att ha eller 
tilldelas en diagnos. Det diskuterades att det kan uppfattas på flera sätt att få en diagnos. För 
vissa blir det en lättnad då det ofta ger en orsaksförklaring till svårigheter eller beteende. Det 
kan även vara nödvändigt att ha en diagnos då det är först då man får tillgång till insatser från 
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socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Informanterna uttryckte att det inte ska ses som 
någonting negativt att ha en funktionsnedsättning utan att det istället bör uppfattas som 
normalt, då alla människor är olika och har olika förutsättningar. För att denna förändring ska 
kunna ske, behövs mer kunskap och information.  
 

“Man ska ju inte göra det heller till något som är (...) dåligt, bara för att man har diagnos.” - 
Fokusgrupp 2. 

6.3.2.3. Ökad förståelse 

Det framkom även under fokusgruppen, att ökad kunskap om funktionsnedsättningarna leder 
till ökad förståelse inför personer med autism och ADHD. Det framhölls att endast en enkel 
beskrivning av funktionsnedsättningarna kan öka förståelsen inför dessa personer och även 
möjligheterna till att hjälpa dem. En informant beskrev sin tidigare oförståelse av personer 
med ADHD, som gjorde att hen kände rädsla inför dessa personer, då hen hade uppfattningen 
att alla var våldsamma. Hen hade önskat en upplysning om personer med ADHD och deras 
beteende, vilket möjligen hade bidragit till att denna missuppfattning och attityd hade kunnat 
ändras. Det är dessutom inte svårt att ta till sig information om funktionsnedsättningarna om 
den presenteras och flera ansåg att det var viktigt att besitta denna kunskap och att det är 
konstigt att medvetenheten inte är större då dessa funktionsnedsättningar blir allt vanligare. 
Det framkom även att det inte endast är socionomstudenter som är i behov av mer kunskap av 
det här slaget utan även resten av befolkningen. En informant sa: 
 

“(...) i och med att folk inte har någon kunskap egentligen. det var en två-
timmarsföreläsning och jag tyckte jag lärde mig så himla mycket. Så det är ju inte svårt att 
ta till sig så mycket information och jättekonstigt att inte fler (...) har någon kunskap 
överhuvudtaget.” - Fokusgrupp 1. 

 
Det framkom att det inte räcker med allmän kunskap om funktionsnedsättningarna utan även 
individuell kunskap. Detta kan kopplas till socionomer och arbetet inom socialtjänsten och att 
de bör vara medvetna om att alla klienter har olika förutsättningar och behöver bemötas på ett 
unikt sätt. Det framhölls som viktigt att inte göra antagandet att en person som har en viss 
funktionsnedsättning vill ha en viss form av stöd eller hjälp, då det riskerar att spä på 
fördomar och stereotyper. Det rekommenderades att fokusera på personen i fråga, att lyssna in 
och se hur personen själv förklarar sin situation för att kunna bemöta denne på bästa sätt.  
 

“Jag tycker det är viktigt att man har kännedom och att en vet hur det fungerar för just den 
personen, att man lär sig det, för det kan variera ganska mycket.” - Fokusgrupp 1. 

 

6.3.3. Tema 3. Anpassning och handlingsberedskap 

Tredje temat syftar på vad informanterna uttryckte att de var beredda att göra för att hjälpa 
och stödja personer med autism eller ADHD, om de var villiga att anpassa sig och sitt 
handlande och på vilket sätt. Detta tema har stark koppling till det teoretiska perspektivet och 
begreppet handlingsberedskap vilket kort uttryckt beskriver vad en individ säger sig vilja göra 
i förhållande till ett objekt (Lindén, 1994, s. 30 f).  
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Informanterna var överens om att personer med autism och ADHD ska bli bemötta utefter det 
behovet de har, exempelvis inom socialtjänsten. Det diskuterades även om bemötande av 
personer med autism och ADHD i privatlivet. Det betonades att det var viktigt att hålla sig 
öppen, att lyssna in och ta reda på hur personen själv känner inför sin funktionsnedsättning. 
På frågan om hur de skulle reagera om en nära vän berättar att hen har eller har fått diagnosen 
ADHD uttryckte informanterna att detta inte ses som någon stor grej utan att personen är 
densamma trots sin diagnos och att de inte skulle behandla någon annorlunda på grund av 
detta. 
 
Fokusgruppsdiskussionen visade att vid bemötande av en person med autism eller ADHD 
inom socialtjänsten är det viktigt att vara tydlig när man ger information, att tänka på 
formulering av ord och att man har möjlighet att anpassa mötet efter personens behov, 
exempelvis genom att förkorta eller förlänga mötet och ta pauser om det skulle behövas. 
 

“Kanske tänka på hur man formulerar sig (...) speciellt med autism, att man är väldigt tydlig 
och (...) att inte prata så mycket i metaforer.” - Fokusgrupp 2.  

 
Informanterna ansåg att detta inte bara gällde för personer med autism eller ADHD, utan även 
generellt inom socialt arbete och inom socialtjänsten. Det är fördelaktigt att vara tydlig och 
tänka på att möta varje klient utifrån dennes unika behov, då det annars kan uppstå 
missuppfattningar eller att viktig information förbises. Att vara lugn och att kunna träffa 
klienten kontinuerligt nämndes även som väsentligt för att kunna tillgodose dennes behov. 
Det betonades att i situationer när personer med funktionsnedsättningar möter socialtjänsten 
och har en annan person med sig som stöd, till exempel en familjemedlem eller ett personligt 
ombud, att det är viktigt att inte omyndigförklara personen ifråga, utan tala direkt till denne 
och att visa att dennes åsikter och perspektiv är betydelsefulla. Det uttrycktes att bara för att 
en klient har en autism- eller ADHD-diagnos behöver inte detta betyda att denne har 
begränsad förståelseförmåga och inte kan ha åsikter om sin situation.  
 
Nyckelfrågorna i fokusgrupperna bestod utav vinjetter. En av dessa behandlade en 
mötessituation mellan en handläggare inom socialtjänsten och ett utåtagerande barn med 
autism och ADHD. En informant uttryckte sig angående hur hen skulle tänka och agera: 
 

“Om jag ska gå in som någon utomstående om man inte har någon nära relation, så kanske 
det bara spär på ännu mer. Att det är någon som man inte känner eller inte är trygg med, 
som ska in och hålla på (...). Utan jag skulle absolut ta ett steg tillbaka och avvakta.” - 
Fokusgrupp 2.  

 
Informanterna delade denna uppfattning och föreslog liknande åtgärder, till exempel avbryta 
mötet, ta en paus eller försöka distrahera barnet. Det framhölls även som essentiellt att vara 
medveten om hur barn i allmänhet fungerar och att ett utåtagerande beteende inte endast 
behöver bero på en autism- eller ADHD-diagnos. Om situationen däremot utvecklades till att 
bli våldsam och hotfull diskuterades det att det kan vara nödvändigt att ta till vissa åtgärder 
som att hålla fast barnet. Detta sågs dock som ett sista alternativ och inget rutinmässigt, utan 
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ett avvaktande beteende rekommenderades i första hand. De informanter som hade erfarenhet 
av arbete inom socialtjänsten uttryckte att det inte är ovanligt att klienter blir upprörda vid 
besök på socialtjänsten då det är en okänd och ofta påfrestande situation och att verksamheten 
är van vid att möten kan urarta på grund av olika anledningar och har rutiner på hur det ska 
hanteras.  
 
Den andra vinjetten bestod även den av en mötessituation mellan en socionom och klient 
inom socialtjänsten men i denna rörde det sig om en klient med begränsad talförmåga. Här 
uppmärksammades det av flera av informanterna att det finns mycket hjälpmedel till 
alternativ kommunikation, bland annat i form av bildstöd, både digitalt och icke digitalt samt 
olika former av teckenspråk och teckenstöd.  
 

“ (...) det finns ju hjälpmedel idag som många med autism använder sig av (...) paddor som 
man kan visa med bilder, eller bara jättesimpelt skriva ut bilder så den kan peka (...). Man 
behöver egentligen introducera [hjälpmedel] mycket mer på socialtjänsten.” - Fokusgrupp 
2.  

 
Resonemangets slutsats bestod i att inte fastna i att tro att det endast finns ett sätt att 
kommunicera med klienter på. Det ansågs nödvändigt att socionomer inom socialtjänsten är 
pålästa och medvetna om alternativa kommunikationsmedel till att hålla möten med sina 
klienter med. Detta kopplades till att verksamheter som socialtjänsten arbetar intensivt med att 
klienterna ska vara delaktiga i sina insatser och beslut, särskilt viktigt är detta gällande 
klientgrupper som kan ha svårare att uttrycka sina åsikter.  

6.3.4. Tema 4. Vad behöver förändras? 

Det fjärde temat knyter an till det tredje temat om vad informanterna var beredda att göra för 
att hjälpa och stödja personer med autism och ADHD, och om det fanns någonting som 
hindrade dem och vad som kan behöva förändras för att öka förutsättningarna för en 
hjälpande handlingsberedskap. Informanterna kom ofta till en punkt i sina resonemang där de 
diskuterade samhällets och institutionernas roll i hur personer med autism och ADHD 
uppfattas och bemöts och hur mycket och vilken hjälp de får.  
 

“(...) strukturen i institutionen måste ändra sitt bemötande allmänt, då menar jag inte bara 
socialtjänsten utan alla i samhället. (...) Sättet vi bemöter på är ju fortfarande enormt 
norminriktat och på den normale man och vad den behöver (...).” - Fokusgrupp 1.  

 
Diskussionen fortsatte med att det kanske är samhället som inte är utformat för alla individer 
och att det inte är personer med autism och ADHD som ska anpassa sig utan att det är 
strukturerna i samhället som måste förändras.   
 

“(...) det finns en teori om att skolan inte är anpassad efter de förutsättningar som finns i 
samhället idag, stimuli kommer hela tiden nu för tiden och då kanske vi behöver förvalta 
uppmärksamheten på ett annat sätt (...).” - Fokusgrupp 2.  
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Informanterna uttryckte att samhällets normer kan hindra personer med autism eller ADHD 
att uppnå full delaktighet och få den hjälp och stöd de behöver. Hela samhället behöver 
förändra sitt förhållningssätt gentemot personer med autism och ADHD, inte bara socionomer 
inom socialtjänsten utan alla institutioner och även allmänheten. Det efterfrågades mer 
kunskap till alla i samhället om autism och ADHD. Ökad kunskap uttrycktes vara en 
förutsättning till att öka förståelsen, minska stigmatisering och diskriminering av dessa 
personer.  
  

“(...) men att det behövs lite mer kunskap, allmänbildning tidigare, inte bara för att man 
pluggar till socionom ska man bara: “Wow vi kan ta hänsyn till alla” “ (....) Men jag tycker 
också att alla andra borde få ta del av det vi lär oss, för det är så bra, vi blir så bra 
samhällsmänniskor.” - Fokusgrupp 2.  

 
Det fördes ett resonemang angående möjligheter till förändring. Vad som hindrar en sådan 
framhölls vara brist på tid och ekonomiska resurser inom socialtjänsten, exempelvis att 
socionomen inte har möjlighet att lägga ner så mycket tid med varje klient som skulle önskas. 
Informanterna hade flera förslag på hur de ville hjälpa personer med autism och ADHD inom 
exempelvis socialtjänsten men de uttryckte att det inte alltid fanns möjlighet till att göra det. 
Det framhölls även att det inte endast är de enskilda socionomernas fel att personer blir dåligt 
bemötta och utsatta för diskriminering inom socialtjänsten, exempelvis i form av att de inte 
får sina behov tillgodosedda, utan att det ofta handlar om att det är organisationens rutiner och 
regler som hindrar dem.   
 

“Jag tycker det är intressant att (...) för vem är det som ska anstränga sig, för jag tänker 
enskilda socialsekreterare, handläggare, det ligger ju ofta inte på att de inte gör sitt jobb 
ordentligt, utan det är att de har inte tid, de har inte möjlighet.” - Fokusgrupp 2.  

 
Det framkom att alla klienter inte ges möjlighet att uttrycka sin vilja eller åsikt och att detta 
påverkar klientens delaktighet och det riskeras då att beslut fattas över huvudet på denne. 
Ansvaret till att förbättra en klients delaktighet med begränsad talförmåga och begränsad 
möjlighet att uttrycka sina åsikter, lades främst på organisationen och bestod i att lägga 
resurser på exempelvis kommunikationshjälpmedel.  
 

“Även om den har minskad talförmåga så finns det ju hjälpmedel idag som borde användas 
mycket mer och läggas mer resurser på för att de pratar hela tiden om delaktighet (...) men 
då får man också lägga mer resurser på det för att det ska kunna bli en bra delaktighet. Och 
då tror jag också att bemötandet i sig blir mycket bättre, mellan klienten och handläggaren 
(...), att man får mer respekt för klientens sida.” - Fokusgrupp 2.  

 
Det fördes en diskussion i en av fokusgrupperna kring medicinering av personer med ADHD 
och det pekades på för- och nackdelar med att medicinera för de svårigheter som 
funktionsnedsättningen kan innebära.  
 

“För vems skull medicinerar man barn (...)? (...) är det för att sammanhanget ska klara av 
barnen eller för att barnet ska må bättre?” - Fokusgrupp 2.  
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Det ifrågasattes om det verkligen är för personens bästa som man medicinerar eller om det 
kan finns ett samhälls- och vinstintresse i det. Enligt resonemanget i fokusgruppen betraktades 
medicinering som en nödvändighet för att samhället ska kunna hantera personen och om man 
vägrar ta den kan man uppfattas som besvärlig och icke-samarbetsvillig. En informant 
uttryckte att en ADHD-diagnos ofta leder till att mediciner sätts in och det handlar om 
lugnande eller antidepressiva preparat. Liknande resonemang fördes angående personer med 
ADHD som är satta på mediciner inte vill äta dem då de anser att deras livslust och kreativitet 
minskar.  

6.4. Sammanfattning 
Det finns enligt informanterna många uppfattningar om autism och ADHD, både positiva och 
negativa. Det som betonades i diskussionen var negativa egenskaper och svårigheter som 
personer med funktionsnedsättningarna kan innebära, exempelvis svårigheter i socialt samspel 
och uppmärksamhetsproblematik. Dessa uppfattningar fanns både hos informanterna själva 
och hos andra i omgivningen. Informanterna beskrev att de uppfattade sig själva som mer 
fördomsfulla när de var yngre och en förklaring till detta var att ingen hade förklarat för dem 
om funktionsnedsättningarna och vad de innebar. Idag betraktade informanterna personer med 
autism och ADHD som vem som helst men de uttryckte att det krävs en anpassning efter 
behov, exempelvis i arbetet inom socialtjänsten, bland annat genom att vara tydlig, besitta 
tålamod eller ha möjlighet till alternativa kommunikationsmedel, exempelvis bildstöd, vid 
mötessituationer. Det framhölls att det behövdes mer kunskap om funktionsnedsättningarna 
för bättre förståelse för den enskilde personen. Detta gällde både i privat- och arbetslivet. 
Informanterna uttryckte att det kan vara stämplande att bli tilldelad en autism- eller ADHD-
diagnos och diskussionen behandlade även dilemmat om det är lämpligt att fråga någon om 
denna har eller kan ha en diagnos och vad en sådan fråga kan innebära för vederbörande.  
 
Det framkom att trots att diagnoserna autism och ADHD har ökat bland befolkningen, hänger 
samhället och kunskapen om dessa inte med. Det saknas ofta resurser inom exempelvis 
socialtjänsten för bättre förutsättningar till att se till den enskildes behov och öka 
delaktigheten och det diskuterades olika lösningar till att förändra detta.  

7. Analys 

Nedan presenteras analysen av resultatet uppdelad i två rubriker utifrån ett av de teoretiska 
perspektiv som studien baseras på: Känsla och handlingsberedskap och Kunskap och 
handlingsberedskap. Enligt det teoretiska perspektivet är komponenterna känsla och kunskap 
direkta förutsättningar för handlingsberedskap och därför kopplade till hur en individ handlar 
i förhållande till en person, grupp eller objekt (Lindén, 1994, s. 30). Inom komponenten 
handlingsberedskap menas det att en handling kan variera mellan aktivitet och passivitet och 
mellan stödjande till avståndstagande (Ibid., s. 31). Sammanfattningsvis påverkar den känsla 
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och kunskap individen har inför ett objekt hur denne tror sig komma handla i förhållande till 
det.  

7.1. Känsla och handlingsberedskap 
I resultatet fann vi att informanterna som hade haft positiva relationer och möten med 
personer med autism och ADHD kan ha förknippat dessa positiva känslor till 
funktionsnedsättningarna vilket kan ha gjort att de var mer benägna till att vara öppna, 
förstående och icke dömande gentemot dessa personer, liknande resonemang förs även i 
tidigare forskning (Barr & Bracchitta, 2015; Lawson et al., 2017). Detta uttrycks även i det 
teoretiska perspektivet att innehavandet av en positiv känsla inför ett objekt, person eller en 
grupp ökar möjligheten till en positiv handlingsberedskap, det vill säga att handla på ett 
positivt sätt gentemot objektet (Krech et al., 1962, s. 140).  
 
Det belystes i resultatet att funktionsnedsättningarna både innebar svårigheter och möjligheter 
för personer med dem. Personer med autism och ADHD beskrivs utifrån både negativa och 
positiva egenskaper, med en starkare betoning på negativa i form av svårigheter. Det 
uttrycktes att det är beklagligt att personer med autism eller ADHD behandlas på det sättet 
som de görs, de uppfattas som avvikande, med bristande förståelseförmåga, som besvärliga 
och tvingas att äta medicin för att omgivningen ska kunna hantera dem. Detta synsätt kan leda 
till en mer omhändertagande attityd och en hjälpande handlingsberedskap då personer med 
autism och ADHD betraktas som en utsatt grupp.  
 
I resultatet framkom inte någon uttalad negativ attityd gentemot personer med autism eller 
ADHD. Enligt det teoretiska perspektivet (Krech et al., 1962, s. 140) kan en negativ attityd till 
ett objekt leda till en negativ handling och en benägenhet att straffa, skada eller förstöra det. 
Detta kan vara fallet i exemplet med det utåtagerande barnet i mötessituationen inom 
socialtjänsten där en reaktion var ett fasthållande av barnet, vilket kan ses som ett naturligt 
beteende i en våldsam situation. Liknande resonemang uttrycks även i tidigare studier 
(Werner & Araten-Bergman, 2017) där personer med psykiska funktionsnedsättningar, där 
neuropsykiatriska som autism och ADHD ingår, uppfattas som mer farliga än andra och det 
finns en större benägenhet att ta till tvångsåtgärder och segregerande beteende gentemot dem. 
I resultatet synliggörs också att det kan finnas en mer avvaktande och lyssnande 
handlingsberedskap vid sådana situationer då de ansåg att en utomstående som lägger sig i 
kan förvärra situationen istället för att hjälpa.  
 
I resultatet framkommer att situationen som berörde om det var lämpligt att fråga en person 
om denne har en autism- eller ADHD-diagnos skapade motstridighet och ambivalens 
angående handlingsberedskapen. Det kan tolkas som att mängden kunskap kan påverka vilken 
handlingsberedskap som uttrycks, desto mer kunskap om autism och ADHD desto säkrare 
känner man sig på att ta upp frågan om diagnos. Men även att den känslomässiga 
inställningen kan påverka den handlingsberedskap som uttrycks. Det finns en stark vilja att 
hjälpa personen i fråga, men kände samtidigt en rädsla för att omtanken ska missförstås och 
att det istället blir stämplande och stigmatiserande för personen. Vi tolkar det som att det 
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uppstår en konflikt inom personen mellan att hålla sig passiv eller agera aktivt i situationen till 
följd av dennes känsla inför objektet. I likhet med det teoretiska perspektivet (Krech et al., 
1962, s. 140) befinner sig personen någonstans mellan behag-obehag på känsloskalan inför 
objektet vilket skapar ambivalensen och påverkar därför handlingsberedskapen. Det 
upplevdes som att frågan var laddad på grund av samhällets syn på personer med autism och 
ADHD och att detta leder till att de skulle kunna skada och såra personen genom att lyfta 
frågan, men även genom ett icke-agerande och passivitet i form av att inte fråga, om det 
faktiskt fanns ett behov. Även detta kan kopplas till det teoretiska perspektivet och 
resonemanget kring handlingsberedskap (Lindén, 1994, s. 31). Inom komponenten 
handlingsberedskap går det att urskilja två dimensioner, passivitet-aktivitet och stödjande-
avståndstagande. Osäkerheten och rädslan kan leda till att man i den aktuella situationen intar 
en passiv och/eller avståndstagande handlingsberedskap.  

7.2. Kunskap och handlingsberedskap 
I resultatet framhölls kunskap som en förutsättning till ett positivt bemötande och positivt 
handlingsberedskap till personer med autism eller ADHD. Att besitta relevant kunskap var 
viktigt för att ha möjlighet att lära sig mer om den enskilde och hitta en gemensam 
värdegrund för att kunna ge denne det bästa bemötandet och stödet. Detta gällde både i 
arbetslivet inom socialtjänsten och i privatlivet.  
 
Det framkom i resultatet att ökad kunskap leder till ökad förståelse inför ett attitydobjekt 
vilket även ses i det teoretiska perspektivet (Lindén, 1994, s. 30). Enligt detta (Ibid., s. 30) 
varierar komponenten kunskap i avseende om mängd, hur ofta man utsätts för kunskapen 
samt kunskapens grad av centralitet i förhållande till objektet. Tidigare forskning, (Barr & 
Bracchitta, 2015; Lawson et al., 2017; Zychlinski et al. 2016), visar på att de som besitter mer 
kunskap och erfarenhet om funktionsnedsättningar har mer positiva attityder gentemot 
personer med dem. I resultatet fann vi en benägenhet att handla förstående och med 
varierande lösningsförslag i situationer med personer med autism och ADHD vilket kan bero 
på mängden kunskap om dessa. Kunskap var även viktigt när det kom till om man skulle våga 
fråga om någon hade en diagnos, ökad kunskap kunde leda till att de kände sig mer trygga och 
mer säkra när de visste vad de pratade om. I vissa situationer uttrycktes det en avvaktande 
handlingsberedskap för att undvika att ta förhastade beslut vilka skulle kunna leda till 
oönskade och obekväma situationer. Det betonades att det var viktigt att lyssna in personen 
och att inte förutsätta att på grund av att denne har en viss funktionsnedsättning att denne vill 
ha en viss insats. Vår tolkning är att vilken mängd kunskap man har om individen påverkar 
vilken handlingsberedskap som uttrycks Det krävs även en medvetenhet kring att varje 
individ är unik och har olika förutsättningar och behov och detta är särskilt viktigt i arbetet 
inom socialtjänsten.  
 
Resultatet visar på en skillnad i hur personer med autism respektive ADHD uppfattas. De 
beskrevs till stor del efter diagnoskriterierna, vilket visar att det finns en kunskap om vad 
funktionsnedsättningarna kopplas till för problematik. Vår tolkning består av att ADHD sågs 
mer som ett personlighetsdrag än en funktionsnedsättning. Autism betraktades i större 
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utsträckning som en funktionsnedsättning än vad ADHD gjorde, då svårigheterna och 
symptomen beskrevs som mer omfattande. Liknande resonemang förs i Kritsotakis et al. 
(2017) och Bjarnason et al. (2015) där olika funktionsnedsättningar framställs med positiva 
och/eller negativa attribut och värderas hierarkiskt. I resultatet framkom det att ADHD 
kopplades till fler positiva egenskaper än autism. Det kan enligt oss grunda sig på mer 
kunskap och erfarenhet av ADHD och att autism betraktas som någonting främmande.  
 
Resultatet visade att det kan uppstå situationer med personer med autism och ADHD där man 
är avståndstagande och passiv, även detta kan kopplas till det teoretiska perspektivet och 
komponenten handlingsberedskap och vad individen säger sig vilja göra i förhållande till 
objektet (Lindén, 1994, s. 30). Informanterna uttryckte att de själva kunde uppvisa ett felaktigt 
bemötande gentemot personer med autism och ADHD och att detta grundade sig i att de inte 
visste hur de skulle agera gentemot dem då de inte besatt tillräckligt med kunskap om 
funktionsnedsättningarna. Ett exempel som togs upp var en mötessituation mellan en 
socionom och en klient med autism som undviker ögonkontakt. Socionomen saknar kunskap 
om personer med autism och tror att klienten är nonchalant och detta leder till att socionomen 
låter bli att engagera sig och då förhåller sig passiv i situationen, då denne tror att klienten inte 
vill ha någon hjälp. Enligt resultatet kan detta missförstånd motverkas genom att vara påläst, 
avvaktande men samtidigt lyhörd för hur personen själv beskriver sin situation. Socionomen i 
situationen intar en attityd som består av att denne tror sig veta hur det ligger till med klienten 
och tar inte hänsyn till att klienten är expert på sin egen situation.  
 
I resultatet synliggörs handlingsberedskap av hjälpande och stödjande natur, dock var 
föreställningen att institutioner och organisationer i vissa fall förhindrar hjälpande och 
stödjande handlingar och det diskuterades om förutsättningarna till förändring. Vår tolkning 
av detta går ut på att det fanns ett stort engagemang till att hjälpa personer med autism och 
ADHD och besatt kunskap om hur de skulle göra det men att det inte alltid fanns möjlighet. 
Detta ses även i det teoretiska perspektivet där kunskap och känsla beskrivs som direkta 
förutsättningar för handlingsberedskap (Lindén, 1994, s. 30). Resultatet visade en positiv och 
förstående attityd till personer med autism och ADHD vilket kan bidra till att det uttrycks en 
positiv handlingsberedskap gentemot dem. Detta ser vi även i det teoretiska perspektivet 
(Krech et al., 1962, s. 140) där en positiv attityd gentemot ett objekt leder till en benägenhet 
och handlingsberedskap att hjälpa, belöna eller stödja det.  
 
Resultatet visade att det önskades att alla i samhället skulle ha mer kunskap om 
funktionsnedsättningarna och informanterna uttryckte att de själva saknade viss kunskap. Då 
antalet diagnoser inom det neuropsykiatriska området ökar (Specialnest, 2015) krävs det att 
det talas mer om funktionsnedsättningarna för att minska stigmatisering och stämpling. 
Informanterna ifrågasatte sina tidigare fördomar och hade förändrat sin inställning till 
personer med autism och ADHD efter att ha fått mer kunskap eller erfarenhet av dessa. Det 
framkom i resultatet att det förekommer missuppfattningar kring personer med autism och 
ADHD och att det mest effektiva sättet för att motverka dessa är tillförandet av kunskap. 
Liknande resonemang förs bland annat i Pelleboer-Gunnink et al. (2017) där negativa attityder 
och fördomar till personer med funktionsnedsättningar kan leda till stigmatisering och 
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diskriminering av dessa personer, till exempel i form av att de inte får den hjälp och stöd de 
behöver. I vårt resultat framhölls att tilldelas en diagnos inte ska ses som något negativt och 
fungera som en stämpel. Det ska istället bidra till att man får hjälp och stöd för att ha 
möjlighet att använda sin fulla potential vilket är ett av de mål som socialtjänsten strävar efter 
i sitt arbete. Detta finner vi även i Haney och Cullen (2018) och Pentecost och Wood (2002), 
där erfarenhet, kunskap och vidareutbildning av socionomer beskrivs bidra till mer positiva 
attityder till personer med funktionsnedsättningar.  
 
Enligt Bjarnason et al. (2015) har allmänhetens kunskaper om funktionsnedsättningar 
generellt ökat. Vårt resultat visade däremot att så inte var fallet med autism och ADHD. 
Haney och Cullen (2018) och Pentecost och Wood (2002) uttrycker att socionomer och 
socionomstudenter fortfarande saknar kunskap om personer med autism och ADHD och att 
detta kan leda till att de inte får den hjälp och stöd de behöver. I resultatet fann vi liknande 
resonemang och vi tolkade det som att det efterfrågades mer kunskap och information om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socionomutbildningen. Det nämndes att det 
endast hållits en föreläsning på temat vilket ansågs för lite. Liknande resonemang förs även av 
Haney och Cullen (2018) som finner att det behövs mer kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i utbildningen av socionomer.  

7.3. Sammanfattning 
Attityder som framkom i resultatet är presumtiva och hypotetiska och uttrycker vad 
informanterna tror att personer med autism och ADHD kan mötas av och inte vad de säkert 
kommer att mötas av i praktiken. Även den handlingsberedskap som uttrycks är spekulativ 
och det går inte säkert att säga att informanterna kommer att handla efter den.  
 
I resultatet uttrycktes det hjälpande och stödjande attityder till personer med autism och 
ADHD och flera möjliga lösningar till att förbättra bemötandet gentemot dessa personer i 
privatlivet och arbetet som socionom inom socialtjänsten. Det uttrycktes även ett stort 
engagemang till att handla hjälpande och stödjande efter lösningsförslagen, dock framhölls att 
institutioner och organisationer i vissa fall förhindrar detta och det diskuterades om 
förutsättningarna till förändring. Resultat och analys visade att kunskap och kännedom om 
funktionsnedsättningarna är en del av lösningen. Komponenterna känsla och kunskap och är 
direkta förutsättningar för handlingsberedskap (Lindén, 1994, s. 30) och dessa kan påverka 
handlandet gentemot attitydobjektet, i det här fallet personer med autism och ADHD. 
Resultatet visade att en positiv känsla inför en person med autism och ADHD leder till att 
man uttrycker handlingsberedskap av hjälpande och stödjande natur. Även korrekt kunskap 
om funktionsnedsättningarna bidrar till en handlingsberedskap att hjälpa och stödja. Detta 
kopplades till arbetet inom socialtjänsten och relationen mellan socionom och klient. I 
resultatet fann vi att kunskap och information om funktionsnedsättningarna var något som det 
behövs mer av både inom socionomutbildningen och hos allmänheten.  
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8. Diskussion  

8.1. Slutsats  
Slutsatserna återkopplar till studiens frågeställningar och presenteras under respektive 
frågeställning. 
 
Vilka attityder uttrycker socionomstudenter till personer med autism och ADHD? 

• Se individen 
• Rädsla att såra eller stämpla 
• Inte vara fördomsfull 
• Mer kunskap om diagnoserna inom utbildningen 
• Omhändertagande 

 
Vad uttrycker socionomstudenter för handlingsberedskap i förhållande till personer med 
autism och ADHD? 

• Anpassning efter behov 
• Förmåga att lyssna 
• Vara tydlig i kommunikation 
• Hjälpa 
• Viljan att göra mer 

8.2. Diskussion av resultat 
Vår tolkning av studiens resultat består i att de attityder socionomstudenter uttrycker till 
personer med autism och ADHD kan påverka deras handlingsberedskap. Om attityderna är av 
positiv eller negativ art kan det leda till man säger sig vilja handla på ett positivt eller negativt 
sätt i förhållande till objektet.  
 
Resultatet visar att socionomstudenter har en omhändertagande attityd gentemot personer med 
autism och ADHD då de ses som en utsatt grupp. Socionomstudenter har en stark vilja att 
hjälpa och förbättra levnadsvillkoren för dessa personer och vill ofta göra mer än vad de 
känner att de har möjlighet till. I resultatet framkom attityder bestående av en vilja ha mer 
kunskap om autism och ADHD. Det uttrycktes att kunskapsnivån fortfarande är låg och att 
detta behöver förändras, framförallt för att minska stigmatisering och diskriminering. Det 
efterfrågades mer kunskap om funktionsnedsättningarna inom socionomutbildningen för att 
kunna hjälpa och anpassa sig efter deras behov, till exempel med kommunikationshjälpmedel. 
Vårt resonemang kring detta består av att människor i samhället idag är mer medvetna om att 
alla är olika och har olika förutsättningar och de därför uppvisar mer omhändertagande och 
icke-fördomsfulla attityder inför personer med funktionsnedsättningar. Att informanterna är 
socionomstudenter kan också bidra till att de uttrycker dessa attityder då de har valt en 
utbildning som leder till arbete med människor, och de därför har ett intresse av att hjälpa och 
förbättra levnadsvillkor för människor med olika former av problematik.  
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Vår slutsats visade att attityden rädsla för att såra och stämpla en person med autism och 
ADHD kan ha att göra med samhällets syn på funktionsnedsättningarna och att det inte talas 
tillräckligt mycket om dem och inte ges resurser och medel till att öka kunskapen och 
medvetenheten. Ökad kunskap om funktionsnedsättningarna och att det talas mer om dem kan 
leda till att man vågar fråga och på så vis hjälpa personer som går odiagnostiserade hela sina 
liv till bättre levnadsvillkor. 
 
Slutsatsen visade handlingsberedskap att hjälpa och att anpassa efter behov och flera 
handlingsförslag och lösningar i situationer med personer med autism och ADHD framkom. 
Det fanns också en stark vilja till att göra mer. Trots detta är det inte möjligt att säkert säga 
hur informanterna agerar i praktiken. Som begreppet handlingsberedskap vittnar om tas det 
endast fasta på hur en person säger sig vilja handla i förhållande till objektet, och det bör 
därför tas hänsyn till att den handlingsberedskap som uttrycks inom en attityd och den 
faktiska handlingen inte alltid stämmer överens (Lindén, 1994, s. 31). Det praktiska agerandet 
kan sammanfalla med den attityd som uttrycks men det kan också skilja sig då omständigheter 
i situationen kan utlösa känslor hos personen som gör att denne inte kan handla såsom denne 
skulle önska.  
 
Det går att diskutera om resultaten som framkom beror på att informanterna säger det som 
förväntas av blivande socionomer eller om det är deras egna attityder och åsikter. Socionomer 
och socionomstudenter förväntas vara öppna och lösningsinriktade, därför kan det diskuteras 
hur mycket utbildningen och att vara mitt uppe i den kan ha påverkat resonemang och åsikter. 
Resultatet kan även ha påverkats av att blivande socionomer ska vara hjälpsamma, förstående 
och tydliga mot alla grupper människor i det sociala arbetet, inte bara mot personer med 
funktionsnedsättningar. Det hade säkerligen givit ett annorlunda resultat om andra 
studentgrupper eller arbetande socionomer hade undersökts. Fokusgruppsdiskussionen och 
resultatet kan ha påverkats av att deltagarna kände sig trygga med ämnet, hade erfarenhet, 
intresse och en vilja att diskutera kring det. Deltagarna i fokusgrupperna hade varit i kontakt 
med personer med funktionsnedsättningarna på något vis och det går att resonera kring om en 
deltagare utan erfarenhet skulle bidragit till ett annat resultat, denne kanske hade uttryckt 
annorlunda attityder än en deltagare med erfarenhet. Tolkning och analys av det empiriska 
materialet kan ha påverkats av att vi uppsatsförfattare har personlig erfarenhet av personer 
med autism och ADHD, från arbete och privatliv. Våra erfarenheter kan också ha påverkat 
vårt ämnesval och som tidigare nämnts var frågorna i fokusgrupperna inspirerade av 
personliga erfarenheter. Studien skulle säkerligen ha sett annorlunda ut om vi inte hade haft 
den erfarenhet och kunskap vi har. 
 
Resultatet som framkom kan komma att påverka hur man inom olika utbildningar väljer att 
informera och tillhandahålla kunskap om dessa funktionsnedsättningar, speciellt de 
utbildningar som leder till yrken och arbeten med människor. Önskvärt är också att samhället 
och allmänheten kan ta till sig att det finns behov och en vilja att lära sig mera om 
funktionsnedsättningarna. 
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8.3. Diskussion av teori 
Vi valde en attitydteori (Krect et al., 1962 & Lindén, 1994) för att analysera det empiriska 
materialet. Vi diskuterade länge kring vilken teori som skulle användas då det fanns flera 
lämpliga. I tidigare forskning om attityder till personer med funktionsnedsättningar har det 
ofta använts teorier kopplade till stigmatisering, i flera fall Goffmans stigmateori, se bland 
annat Pelleboer-Gunnink et al. (2017) och Söder (1990). Vi valde bort denna teori då vi inte 
ville anamma det synsättet då det kan leda till att fördomar kring personer med autism och 
ADHD förstärks, våra egna erfarenheter kan också ha påverkat detta val. En attitydteori 
ansågs lämplig då syftet med studien var att undersöka vad socionomstudenter uttryckte för 
attityder gentemot personer med de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna autism och 
ADHD. 

8.4. Diskussion av metod 
Fokusgrupperna genererade intressanta och givande diskussioner. Vi uppmärksammade dock 
flera svårigheter med fokusgrupper som forskningsmetod. Arbetet med att planera och 
genomföra fokusgrupperna var krävande och särskilt svårt var det att rekrytera deltagare. 
Potentiella deltagare kan känna sig obekväma att diskutera i grupp, vilket kan ha bidragit till 
att endast de som ville diskutera deltog. Det var även besvärligt med att planera datum och 
tider för fokusgrupperna som passade alla deltagarna, vilket gjorde att flera inte kunde delta 
trots att de uttryckte intresse.  
 
Det hade säkerligen uppkommit ett annorlunda resultat om vi hade använt oss av en annan 
forskningsmetod såsom individuella intervjuer eller enkäter. Alternativa metoder hade dock 
inte genererat så djupa och utförliga samtal som fokusgruppsmetoden vilken gav deltagarna 
möjlighet att inspirera och uppmuntra varandra till att diskutera och respondera på vad de 
andra sa (Wibeck, 2010, s. 149 f). En kvantitativ forskningsmetod i form av en enkät hade 
varit lämpligare om forskningssyftet varit att kartlägga och skatta attityder hos respondenterna 
och detta hade följt den tidigare forskningstraditionen men i en annan kontext. Individuella 
intervjuer hade troligen genererat idéer och individuella upplevelser och hade inte kunnat få 
informanterna att reflektera över sina och andras attityder på samma sätt (Wibeck, 2010, s. 
149). Ytterligare en svårighet med fokusgrupper som forskningsmetod var rollen som 
moderator. Att ta sig an denna roll och veta hur stor plats man skulle ta i diskussionen var 
särskilt utmanande. I efterhand resonerade vi kring att borde ha funnits fler följdfrågor och 
bättre förberedelse, speciellt inför den första fokusgruppen då diskussionen upplevdes mer 
svårstartad. En av fokusgrupperna varade kortare tid än beräknat och det kan ha berott på att 
det var den första fokusgruppen som genomfördes och vi inte visste hur teman och frågor 
skulle tolkas av informanterna men också att det var få (tre) deltagare i den. Vi konstaterade 
att det är att föredra att ha fyra till fem deltagare i en fokusgrupp då det kan vara svårare att få 
till en gruppdiskussion med för få deltagare. Deltagarna kan i ett sådant fall känna sig 
utpekade och vågar inte uttrycka sina åsikter. Även gruppdynamiken och informanternas 
personligheter, till exempel om de var tillbakadragna eller inte, kan ha bidragit till att det var 
svårare att få igång en diskussion.  
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Det kan också finnas en risk att vissa attityder inte kom fram då det inte ansågs lämpligt att 
uttrycka dem i diskussionsforumet. Detta är ytterligare en svaghet med fokusgrupper som 
forskningsmetod, det är inte säkert att åsikter som framkommer är vad deltagarna anser eller 
om de är modifierade så att det endast uttrycks det som anses socialt acceptabelt i situationen 
(Wibeck, 2010, s. 144). Vi blev upplysta om att det fanns en risk att utifall en av 
informanterna hade någon av funktionsnedsättningarna själv, att detta kunde påverka 
gruppdynamiken och denne ges en expertroll, detta var dock ingenting som vi upplevde.  

8.5. Socionomutbildningen och socionomyrket 
Socionomstudenterna uttryckte positiva och omhändertagande attityder gentemot personer 
med autism och ADHD men efterlyste mer kunskap om ämnet, både inom 
socionomutbildningen och allmänt i samhället. Liknande resonemang förs i Kritsotakis et al. 
(2017) där det menas att läroplaner till utbildningar som leder till yrken med människor bör 
förändras för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar hos studenterna. Då diagnoser 
som autism och ADHD är så vanligt idag och dessa personer är aktuella i flera områden inom 
socialt arbete, är det viktigt att ha kunskap för att kunna bemöta dem på ett lämpligt sätt. För 
den framtida yrkesrollen som socionom är det avgörande hur utbildningen är utformad och att 
information om olika funktionsnedsättningar ges, då det ofta är under studietiden man 
bestämmer vad man vill arbeta med i framtiden. Att få kunskap om personers attityder 
gentemot personer med funktionsnedsättningar och hur de kan förändras, kan vara till hjälp i 
arbetet med att förbättra livsvillkoren för dessa personer.  

8.6. Framtida forskning  
Detta är ännu ett tämligen nytt och outforskat område, dock håller trenden på att vända och 
allt fler studier genomförs om attityder till personer med funktionsnedsättningar. I majoriteten 
av tidigare studier kring ämnet har fokus varit att kartlägga utbredningen av attityder med 
hjälp av en kvantitativ forskningsdesign. Vilka attityder som uttrycks har inte undersökts lika 
ofta och inte heller med en kvalitativ forskningsdesign och detta finns det oändliga 
forskningsmöjligheter kring. Man behöver inte heller begränsa sig till autism och ADHD som 
är denna studie gör, utan det finns flertalet funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska, 
psykiska och fysiska området att studera.  
 
Det är som tidigare nämnts inte säkert att informanterna handlar såsom de säger att de vill 
handla eller kommer att handla i förhållande till personer med funktionsnedsättningar. Det 
skulle kunna forskas vidare på hur informanter handlar i praktiken och hur de resonerar kring 
det, exempelvis genom en observationsstudie. Framtida studier skulle kunna göras med ett 
komparativt förhållningssätt där olika student- och yrkesgrupper undersöks, vilket har varit 
tämligen vanligt i tidigare forskning. Framtida forskning skulle även kunna bestå av att 
studera vilket handlingsutrymme socionomer inom socialtjänsten har när de handlägger 
exempelvis LSS-ärenden. Handlingsutrymme och handlingsberedskap är två begrepp som är 
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ganska lika varandra och det skulle vara möjligt att undersöka hur de förhåller sig till och 
påverkar varandra.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1. Intervjuguide fokusgrupp 
  

1. Öppningsfrågor  
● Duka upp fika och servering 
● Informering om studiens syfte, vad en C-uppsats är, hur resultaten kommer att 

presenteras (att vi kommer ge en mer generell bild från diskussionerna, inte uppdelat 
efter informant, citat) Kommer att publiceras i DIVA.  

● Det kommer att anonymiseras och avidentifieras, inga namn, men ni kan komma att 
kunna identifiera varandra, vi kan inte garantera tystnadsplikt. 

● Är alla säkra på att de vill vara med? Det är okej att avbryta om en inte längre vill vara 
med. Det är helt frivilligt! 

● Namn, termin. 
● Har ni några frågor innan vi börjar? 

 
2. Introduktionsfrågor  
● Vad tänker ni på när ni hör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autism & 

ADHD? 
● Vad känner ni till om diagnoserna hur vill ni beskriva dem; om inget svar, får vi 

presentera kort.  
● Vad har ni för erfarenheter av autism och ADHD? Familj, släkt och vänner, arbete? 

 
      3. Övergångsfrågor – 
● Har ni funderat på att arbeta med målgruppen? Inom vilket område isåfall? 
● Vad tycker ni är viktigt vid bemötande gentemot personer med autism och ADHD 

inom socialtjänsten? Vad tror ni kan vara svårt i mötet? Rädslor, farhågor och 
utmaningar? Möjligheter? 

● Vilka föreställningar om personer med Autism och ADHD kan leda till ett dåligt 
bemötande, (en följdfråga kan vara: utveckla gärna) Fördomar, föreställningar, 
stereotyper? Alternativt: Tror ni att det finns föreställningar/fördomar/stereotyper om 
personer med autism och ADHD? Positiva/negativa? Vilka skulle dessa kunna vara? 
Hur kan detta påverka bemötandet? 

● Din bästa kompis talar om för dig att hen har ADHD. (Följdfrågor: Hur reagerar du? 
Skulle du tänka annorlunda om personen? Hur tror du din kompis känner om din 
reaktion? Blir reaktionen annorlunda om diagnosen är ny eller hen har vetat om det 
länge men inte berättat om det/kanske inte vågat?? 
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4. Nyckelfrågorna – vinjetter  
Vinjett 1.  
● Du är handläggare inom LSS och utreder ett tioårigt barns behov av insats. Under ett 

möte med barnet och föräldrarna får barnet ett utbrott, det börjar med att barnet 
vägrar sitta still i stolen innan hen ställer sig upp och börjar riva ner saker från din 
bokhylla. När föräldrarna försöker stoppa, lägger sig barnet på golvet och skriker 
rakt ut. Föräldrarna försöker att fortsätta mötet men det tar inte lång tid innan barnet 
börjar slå mot sina föräldrar och sig själv.  

 
➔ Hur reagerar du? 
➔ Vad gör du? 
➔ Vad tänker du? Vad tänker du om barnet? Om föräldrarna? 
➔ Hur förklarar du för dina kollegor vad som har hänt? 
➔ Hur kan man hantera liknande situationer i framtiden? Vad kan man ta med sig för 

kunskaper/erfarenheter? 
➔ Vilka liknande dilemman/situationer kan uppstå? 

 
Vinjett 2.  
● Du arbetar som handläggare inom LSS och utreder en klient med autismdiagnos som 

har begränsad talförmåga. Klienten har under mötena med sig ett personligt ombud.  
 

➔ Hur bemöter du klienten? Till exempel när när du ställer frågor? 
➔ Använder du dig av alternativa kommunikationsmedel såsom bilder eller teckenspråk? 
➔ Pratar du direkt till klienten eller till ombudet? 
➔ Vad är svårt/utmanande i situationen? 

 
5. Avslutande frågor –  
● Observatören gör en muntlig sammanfattning av nyckelfrågorna och vilka 

övergripande idéer som framkommit.  
● Efter summeringen tillfrågas varje deltagare om de anser att den gör rättvisa åt 

diskussionen och om någonting bör ytterligare betonas eller tonas ner. 
 
6. Slutfrågan -  
● ”Är det någonting vi har missat?” 
● ”Är det någonting ni vill tillägga?” 
● Informera att vi kommer att sitta kvar om det är någon som har frågor och att de kan 

kontakta oss på mejl om det är någon som har frågor i efterhand. 
● Be dem skriva ner sin mailadress för att vi ska kunna skicka ut färdiga analysen till 

deltagarna om de är intresse, för respondentvalidering.  
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10.2. Bilaga 2. Annonsering i nyhetsbrev 

 

Hej! 

Vill du delta i en fokusgrupp? 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats om socionomstudenters attityder till personer 
med autism och ADHD och söker deltagare till diskussionsgrupper, så kallade fokusgrupper, 
där man kommer att få resonera och diskutera kring personer med funktionsnedsättningar, till 
exempel de olika begreppen inom området, hur diskriminering kan ta sig uttryck och andra 
samhälleliga strukturer gällande dessa personer. 

Grupperna kommer att äga rum på Socialhögskolan och håller på cirka 1-1 ½ timme. 

Är du intresserad och vill ha mer information kontakta oss via mail 

Emma Lånström eller Elin Molander 

Emmas mejl: ************@hotmail.com 
Elins mejl: *********@gmail.com  
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10.3. Bilaga 3. Annonsering på anslagstavla 

  
Vill du delta i en fokusgrupp? 
  
Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats om socionomstudenters attityder 
till personer med autism och ADHD och söker deltagare till diskussionsgrupper, 
så kallade fokusgrupper, där man kommer att få resonera och diskutera allmänt 
kring personer med funktionsnedsättningar, till exempel de olika begreppen 
inom området, hur diskriminering kan ta sig uttryck och andra samhälleliga 
strukturer gällande dessa personer. 
  
Grupperna kommer att äga rum i mitten av april på Socialhögskolan och håller 
på cirka 1-1 ½ timme. 
  
Är du intresserad och vill ha mer information kontakta oss via mail 
  
Emma Lånström eller Elin Molander 
  
Emmas mejl: ************@hotmail.com 
Elins mejl: *********@gmail.com 
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10.4. Bilaga 4. Annonsering på Facebook 
 
Vill du delta i en fokusgrupp? 
 
Vi är två studenter på termin 6 som just nu skriver på vår C-uppsats som kommer att handla 
om socionomstudenters attityder mot personer med diagnoser inom det neuropsykiatriska, 
mer specifikt autismspektrumtillstånd och ADHD. Vi söker därför deltagare till fokusgrupper 
som är en typ av diskussionsgrupp/gruppintervju. Du behöver inte ha någon direkt kunskap 
om dessa diagnoser för att vara med i diskussionen, dock bra om du har hört talas om dessa. 
  
De tillfällena som finns är 
·     12/4 – 10:00-11:30 – rum 023 Sopis 
·     17/4 – 10:00-11:30 – rum 023 Sopis 
 
Tillkommer ännu ett tillfälle under v.16 

 
Vi bjuder på fika!! 
 
Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta oss via facebook.  
 
Mvh  
Emma Lånström 
Elin Molander  
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10.5. Bilaga 5. Informationsbrev 

 
Vill du delta i en fokusgrupp? 
 
Vi heter Emma Lånström och Elin Molander och genomför just nu vår C-uppsats som 
kommer att handla om socionomstudenters attityder mot personer med diagnoser inom det 
neuropsykiatriska, mer specifikt autism och ADHD. Du behöver inte ha någon direkt kunskap 
om dessa för att vara med i diskussionen, dock bra om du har hört talas om dessa. 
  
De tillfällena som finns är 
·     12/4 – 10:00-11:30 – rum 023 Sopis 
·     17/4 – 10:00-11:30 – rum 023 Sopis 
 
Tillkommer ännu ett tillfälle under v.16 

 
Vi utgår från att hela tillfället kommer att ta upp till 1,5 timme, med presentation och fika. 
Diskussionen siktar vi på kommer att ta cirka 1 timme, men vi anpassar oss efter hur mycket 
diskussion det blir. Under tillfället kommer vi som moderatorer ge er i gruppen olika 
stimulimaterial, bland annat en artikel, och följande frågor. 
  
Deltagandet är: 
·    Frivilligt 
·     Kommer att anonymiseras 
·    Och avidentifieras 

  
Tillfället kommer att: 
·    Spelas in 
·     Transkriberas 
·     Analyseras 
·    Inspelningen kommer att raderas efter godkännande av uppsatsen 

  
Vill du vara med, har frågor eller vill veta mer, tveka inte att kontakta någon av oss. 
                                                                  
Emmas mejl: ************@hotmail.com 
Elins mejl: *********@gmail.com 
  
Hoppas att du vill delta! 
Med vänliga hälsningar 
Emma Lånström och Elin Molander 
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10.6. Bilaga 6. Mejllista för respondentvalidering 
 

Namn Mejladress Jag vill se 
resultatet 
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