
 

  

  

 

 

 

         

 

 

 

 

         “Jag säger det bara när det verkligen behövs”  
     En intervjustudie om att hantera sin ADHD-diagnos i sociala sammanhang  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen             Författare:   

Sociologi C                Daniel Heikki  

Kandidatuppsats, 15 hp            Emma Johannesson  

VT 2018  

Handledare: Jacob Strandell   

Examinator: Henrik Fürst  



 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att belysa hur individer med ADHD-diagnos hanterar sin diagnos i 

olika sociala sammanhang och därmed utöka den redan begränsade forskningen på hur individer 

med ADHD-diagnos själv upplever sin diagnos i en social kontext. Närmare bestämt ämnar 

studien att undersöka om individer med diagnosen upplever att de döljer sin diagnos. Vid 

påträffande döljande undersöktes också hur och varför detta döljande förekom. Tidigare 

forskning visar även att det finns grund till stigmatisering och diskriminering vid ett 

innehavande av en ADHD-diagnos. Genom semistrukturerade intervjuer, intervjuades 10 

individer mellan 18-35 år som blivit diagnostiserade med ADHD. Resultatet analyserades med 

hjälp av Erving Goffmans teori om stigmatisering och att passera, Sara Ahmeds begrepp linjer, 

tillrättavisningsmekanismer och ‘habit-spaces’, samt Michael Olivers sociala modell för 

funktionshinder. Teorin, begreppen och modellen hjälper oss se hur ett stigma ser ut, hur ett 

stigma kan hanteras, hur samhälleliga responsen till ett stigma kan se ut och hur samhället 

konstruerar vad som anses vara ett funktionshinder eller inte. Vårt resultat av studien visade att 

det fanns tendenser hos individerna med ADHD-diagnos att dölja sin diagnos i vissa sociala 

sammanhang, vilka tidigare hade delades upp i skola, arbete, fritid och relationer, det 

sistnämnda med avseende på vänskap, kärlek och familj. Det mest förekommande var att dölja 

sin diagnos i arbetssammanhang, exempelvis för chefer, kollegor och nya kunder. Därefter 

fanns också tendenser att dölja sin diagnos i skolan, främst hos de informanter som studerade 

på högskola. Inom relationer förekom ett döljande vid nya vänskapsrelationer, dock inte under 

övriga kategorier. Inte heller under fritid återfanns ett döljande.   
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Förord  
  

Vi vill först och främst tacka informanterna som ställde upp i denna studie. Utan er och era 

erfarenheter kring ADHD hade denna studie inte varit möjlig. Att fått tagit del av era egna 

erfarenheter har ändrat vår bild på ADHD som diagnos. Tack vare er upptäckte vi att det är en 

sak att läsa om ADHD och en annan sak att se hur diagnosen kan se ut i vardagen.  

  

Vi vill även tacka vår handledare Jacob Strandell. Utan din vägledning och konkreta tips hade 

inte studien blivit det, den blev och då menar vi till det positiva. Tack även till vår 

seminariegrupp och er konstruktiva kritik till studien, även ni har bidragit till det positiva.   

  

  

Daniel Heikki  

Emma Johannesson  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund    

Forskning visar att olika medicinska diagnoser innebär olika status, där psykiska sjukdomar 

hamnar långt ned på listan (Johannisson, 2006, s.31). Detta innebär också att förstå en diagnos 

som en bärare av mening. En diagnos innebär alltså ett utgångsläge som man utgår ifrån i olika 

sammanhang, för att på så sätt låta sig själv såväl som andra kunna orientera sig runt detta (Ibid, 

s.31). Den mediala täckningen av diagnoser leder också till vidare förståelse för detta 

förhållningssätt, där diskussioner kring vad som anses vara friskt kontra sjukt presenteras, samt 

vilka kriterier som definierar dessa tillstånd (Ibid, s.34; Hansen, 2016. s.113; Danielsson, 

2011). Denna mediala uppmärksamhet kan också komma att leda till att förutfattade meningar 

kring diagnosen skapas(Brante, 2006, s.81-82, Mueller et. al., 2012).   

  

En av de diagnoserna som även denna har diskuterats i media är den neuropsykiatriska 

diagnosen ADHD. ADHD-diagnosen har länge varit omdebatterad, inte bara i media utan även 

inom vården, då diagnoskriterierna har ändrats under decennierna. Detta har lett ett ökat 

utbredande av diagnosen till följd av vagare kriterier och kombinationer samt ett bredare 

spektrum av de som inkluderas för diagnosen (Brante, 2006, s.79-81; Hansen, 2016, s113; 

Danielsson, 2011). Vårdguiden bedömer att det är idag är cirka 5% av barn och 2,5% av vuxna 

som är diagnostiserade med ADHD (Vårdguiden, 2017).  

   

Liksom med andra psykiatriska diagnoser så riskerar individer med ADHD att stigmatiseras, 

ett stigma som utspelar sig i att känna sig avvikande (Kärfve, 2006, s.62, Lassinantti, 2014). 

Att löpa risk för att stigmatiseras kan därför också leda till olika strategier för att hantera sin 

diagnos i sociala sammanhang, som att dölja eller avdramatisera sin diagnos (Lassinantti, 2014, 

s.118-120). Detta kan exempelvis utspela sig i ett klassrum, då en person med ADHD kan välja 

att sätta sig längst bak för att därmed kunna resa sig upp och röra på sig för att kunna behålla 

koncentrationen (Informant 1). I exemplet så kan en stigmatisering innebära ett utpekande i 

klassrummet. En sådan situation kan också frammana känslor av ‘vi och dem’, vilket kan ligga 

till grund för diskriminering och kategorisering.    
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1.2 Syfte   

Syftet med vår studie är att belysa individens syn på sin egen diagnos i interaktion med andra 

människor. Motivationen till studien grundar sig i att cirka 2,5% av vuxna idag har ADHD 

(Vårdguiden, 2017) samt den tidigare forskningen som visar att stigmatisering kring ADHD 

kan förekomma. Vidare relevans för studiens syfte är att endast ett fåtal studier återfinns om 

hur personer med ADHD hanterar sin diagnos i olika sociala sammanhang, vilket vi i denna 

studie fördjupar oss i. Det är av vikt att få bättre förståelse för vad människor med ADHD 

känner inför sin diagnos när de ställs inför andra människor som kan komma att ha en negativ 

åsikt om diagnosen, utifrån ett ramverk av normer. Dessa normativa ramar kan komma att 

utspela sig på olika sätt vilket kan leda till att individer med en diagnos därmed kan komma att 

behöva hantera sin diagnos. Fokus för vår studie är därmed att se ifall ett urval på 10 individer 

i åldrarna 18-35 ändrar sitt förhållningssätt till sin diagnos beroende på i vilken situation de 

befinner sig i, vilket vi ämnar försöka förstå genom att besvara nedanstående frågeställningar.   

1.3 Frågeställningar  

Tidigare forskning hävdar att en ADHD-diagnos kan innebära ett stigma, vilket leder oss in på 

våra övergripande frågeställningar;   

- Upplever individer med ADHD ett behov av att dölja sin diagnos i sociala 

sammanhang?  

- Om så är fallet, skiljer det sig i hur och varför dessa personer väljer att dölja sin diagnos 

i olika sociala sammanhang?1  

1.4 Disposition   

Uppsatsen inleds med bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar som utgör 

grunden för studiens fokus och kontext. I avsnitt två följer en beskrivning av vad en ADHD-

diagnos innebär. Efter detta presenteras avsnitt tre om tidigare forskning, där underrubriker 

syftar på de teman i denna forskning som vi har lyft som mest relevant utifrån vår studies syfte. 

I avsnitt fyra presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund   för studien. 

Fortsättningsvis diskuteras metoden i avsnitt fem, där den valda metoden presenteras med 

relevanta underrubriker som förklarar mer djupgående kring metodens utformning, 

                                                 
1 Sociala sammanhang syftar här på sammanhang där interaktion med andra är nödvändig, vilket vi har kategoriserat; 

Arbete, Skola, Relationer och Fritid.  
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avgränsningar, fördelar och nackdelar. I avsnitt sex presenteras resultat och analys. Empirin, i 

form av intervjuer och citat ur dessa, diskuteras i relation till det teoretiska ramverket för 

fördjupad förståelse. Analysen är uppbyggd med tematiska underrubriker. En slutsats av 

resultatet presenteras också, samt en återkoppling till frågeställningarna.  Avslutningsvis 

utvecklas resultatet i en diskussion i avsnitt sju av vad som tidigare har presenterats. I slutet 

finns också en referenslista och två bilagor i form av informationsbrev samt intervjuguide.   
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2. ADHD   

I följande del presenteras ADHD som diagnos, dess kännetecken och diagnoskriterier. Vidare 

diskuteras även konsekvenser som följer på diagnosen, såväl positiva som negativa. Slutligen 

tas begreppet komorbiditet upp i relation till en ADHD-diagnos.  

  

2.1 Vad är ADHD?   

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som i diagnosmanualen DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013) främst kännetecknas av en bristande förmåga att koncentrera sig, ett 

oorganiserat förhållningssätt samt hyperaktivitet och/eller impulsivitet (Ibid, s.32). Dock är det 

sistnämnda inte ett absolut krav, utan en ADHD-diagnos kan innehas utan detta kriterium. För 

att diagnosticeras krävs det att dessa svårigheter överstiger det som anses vara den vanliga 

graden av svårigheter för dem i ungefär samma ålder (Ibid, s.58). Diagnosen framkommer 

vanligtvis i barndomen (Ibid, s.61), och består ofta livet ut (Ibid, s.32).   

  

Kriterierna för ADHD ska också visa sig inom flera aspekter av individens liv, exempelvis 

inom skola och hemmet (Ibid, s.61). Vanligtvis så varierar utsträckningen av symtomen inom 

olika aspekter av individens liv, vilket också bidrar till att det är viktigt att få närståendes bild 

av individens potentiella diagnos. Denna konsultation med anhöriga görs för att bedöma om 

individen faktiskt uppvisar kriterier för diagnosen (Ibid, s.61). Nedan följer en översikt över 

kriterier för ADHD enligt DSM-5:  

  

● Koncentrationssvårigheter: Svårt att bibehålla fokus under en längre tid och har svårt 

att göra klart uppgifter (Ibid, s.61).   

  

● Svårigheter kring organisering: Problematik kring organiseringsförmåga som inte 

beror på att individen inte förstår eller gör motstånd, utan på grund av brist på 

koncentration (Ibid, s.61).   

  

● Hyperaktivitet: Överdrivet energisk, rastlös och pratglad, svårigheter att sitta still, 

samt att beteendet kan komma att trötta ut andra i deras omgivning (Ibid, s.61).  

  

● Impulsivitet: Hastiga beslut och handlingar utan eftertanke och som saknar 

konsekvensbedömning, vilka också kan utsätta individen eller andra för fara. 

Impulsivitet är också sammanlänkat med snabba belöningar och med avbrott i samtal 

med andra (Ibid, s.61).  
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2.2 Konsekvenser  

En ADHD-diagnos kan i vissa fall föra med sig negativa konsekvenser utifrån de svårigheter 

som listats ovan. Svårigheter att bibehålla fokus och koncentration kan exempelvis leda till 

problematik inom skolan och vidare utbildning (American Psychiatric Association, 2013, s.49). 

Hos vuxna med ADHD kan svårigheter i att bibehålla ett jobb också vara framstående (Ibid, 

s.63). Det sociala samspelet kan också bli lidande (Ibid, s.49) då individen kan ha svårt att 

lyssna till den andra personen samt avbryter samtalet på grund av bristande förmåga att vänta 

på sin tur. Denna brist inom det sociala samspelet kan komma att leda till att andra tar avstånd 

från individen (Ibid, s.63). En negativ påverkan inom områden som skola, arbete, samt sociala 

relationer kan därmed ses hos de som upplever mycket svårigheter kring sin ADHD (Ibid, s.63). 

Vidare kan personer med ADHD ha problematik med missbruk, kriminalitet, olyckor på grund 

av impulsivitet och social problematik i form av antisocialitet (Ibid, s.63).  

  

ADHD innebär dock inte endast negativa konsekvenser. ADHD kan innebära fördelar kring 

initiativtagande, nyfikenhet, kreativitet, energi och frågvishet. Detta kan leda till att individen 

tänker utanför ramarna för ett problem, att den är orädd, vågar ta för sig, samt har ett omättligt 

driv som härstammar från förmågan att ofta bibehålla hög energi (Hansen, 2017). Variationen 

är dock stor kring konsekvenser som följer på diagnosens tillstånd (American Psychiatric 

Association, 2013, s.63), vilket grundar sig i utsträckningen av diagnosen i de enskilda fallen 

samt miljöfaktorer som kan komma att spela in. Variation i kombinationen av kriterier kan 

också ha en påverkan.   

   

2.3 Komorbiditet  

I vissa fall där en individ har blivit diagnostiserad med ADHD så kan det också förekomma 

annan psykiatrisk problematik. Det är enligt DSM-5 vanligt förekommande att personer med 

ADHD innehar flera diagnoser, också kallat komorbiditet (American Psychiatric Association, 

2013, s.74). Det kan exempelvis handla om ångestdiagnoser, inlärningssvårigheter, 

tvångstankar, problematik kring reglering av humör eller någon grad av autism i kombination 

med en ADHD-diagnos (Ibid, s.74). Vi är i vår studie medvetna om att informanterna kan 

komma att inneha fler diagnoser än ADHD, vilket vi också har i åtanke vid analys av 

intervjuerna.  



6  

  

3. Tidigare forskning   

I följande avsnitt diskuteras tidigare forskning i relation till studiens syfte, för att belysa 

kunskapsläget vid tidpunkten för studien. Först presenteras temat ADHD och stigma, vilket 

behandlar stigmatiseringen av diagnosen samt självbilden hos dem som innehar en ADHD-

diagnos. Vidare presteras temat Hantering av stigma, vilket berör hantering av en ADHD-

diagnos, hantering av andra dolda stigman samt motiv för att dölja/visa sin diagnos. Sista temat 

handlar om Uppfattningar om ADHD, vilket diskuterar media, bilden av ADHD och 

diagnosens legitimitet. Sist i avsnittet presenteras den påträffade kunskapsluckan.   

 

3.1 ADHD och stigma  

3.1.1 Stigmatiseringen  

Tidigare forskning visar att stigmatisering av individer med psykiska diagnoser förekommer 

(Angermeyer & Dietrich, 2005, s.174; Lassinantti, 2014, s.57; Johannisson, 2006, s.31).  Denna 

stigmatisering grundar sig i vad som faller utanför de sociala normer (Mueller et al, 2012, 

s.102), som samhället reproducerar, vilka fastslår vem som klassas som avvikande. Att klassas 

som avvikande kan leda till en förlust av status (Lassinantti, 2014, s.55-56), till att man 

associeras med negativa stereotyper (Mueller et. al, 2012, s.101; Schmitz, 2003, s.401; 

Lassinantti, 2014, s.116; Lebowitz, 2016, s.199) och/eller att man faller utanför det som anses 

vara normalt. Forskning har visat att detta också förekommer för personer med ADHD (Mueller 

et al, 2012;Canu et al, 2008). Stigmatiseringen kan exempelvis resultera i strukturell 

diskriminering (Lassinantti, 2014, s.57), vilket kan ses i bristande möjligheter att utvecklas 

inom skola och arbete (Canu et al, 2008, s.2). Stigmatiseringen visar sig i stor utsträckning i 

sociala sammanhang, eftersom personen med ADHD där har svårt att dölja och hantera sin 

diagnos  

(Ibid, s.2). 

 

Att bara förknippas med någon som har ADHD kan också leda till att både vänner och föräldrar 

blir stigmatiserade (Mueller et al, 2012, s.109). Att initiera en vänskap med någon som har 

ADHD ses som negativt på grund av de fördomar som förknippas med ADHD (Canu et al, 

2008, s.2; Lebowitz, 2016, s.201,203; Canu & Carson, 2003, s.124; Mueller et al, 2012, s.120). 
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Även att väljas bort i exempelvis skol- eller arbetsmiljö kan grunda sig i fördomar om att 

personen med ADHD har svårt att sitta still och att organisera sitt arbete (Canu et al, 2008,  

s.12) vilket också kan förstärka personlig diskriminering. Denna sociala exkludering 

(Lebowitz, 2016, s.199,201; Canu et al, 2008, s.2-3, Mueller et al, 2012, s.109) som dessa 

personer utsätts för grundar sig därmed i en stigmatisering och diskriminering baserat på 

individens misskrediterande attribut (Mueller et al, 2012, s.101).  

3.1.2 Självbilden  

Forskning visar att personer som identifierar sig med och öppet visar sin diagnos kan komma 

att utsättas för stigmatisering (Mueller et al, s.112), vilket kan innebära att deras positiva 

egenskaper överskuggas av de negativa associationerna (Lassinantti, 2014, s.165-167). Detta 

kan också leda till ett negativt bemötande utifrån dessa associationer (Urquhart Law et al, 2007, 

Canu et al, 2008, s.12; Lassinantti, 2014, s.116), vilket kan bidra till att individen ser sig själv 

som mindre värd.   

  

Att kategorisera personer med ADHD och därmed etikettera dem, kan påverka självbilden hos 

individer med ADHD negativt (Mueller et al, 2012, s.111; Canu et al, 2008, s.3; Schmitz, 2003, 

s.401). Ett stigma kan leda till att individer med ADHD internaliserar en negativ stereotyp av 

ADHD, vilket kan leda till att de ser sig själva som sämre än andra eller att de utgår ifrån att 

varje åtagande innebär ett misslyckande (Canu et al, 2008, s.3; Schmitz, 2003, s.402; Schrevel, 

et al, 2014, s.47). Den internaliserade negativa stereotypen kan i sin tur innebära ett minskat 

initiativ till att motverka dessa negativa uppfattningar. Detta har även visats leda till att dessa 

personer drar sig för att söka ytterligare vård för sin diagnos (Lebowitz, 2016, s.199) samt att 

ihållande medicinering inte upprätthålls hos dem med en ADHD-diagnos (Canu et al, 2008, 

s.3; Mueller et al, 2012, s.111).   

3.2 Att hantera sitt stigma  

3.2.1 Hantering av en ADHD-diagnos  

Hur individer med ADHD hanterar sin diagnos presenteras i en avhandling av Kitty Lassinantti 

(2014), där hon nämner två framträdande strategier. En av strategierna är att hantera sitt stigma 

genom humor, att man skämtar bort sin diagnos, sina typiska karaktärsdrag kopplade till 

diagnosen eller att man förlöjligar de som har diagnosen (Ibid, s.121-122). Den andra 
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hanteringsstrategin är att försöka passera2, vilket innebär att man agerar på ett sätt med syftet 

att dölja sin diagnos (Ibid, s.118-120). Ett alternativ är att endast visa den för ett fåtal personer. 

Detta kan då göras genom att berätta för de personer som redan har märkt att man har diagnosen 

och sedan vara mer tillbakadragen och inte avslöja sin diagnos i interaktion med nya eller 

bekanta personer (Mueller et al, 2012, s.108; Lassinantti, 2014, s.119). Forskning har även visat 

att föräldrar till barn med ADHD kan försöka dölja sitt barns diagnos för andra (Lebowitz, 

2016, s.204).   

 

3.2.2 Hantering av andra stigman  

Då forskningen kring hanteringen av en ADHD-diagnos är begränsad har vi även valt att titta 

på hantering av andra stigman. Genomgående i kommande artiklar är stigman som går att dölja, 

vilket också innebär ett försök till att passera. Att på olika sätt försöka passera för att dölja 

misskrediterande attribut är inte specifikt endast för de med psykiska diagnoser, utan kan 

förekomma hos personer med fysiska handikapp, hos särskilda yrkesgrupper, hos dem med 

annan sexuell läggning än heterosexualitet och även hos individer som tidigare identifierat sig 

med ett fysiskt stigma men som nu inte längre gör det. Att försöka passera och dölja sitt stigma 

har tidigare diskuterats hos bland annat; döva (O’Connell, 2016), transsexuella (Kando, 1972) 

och homosexuella (Kanuha, 1999), strippor (Scull, 2017), samt före detta överviktiga individer 

(Granberg, 2011). Dessa mycket olika stigman kan alla leda till att individer försöker passera 

med snarlika motiv, vilket tyder på generella socialpsykologiska mekanismer som sannolikt 

kan vara relevanta även för ADHD.   

3.2.3 Motiv för att dölja/visa sin diagnos  

Motiven för att dölja sitt stigma kan variera men vissa gemensamma motiv för att vilja dölja 

sitt stigma förekommer. Ett centralt motiv är att undvika att bli dömd utefter sin diagnos samt 

en oro för hur andra ska se en, vilket kan leda till en ovilja berätta (Lassinantti, 2014, s.115). 

På grund av fördomsfulla bilder av ADHD, så kan ett avslöjande upplevas som en påfrestande 

process. Ytterligare motiv kan vara att undvika att förknippas med negativa stereotyper av 

ADHD (Lassinantti, 2014, s.116-117; Schmitz, 2003, s.401), samt en förlust av status på grund 

av sin diagnos (Lassinantti, 2014, s.56). Även att inte längre bli bemött på samma sätt, 

exempelvis på arbetsplatsen (Lassinantti, 2014, s.115-116; Canu et al, 2008, s.12), kan göra att 

känslan av särbehandling uppstår vid avslöjande om sin diagnos (Lassinantti, 2014, s.213), 

                                                 
2 Se avsnitt 4  
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något som också är ett motiv till att dölja sin diagnos. Att inte känna sig önskad eller att uppleva 

att man inte är bra nog, kan också leda till att personen döljer sin ADHD-diagnos (Lebowitz, 

2016, s.199).  

  

Värt att notera är också att motiv för att berätta om sin diagnos också förekommer. Att stå upp 

för diagnosen kan innebära att man får den hjälp man behöver, att man undgår att baktalas och 

att man kan acceptera sig själv (Lassinantti, 2014, s.117, 120; Schrevel, 2014, s.46). Även att 

uppleva skam eller skuld för att man inte berättar för sina närstående kan vara ett motiv till att 

berätta om sin diagnos (Kanuha, 1999, s.37).  

 

3.3 Uppfattningar om ADHD  

3.3.1 Media  

Media sägs bidra till att skapa förvirring och stärker missuppfattningar kring diagnosen (Clarke, 

2011, 631-633; Brante, 2006, s.81-82). Utöver detta beskrivs media förstärka negativa 

stereotyper (Schmitz, 2003, s.401; Lassinantti, 2014, s.116; Lebowitz, 2016, s.199), som också 

kan komma att påverka såväl individer med diagnosen som allmänheten, om vilka symptom 

som förväntas synas hos individer med ADHD samt hur dessa ska ses på (Schmitz, 2003, 

s.402). Debatten i media speglar också de motsättningar som syns i samhälleliga klimatet 

rörande ADHD och andra psykiska diagnoser (Clarke, 2011, s.631-633), där bland annat 

diagnosens legitimitet ifrågasätts men också stärks. Media spelar med andra ord en stor roll i 

hur man ser på ADHD och kan bidra till strukturell och personlig diskriminering (Lassinantti, 

2014, s.57; Mueller et al, 2012, s.101).  

  

Både media och vetenskapliga artiklar återspeglar ofta en medicinsk diskurs, och förmedlar 

den till allmänheten, genom att exempelvis använda medicinska termer för att övertyga 

(Schmitz, 2003, s.400-401). Den medicinska bedömningen av diagnosen ses som objektiv, och 

avgör vad som anses friskt eller sjukt, normalt eller avvikande. (Lassinantti, 2014, s.70). Men 

trots att denna bedömning ska ses som objektiv återfinns också konflikterande perspektiv inom 

den medicinska diskursen. De som hävdar att medicinering av vuxna och barn inte är gynnsamt, 

och dem som hävdar att medicinering är gynnsamt (Clarke, 2011, s.631-633). Bakom 

användandet av medicin står bland annat läkemedelsindustrin och regelverk som stödjer med 

bidrag till dem med svårigheter (Ibid, s.632).  
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3.3.2 Bilden av ADHD  

Forskningen beskriver även hur olika bilder av ADHD och personer med ADHD förekommer 

i olika sammanhang. Variationen i kombination av kriterier för diagnosen kan vara en av 

anledningarna till stigmatisering, som att vissa kriterier ses som mer negativa än andra (Canu 

et al, 2008, s.13; Mueller et al, 2012, s.111). Vidare beskrivs bilden av den stereotypa personen 

med ADHD enligt Schmitz et. al (2003, s.399) som en ung, vit man, och beskrivs vidare ofta 

med ord som barnslig (Mueller et al, 2012, s.102), avvikande (Lassinantti, 2014), brottsbenägen 

(Clarke, 2011, s.631) och ovillig att följa rådande normer (Mueller et al, 2012, s.102).  Utifrån 

denna stereotyp kan fördomar och missuppfattningar skapas, som i sin tur bidrar till 

diskriminering. Dessa negativa fördomar om ADHD bidrar också till en homogenisering, att 

man klassificerar alla efter samma mall (Lassinantti, 2014, s.116). Detta kan innebära att 

stigmatiseringen som tidigare diskuterats appliceras på alla som uppvisar de stereotypiska 

egenskaperna hos personer med ADHD.  

 

3.3.3 Diagnosens legitimitet  

På grund av de föränderliga kriterierna för diagnostisering av ADHD och de vaga 

kombinationerna av dessa kriterier (Brante, 2006, s.79-81) hävdar vissa forskare att detta kan 

ligga till grund för ifrågasättande av diagnosens legitimitet (Mueller et al, 2012, s.108). Den 

tidigare nämnda homogeniseringen bidrar även denna till ifrågasättandet, då alla inte faller 

inom ramen för den stereotypa bilden av ADHD (Lassinantti, 2014, s.117). Detta kan då 

komma att skapa funderingar kring vem som faktiskt anses ha diagnosen, och tilltron till 

diagnosens legitimitet minskar.  

  

Ifrågasättandet av diagnosen stärks då nyare forskning syftar på att ADHD inte behöver uppstå 

i barndomen, utan kan visa sig först i vuxen ålder (Caye et al, 2016; Agnew-Blais et al, 2016). 

Detta frångår därmed de diagnostiseringskriterier som DSM-5 ställer upp för ADHD3. Annan 

forskning visar på att det finns en debatt kring ursprunget för ADHD, vilka speglar sig i dålig 

uppfostran (Clarke, 2011, s.630, 633; Canu et al, 2008, s.4), genetiska komponenter (Clarke, 

2011, s.632), variationen i ålder vid diagnosticering (Mueller et al, 2012, s.111) och att 

mamman till barnet har brukat alkohol under graviditeten (Ibid, s.120). Att förskjuta diagnosen 

                                                 
3 Se avsnitt 2.1  
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från individen till yttre omständigheter lägger även det en grund för att diagnosen ifrågasätts. 

Det som kan ses är att det saknas en tydlig grund för ifrågasättandet av ADHD-diagnosen.   

3.4 Kunskapslucka  

I tidigare forskning lyfts behovet att av studera hur en person med ADHD upplever sin vardag 

utifrån emotionell och social kontext, vilket också kan bidra till att vårdens kunskap ökar 

(Schrevel, 2001, s.47). Detta skulle då ske genom ökad förståelse för hur individens vardag ser 

ut och hur dennes bemöts (Mueller et al, 2012, s.112). Betoning på att se individen som helhet, 

och inte bara sin diagnos, syns också i forskningen (Schrevel, 2011, s.47). Vidare har även 

bristen på forskning kring vuxna individer med ADHD påpekats (Mueller et al, 2012, s.112).  

  

Genom att titta på hur vuxna individers subjektiva erfarenhet påverkar deras sätt att agera i 

vardagen, vill vi försöka öka förståelsen för hur dessa individen uppfattar sin vardag utifrån sin 

diagnos. Detta hoppas vi kan öka medvetenheten kring de negativa sociala aspekterna som kan 

följa av att berätta om sin diagnos, och kan bidra till ett öppnare klimat där inte bara fördomar 

och stereotyper diskuteras, utan också hur vi bemöter dessa personer och deras erfarenhet kring 

detta.  
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4. Teoretisk och begreppslig referensram   

I följande del kommer den teoretiska grunden för uppsatsen att presenteras. Först presenteras 

Erving Goffmans teori om stigma och att passera. Därefter följer ett begreppsligt ramverk om 

normativitet utifrån Sarah Ahmeds perspektiv. Begreppen som presenteras är linjer, 

tillrättavisningsmekanismer och habit-spaces. Slutligen presenteras Den sociala modellen för 

funktionshinder av Michael Oliver.  

 

4.1 En teori om stigma och att passera  

4.1.1 Stigma  

Termen stigma härstammar från grekerna och den ursprungliga meningen bakom stigma var 

att det är ett märke bränt eller inristat på individen, för att synliggöra något ovanligt och dåligt 

hos den märkta individens moraliska status (Goffman, 1963, s.1). Exempelvis att brännmärka 

en individ för att synliggöra att han eventuellt är en pirat eller slav (Ibid, s.1).   

  

Olika samhällen framhäver olika egenskaper som normala eller icke normala och individer 

kategoriseras in eller utanför dessa normativa ramar. När en okänd individ uppenbarar sig kan 

vi snabbt kategorisera dennes sociala identitet. Detta är något som appliceras i det vardagliga 

livet, och det fyller även en funktion då vi ska förstå andra människor (Ibid, s.2). Social identitet 

beskriver Goffman som ”the category and attributes he could in fact be proved to possess” 

(Ibid, s. 2). När en individ faller utanför ramen av de egenskaper samhället kallar för normala 

kan individen bli reducerad från fullt fungerande till opålitlig och befläckad. Det är 

klassificeringen av dessa egenskaper vi idag kallar för stigma. När individen stigmatiseras blir 

individen även stereotypiserad, vilket betyder att individer med ett visst attribut fixeras till en 

idé om att alla individer med dem attributen är likadana (Ibid, s. 3).   

  

Erving Goffman definierar stigma som "an attribute that is deeply discrediting" (Ibid, s. 3). 

Goffman kategoriserar in stigma i tre delar; fysiska, psykiska och sociala stigman. Första delen 

är fysiska egenskaper som kännetecknas av kroppslig missbildning eller deformationer. 

Denandra delen är psykiska, där icke synliga egenskaper räknas in, som exempelvis psykisk 

ohälsa, arbetslöshet, fängelsevistelse och homosexualitet. Den tredje delen är sociala, som även 

kan kallas för stam-identiteter där religiös tillhörighet, etnicitet och nation räknas in (Ibid, s. 

4).  
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Goffmans teori om stigma bidrar med förståelse när det kommer till  att identifiera om individer 

med ADHD diagnos känner av ett stigma. Teorin visar även vägen för att kunna orientera oss 

till vilken typ av stigma ADHD är och kunna särskilja den gentemot andra stigman vi kan 

tänkas möta på i vår studie.    

 

4.1.2 Passera   

Att passera är akter individen utför för att dölja sin befläckade karaktär och därav framstå som 

normal (Goffman, 1963, s.73). Att passera handlar om informationskontroll, vilket Goffman 

beskriver som; “to tell or not to tell, to let on or not to let on, to lie or not to lie, and in each 

case, to whom, when and where” (Ibid, s.42). På grund av de stora belöningarna av att anses 

vara normal kommer de flesta individerna som är i position att passera att försöka göra det, i 

vissa fall avsiktligen (Ibid, s.74). Att lära sig att passera, enligt Goffman, innebär att man först 

måste lära sig att lita på sig själv med hemligheter. Individen blir då bekväm med att veta att 

han vet men ingen annan (Ibid, s.80).  

  

På grund av social identitet så beskrivs det att individer med hemligheter delar in sin vardag i 

tre olika sorters platser (Ibid, s.81-82). Förbjudna platser – där individens sort är förbjudna att 

vara och avslöjning innebär förkastelse. Civila platser – där individen och dennes sort är 

medvetna om varandra men försiktiga. Bakom kulisserna platser – där individen inte behöver 

gömma sitt stigma utan kan vara lugn med likasinnade (Ibid, s.81–82).   

  

Personlig identitet beskrivs också, vilket skiljer sig från social identitet på så sätt att den 

personliga identiteten inte handlar om grupptillhörighet. Den personliga identiteten handlar om 

individen själv och vad som särskiljer individen från andra. Den personliga identiteten delas in 

i två platser; platser där individen kan förväntas bli igenkänd för att exempelvis bartendern 

känner individen och kan vid senare tillfälle berätta om att individen varit där, och platser där 

individen inte förväntar sig att bli igenkänd av någon. Om individen skäms över sin personliga 

identitet av att bli igenkänd kommer förstås bero på omständigheterna och vem individen är 

med (Ibid, s.83).   

  

Med tanke på att den stigmatiserade individens värld blir indelad i social och personlig identitet 

blir det här viktigt att belysa problem och konsekvenser som kan väntas av den som passerar. 

Individer som passerar tenderar till att gå allt djupare in i sina lögner för att inte bli avslöjade 
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(Ibid, s.84). Det kan i sin tur resultera i att missförstånd skapas. Individen riskerar också att inte 

veta hur mycket information hon avslöjat om sig själv och kan därav bli utpressad av den som 

vet för att inte bli förkastad eller till åtlöje (Ibid, s.84). Den som passerar riskerar även att bli 

igenkänd av individer med liknande stigma, de kan samma tricks för att dölja stigmat och 

känner därför igen varandra. Det kan bli ansträngande då individen möter på andra med samma 

stigma som inte döljer sitt stigma lika väl och riskerar då att avslöja även honom (Ibid, s.85–

86).  

  

Konstant kontroll av identitetsinformation kan även göra relationer mödosamma. Ju mer 

individen interagerar med människor desto större är risken att individen avslöjas. Att snabbt 

hitta på lögner för att inte bli avslöjad gör att även de snabbaste interaktionerna kan bli 

stressfulla (Ibid, s.87). Individer som försöker att passera har en ständig oro och ångest för att 

livet de lever kan gå i bitar vilken sekund som helst. Goffman tillägger att denna ångest många 

gånger kan ha skapats av människors feltolkning av människans natur i allmänhet (Ibid, s.86–

87).    

  

En annan aspekt av att passera är att den stigmatiserade slits mellan två världar när hon 

exempelvis befinner sig med människor som pratar illa om hennes okända stigma och hon 

tvingas då själv att prata illa om sina egna egenskaper för att inte avslöjas (Ibid, s.88). En sista 

problematik är att den passerande många gånger måste vara medveten om sociala processer 

som den normala hanterar på automatik. Den stigmatiserade måste hela tiden scanna av 

omgivningen för potentiella oförutsedda händelser och blir då troligtvis alienerad från den 

normala världen (Ibid, s.88). Att behöva vara medveten om processen som den normala inte 

tänker på kan också göra att många stigmatiserade individer lever bundna på platser där de inte 

behöver vara rädda för att avslöjas (Ibid, s.90).     

  

Goffmans begrepp att passera hjälper till att förstå varför individer med ADHD kan välja att 

dölja sin diagnos och hur det kan gå till. Även att olika sorters platser där man berättar om sin 

ADHD diagnos kan spela roll, både på personligt och socialt plan. Begreppet hjälper även till 

med att se konsekvenserna av att passera, speciellt i hur en individ med ADHD kan tänkas 

uppleva sitt passerande.    

  

I nästkommande del presenteras valda begrepp av Sara Ahmed. Dessa begrepp kan ses som 

snarlika Goffmans begrepp, dock återfinns vissa olikheter. Vi kommer här i detta stycke 
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redogöra för hur Ahmeds begrepp skiljer sig från Goffmans, för att tydliggöra relevansen av 

båda ramverken i vår studie. Den främsta skillnaden mellan teoretikerna är deras perspektiv, 

där Goffman kan ses vara subjektiv och Ahmed objektiv. Detta innebär att Goffman teoretiserar 

främst utifrån individens perspektiv, då fokus ligger på att passera, hur ett stigma upplevs samt 

var individen uppfattar att denne bör vara. I Ahmeds begrepp återfinns inte samma fokus på 

individen, utan snarare samhällets formering och respons på ett avvikande beteende. Hon 

beskriver samhälleliga funktioner så som linjer och habit-spaces, och samhällets respons 

genom tillrättavisningsmekanismer utifrån ett mer objektivt förhållningssätt. Ahmeds begrepp 

kan även ses vara något som händer innan ett stigma träder i kraft. Vi anser därmed att de båda 

teoretikerna är relevanta för att belysa det valda fenomenet, då deras olika infallsvinklar 

förklarar relationen mellan individen och samhället på ett gynnsamt sätt för vår studie.   

4.2 Normativitet      

Sara Ahmeds forskning och teoretiska grund behandlar främst normer. Hon diskuterar kring 

avvikande beteende samt hur rummet vi är i orienterar våra egna handlingar, handlingar vi gör 

mot andra människor och handlingar vi utför i grupp. De nedanstående begreppen är utvalda 

ur hennes teoretiska ramverk som presenteras i boken ”Queer Phenomenology; orientations, 

objects and others” (Ahmed, 2006). Begreppen är relevanta för vår studie då de behandlar 

frågor kring normer och vad som händer om man avviker från dessa. Detta kan speglas i en 

norm om att inte ha ADHD samt viljan att dölja sin diagnos för att passera inom denna norm.  

4.2.1 Linjer  

Ahmeds teori involverar linjer, mer specifikt normativa linjer, vilka kan liknas vid normer 

(2006, s.16-17). Ahmed menar att det finns en vilja i samhället att följa dessa linjer, eller 

normer, då avvikande från linjen kan innebära att man pekas ut och ifrågasätts. Dessa linjer 

innebär en repetition av handlingar, som i sin tur upprätthåller önskvärda ideal och värderingar 

(Ibid, s.15-17). Ett exempel på en sådan normativ linje är den heteronormativa linjen. Denna 

innebär att det är normativt önskvärt att vara hetero och mindre normativt önskvärt att ha en 

alternativ sexualitet. Distinktionen mellan att följa normen respektive att vara avvikande 

benämns som att vara on-line eller off-line (Ibid, s.103), där exempelvis heterosexualitet anses 

vara on-line och alternativ sexualitet off-line.   

   

Det är när normativa linjer bryts som man kan upptäcka att någon, eller en själv, avviker (Ibid.  
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s.6). Avvikandet från linjen kräver därmed en omorientering, eftersom den tidigare miljön nu 

har börjat ifrågasätta ett beteende. Omorienteringen kan ske såväl fysiskt som psykiskt, för att 

återigen hitta en plats där man inte längre känner sig avvikande, en plats där man känner sig 

”hemma” (Ibid, s.9). Att inte lyckas omorientera sig kan innebära att man istället upplever 

förvirring, och att man upplever sig malplacerad på de allra flesta platser (Ibid, s.11). Linjerna 

är därmed också exkluderande från platser och tillställningar där normen inte tillåter dessa 

personer att vara (Ibid, s.15). Vad som händer med en individ som faller utanför linjen säger  

Ahmed styrs av hur det sociala och psykiska skyddsnätet för personen ser ut (Ibid, s.19)  

   

Att vara on-line eller off-line är dock inte de enda alternativen. Det går även att befinna sig 

mellan två linjer, en parallell linje, det vill säga mellan ”normal” och avvikande (Ibid, s.69). 

Det finns en övergripande norm, eller linje, som ses som styrande. Exempelvis som den tidigare 

nämnda heterosexuella normen (Ibid, s.69), eller att det är norm att inte ha ADHD. Att befinna 

sig mellan två linjer innebär därmed att man befinner sig på en avvikande linje, men som i sitt 

sammanhang blir den normativa (Ibid, s.69). Detta kan ses då personer med ADHD söker sig 

till en förening för dem med diagnosen. I det sammanhanget blir ADHD normen, men det är 

alltså i samhället fortfarande den avvikande linjen.  

4.2.2 Tillrättavisningsmekanismer  

Skulle dessa normativa linjer och tillhörande handlingar inte följas så används 

tillrättavisningsmekanismer4, för att försöka återföra avvikande till den normativa linjen igen 

(Ahmed, 2006, s.66). Dessa mekanismer innebär att andra personer påpekar eller ’rättar till’ ett 

beteende som avviker, exempelvis genom ett ifrågasättande och synliggörande av det 

avvikande eller att exempelvis medicinera individen för att motverka avvikande beteenden. 

Mekanismerna agerar därmed för att placera personer som hamnat off-line, on-line igen, (Ibid, 

s.66), vilket också kan ses som en form av social kontroll.   

4.2.3 Habit-spaces  

Ahmed lyfter även begreppet habit-spaces (2006, s.129) eller “vane-platser”, vilka är platser 

eller rum där vi av vana beter oss på ett visst sätt. Även om dessa platser eller rum orienterar 

oss genom rummets karaktär så finner också individen sin roll i detta genom normer som man 

                                                 
4 Vår översättning. Eng: straightening devices  
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förväntas följa (Ibid, s.129). Detta rolltagande innebär att man tillslut kommer att finna sig i en 

vana i den miljön där denna roll tas, exempelvis i ett klassrum där eleven förväntas sitta still 

och lyssna på sin lärare. Att upplevas som avvikande, exempelvis genom att ha en ADHD-

diagnos där svårigheter i att sitta still och koncentrera sig kan förekomma, kan leda till ett 

utpekande och ifrågasättande, vilket i sin tur kan utgöra en stigmatisering.   

  

4.3 Den sociala modellen för funktionshinder  

Den sociala modellen belyser funktionshinder, antingen fysiska, sensoriska eller intellektuella, 

utifrån en social kontext. Modellen belyser hur individer med funktionshinder upplever 

svårigheter i att delta i samhället. Därav kan de uppleva ett funktionshinder, vid exempelvis 

arbete, skola och vård. Ytterligare svårigheter inom dessa områden, såväl som sociala aspekter, 

uppstår då bilden som visas i media av personer med funktionshinder skapar negativt 

bemötande, vilket leder till att de anses oönskade utifrån ett samhälleligt perspektiv (Oliver, 

2009, s.46-47). Michael Oliver (2009) hävdar därmed att hindren som individerna upplever ska 

behandlas som ett socialt problem och inte ett individuellt, då funktionshinder uppstår i 

konflikten mellan individens funktionsförmåga och de normativa förväntningar som finns 

(Ibid, s.46-47).   

Då Den sociala modellen för funktionshinder beskriver fenomen som inte återfinns lika tydligt 

i teorin om stigma och att passera från Goffman eller Ahmed teoretiska begrepp, så fyller detta 

tillägg ett viktigt syfte. Modellen hjälper oss att förstå hur samhällets struktur hindrar vissa 

individer från att delta på samma villkor. Den belyser problematiken som ett strukturellt 

problem, vilket skiljer sig från Goffmans individperspektiv och Ahmeds perspektiv på 

samhällelig och individuell respons.  
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5. Metod   

I kommande avsnitt ses de val som har gjorts i förhållande till studiens valda metod. Det som 

presenteras och kritiskt diskuteras är ansats, urval, intervjuguide, genomförande, kodning, 

analysförfarande, reliabilitet, validitet samt etiska överväganden.  

 

5.1 Ansats   

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vårt val av metod var djupintervjuer, då syftet var att 

förstå individers upplevelser och erfarenheter av att hantera sin diagnos i olika sociala 

sammanhang (Denscombe, 2016, s.263). Djupintervjuer var också gynnsamt vid diskussion av 

personliga ämnen, något som kan vara svårare att uppnå vid exempelvis gruppintervjuer. Detta 

ledde oss därmed också in på en fenomenologisk strategi, vilken syftar till att förstå individens 

erfarenheter (Ibid, s.143-144). I fenomenologiskt perspektiv ses individen som en agent som 

aktivt tolkar sina val och erfarenheter  (Ibid, s.146).   

  

Vid analys av det insamlade empiriska materialet applicerades ett hermeneutiskt 

tolkningsverktyg. Dessa tolkningsverktyg bygger på att man med hjälp av delar ur materialet 

förstår helheten, och vice versa (Kvale & Brinkmann, 2014, s.252). I vår studie har därmed 

informanternas svar både analyseras enskilt, i helhet och i relation till vårt teoretiska och 

begreppsliga ramverk för att skapa en förståelse för vad som presenteras och bidra till en helhet. 

Detta pendlande mellan del och helhet bidrog också till att analysen blev enhetlig och att 

argument och slutsatser är väl grundade (Ibid, s.252).   

5.2 Urval   

Våra urvalskriterier var att informanterna skulle ha blivit diagnostiserade med ADHD och var 

mellan 18-35 år, detta delvis på grund av etiska aspekter då vi inte ville intervjua omyndiga. 

Vidare önskade vi även att personerna skulle vara aktiv inom antingen gymnasium/universitet 

och/eller arbete då detta var relevant för vår studie. Urvalet var explorativt (Denscombe, 2016, 

s.63) och skedde genom ett snöbollsurval (Ibid, s.76). Snöbollsurval valde vi för att hitta 

relevanta informanter på ett effektivt sätt, med begränsade resurser. En annan fördel med ett 

snöbollsurval är att man kan komma informanterna närmare, än via exempelvis en organisation 

eller online-grupp. Då en person ofta hänvisar till nästa, så ökas också förtroendet för 

intervjuaren vid nästkommande intervju (Ibid, s.76-77). Snöbollsurval kan dock innebära en 
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snedvriden fördelning, då informanterna till stor del kan likna varandra och därmed skapa ett 

homogent urval, vilket vi var medvetna om. Detta påverkade dock inte vårt resultat nämnvärt, 

då vi fick en god spridning av informanter inom kön, ålder, sysselsättning och medicinering.    

  

Urvalet bestod i slutändan av 10 informanter mellan åldrarna 19-32, varav 7 i Gävleområdet, 1 

i Göteborg och 2 i Stockholm. Könsfördelningen hamnade på 4 män och 6 kvinnor. Ytterligare 

spridning syntes i informanternas utbildning, vilket varierade mellan grundskoleutbildning, 

gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Vidare kunde vi även se att sysselsättningsgraden 

varierade mellan studier, arbete eller en kombination av dessa. En spridning i bostadsort med 

avseende på om informanten bor i en stad, utkanten av en stad eller på landet utifrån 

informantens uppfattning, sågs också.   

  

Hos vissa av informanterna förekom även dubbla diagnoser, komorbiditet, vilket är vanligt 

förekommande för personer med en ADHD-diagnos (American Psychiatric Association, 2013, 

s.74). I vårt urval hade 6 av 10 personer ytterligare en diagnos utöver ADHD, vilka varierade 

mellan; asperger syndrom, bipolär sjukdom, dyslexi och generaliserat ångestsyndrom.   

5.3 Intervjuguide   

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide med till stor del öppna frågor med 

tillhörande följdfrågor vid behov. De fasta frågorna i intervjuguiden bidrog till ett ramverk att 

utgå ifrån som var lika vid varje intervju, för att intervjuerna skulle bli mer jämförbara i 

analysen. (Denscombe, 2016, s.266). Svaren blev därmed också öppna och fokus riktades mot 

informanten som får tid och möjlighet att fritt få beskriva sina erfarenheter (Ibid, s.266). Detta 

sammanfaller med den fenomenologiska strategin där fokus ligger på att informanten själv ska 

få framföra det som denne anser är relevant.   

  

Intervjuguiden formade vi med tratteknik (Kvale & Brinkmann, 2014, s.172), då vi började 

med generella frågor om informantens ålder, bostadsområde och utbildningsnivå för att sedan 

gå över till personens egna ord om ADHD, medicinering och eventuellt andra 

diagnoser/psykiska besvär. Fyra övergripande teman om skola, fritid, relationer och arbete 

gicks därefter igenom, där huvudfrågorna kretsar kring hur informanten upplever de olika 

sociala sammanhangen, som nämns i temana, utifrån sin ADHD-diagnos. Intervjuguiden 

avslutades med specifika frågor om diagnosen döljs, varför den eventuellt döljs samt om 
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bemötandet skiljer sig åt både före och efter avslöjandet och i vilka sammanhang det sker. Vi 

valde en trattformad intervjuguide för att få en känsla av ett så naturligt samtal som möjligt där 

mer specifika och känsloladdade frågor kan läggas till allteftersom (Ibid, s.172). En trattformad 

intervjuguide var också gynnsamt då vi undvek att leda informanternas med våra frågor (Ibid, 

s.172). De tidigt öppna frågorna gav informanterna möjlighet att lyfta fram det som de ansåg 

var relevant, dock så hade vi möjlighet att med våra specifika frågor fånga upp det som var 

viktigt för vår studie.   

5.4 Genomförande  

Intervjuerna utfördes utav en av författarna till studien och informanterna fick själva bestämma 

tid och plats. Tre av intervjuerna ägde rum över videosamtal och sju stycken ägde rum på 

informanternas val av plats i Gävleområdet. Platserna varierade mellan hemma hos 

intervjuaren, hemma hos informanten och på café i Gävle. Det var viktigt för informanten att 

själv få välja plats för intervjun samt ha möjlighet till intervju över videosamtal (Denscombe, 

2016, s.276), för informantens bekvämlighet när det gäller personliga ämnen. Bild var dock 

viktigt vid videosamtalet för att kunna läsa av eventuella ansiktsuttryck och för att på så vis få 

det till ett så verkligt och personligt samtal som möjligt. Videosamtal gjorde det även enklare 

för informanten att kunna genomföra intervjun avslappnat och utan att behöva ta sig 

någonstans. En annan positiv aspekt med videosamtal var att vi inte behöver begränsa oss till 

vårt lokala område utan kunde fritt intervjua individer genom hela Sverige. Dock så upplevde 

vi att intervju över videosamtal inte möjliggjorde samma uppföljning efter avslutad intervju 

som vid intervju i person. Detta anser vi dock inte ha påverkat intervjuns kvalitet negativt.   

    

Vid intervjuerna närvarade endast en av författarna. Detta för att undvika en eventuell skevhet 

i maktfördelning som kan uppstå vid en intervju då två personer intervjuar någon (Kvale & 

Brinkman, 2014, s.52). Majoriteten av intervjuerna gjordes under lunch- och kvällstid då de 

tiderna passade informanterna bäst. Intervjuerna varade i snitt 45 minuter, dock så förekom ett 

längre samtal efter flera av intervjuerna. Under dessa samtal kom ytterligare information om 

informanten fram, vilken var relevant för vår studie. Denna information godkände 

informanterna att vi använder oss av i vår analys. Under de sju intervjuerna som gjordes i 

samrum bjöds det på fika, i form av dryck och olika tilltugg. Dessvärre kunde inte detta erbjudas 

under videosamtal och ingen annan kompensation erbjöds heller.   
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Med informantens samtycke har vi även spelat in intervjuerna med hjälp av en smartphone, för 

att på så sätt ha möjlighet att lyssna på dem igen men även för att kunna transkribera dem efter 

intervjuerna är avklarade (Denscombe, 2016, s.277). Detta hjälpte oss vid tolkning av 

materialet och även vid arbete med kodning (Ibid, s.280). Anteckningar fördes också efter 

intervjun som stöd till inspelningen (Ibid, s.385). Intervjuerna transkriberades på liknande sätt 

av både författarna (Ibid, s.384-386). Detta innefattar att eventuella pauser, skratt eller liknande 

ska skrivas in inom parentes, samt att följdfrågor som inte har funnits med i intervjuguiden har 

kursiverats för att kunna urskilja dem från de övriga frågorna.   

  

Informanterna blev även tilldelade ett informationsbrev om intervjun, studiens syfte, vad deras 

medverkan innebär, samt information om våra och handledaren kontaktuppgifter om frågor 

skulle uppstå. Detta för att ytterligare bidra till att informanterna känner sig bekväma genom 

att vara så transparenta som möjligt i vårt arbete med informanterna (Ibid, s.430).   

5.4.1 Kodning   

Vid kodningen av de transkriberade intervjuerna så gjordes först en enskild överblick. Detta 

för att i egen takt bilda sig en uppfattning om det insamlade materialet. Därefter fördes en 

gemensam diskussion om materialet, för att skapa en gemensam bild av vad som har sagts i 

intervjuerna. Vidare kodades materialet efter nyckelord och övergripande teman som ofta 

förekom i informanternas svar, detta för att se om det fanns uppenbara likheter i det som svarats. 

Efter detta kodades helheten av intervjuerna in efter mönster och teman för varje socialt 

sammanhang vi har valt att inkludera (Denscombe, 2016, s. 287). I detta stadie relaterade vi 

mönster och teman utefter våra begrepp och teori samt syfte och frågeställningar, för att på så 

sätt göra relevanta avgränsningar i empirin. Denna kodning av nyckelord, mönster och teman 

gjordes gemensamt för att skapa en diskussion kring våra tolkningar och kategoriseringar, för 

att minska en godtycklig kodning.  

5.5 Analysförfarande  

Strukturen för analysen av vår empiri följde riktlinjerna för en hermeneutisk tolkning. Den är 

vidare uppbyggd efter vår intervjuguide, med avseende på de sociala sammanhang som vi har 

valt att ta upp i relation till hur informanterna hanterande sin ADHD-diagnos. Vi började med 

en överblick över vad personerna gemensamt såg som relevant att prata om med avseende på 

att hantera sin ADHD-diagnos. Men då vi främst fokuserade på om huruvida strategier för att 
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hantera sin ADHD-diagnos skiljer sig mellan olika sociala sammanhang valde vi också att 

vidare analysera dessa var för sig, sammanvävt med citat från intervjuerna (Denscombe, 2016,  

s.408), för att sedan föra en gemensam diskussion som ställer dessa sammanhang i relation till 

och mot varandra.   

  

Användandet av det teoretiska och begreppsliga ramverket inkluderades även det i analysen, 

men då vi främst var intresserade av upplevelser och erfarenheter av fenomenet så var det 

sekundärt. Med det menas att det främsta fokuset var att försöka förstå vilka strategier som 

används av individerna, samt varför och när dessa används ur individens perspektiv. Därmed 

användes teori och begrepp för att ge en övergripande förståelse för det ramverk av normer 

som dessa personer agerar inom, vilket också kan öka förståelsen av intervjusvaren.   

5.6 Reliabilitet och Validitet   

Reliabilitet innebär att resultatet för studien skulle bli detsamma om den utförs igen vid ett 

senare tillfälle. Detta är dock svårt vid intervjustudier då det skulle innebära att informanternas 

svar alltid skulle se likadana ut och inte ändras över tid. Det kan också innebära att resultatet i 

form av intervjusvar skulle skilja sig, vilket då också kan göra att tolkningen kan bli olika 

(Denscombe, 2016, s.409-410). Däremot så talar man ofta om trovärdighet istället för specifikt 

reliabilitet inom kvalitativa studier. Trovärdigheten visas då och bedöms genom att tydligt 

redogöra för tillvägagångssätt, samt motivering för de val som gjort i studien. Detta försökte vi 

göra i vår studie då vi ville vara tydliga med det urval vi gjorde, samt relevansen för metodval, 

teori, begrepp, kodning och genomförande av intervjuer (Ibid, s.410). Vi använde oss även av 

citat i vår analysdel, vilket då speglade att vi använde det insamlade materialet sanningsenligt 

(Ibid, s.408). En kritisk diskussion förs också kring de val som har gjorts i studien för att därmed 

bidra till en god trovärdighet.   

  

Ser man till vidare trovärdighet och validitet för studien, där grundprincipen är att man studerar 

det man har som avsikt att studera (Ibid, s.410), anser vi att vi gjorde urval, metodval samt 

teorival som var lämpliga för det vi ville undersöka. Urvalskriterierna hjälpte oss att leda 

urvalsprocessen mot informanter som var av stor relevans för studien, vilket också ökade 

möjligheten till relevant empiri. Metoden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

samt utifrån tidigare forskning som indikerade på liknande metodval vid förståelse av den 



23  

  

subjektiva erfarenheten. Teori stämde också väl överens med studiens syfte, och förklarade väl 

det fenomen som vi ämnade att studera.   

  

Vidare anpassadesäven intervjuguiden efter det fenomen som vi ämnade att undersöka, samt 

återkopplat till syfte och frågeställningar (Ibid, s.267), där mindre justeringar gjordes i tidigt 

skede för att optimera våra möjligheter till relevanta intervjusvar. Samma frågor ställdes också 

till samtliga informanter, vilket bidrog till ett enhetligt analysmaterial som var inriktat efter 

studiens syfte.   

5.7 Etiska överväganden   

Vid intervju finns det vissa etiska aspekter att ta hänsyn till, speciellt avgörande är det att 

informanten hålls anonym i så stor utsträckning som möjligt. Detta då informantens svar inte 

ska kunna härledas till personen, vilket vid känsliga ämnen kan påverka personen negativt. På 

grund av detta tilldelade vi informanterna fingerade namn (Denscombe, 2016, s.409). I studien 

tilldelades också den blivande informanten ett informationsbrev där information om intervjuns 

syfte, etiska aspekter och kontaktinformation gåtts igenom. Mer specifikt om etiska aspekter 

var att informanten fick informationsbrevet skickat till sig mestadels via e-post för att hinna 

tänka igenom sitt deltagande till studien. Den blivande informanten blev också informerad om 

att det närsomhelst var okej att hoppa av studien. Informanten fick innan intervjuns start säga 

sitt godkännande till studien, samt till att intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

Uppgifterna som vi fick om informanten hanterades endast av oss författare. Detta för att 

försäkra informanten om att information om dem inte hamnar i fel händer (Ibid, s.428-429).    

 

6. Resultat och analys  

I kommande avsnitt presenteras studiens resultat och analys, baserat på insamlat empiri och 

med återkoppling till det teoretiska och begreppsliga ramverket. Först presenteras två tabeller 

som ger översikt över informanterna som har deltagit i studien. Därefter diskuteras 

informanternas egna bild av sin ADHD-diagnos, hur de uppfattar att andra bild av diagnosen 

är samt medicinering för diagnosen. Efter det presenteras fyra olika teman, vilka är; skola, 

arbete, fritid, relationer. Slutligen presenteras en slutsats som behandlar resultatet i relation till 

syfte och frågeställningar. 
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6.1 Informanter   

Nedan presenteras två tabeller som ger en översikt över informanternas sysselsättning, 

boendeplats, ålder och medicinering vid tidpunkten för studien. Informanternas eventuella 

komorbiditet presenteras också. Tabellerna presenteras i avsnittet för resultat och analys för att 

kort inpå läsning av analysen tillåta läsaren att skapa sig en förståelse för varje informant.  

   

Tabell 1: Översikt över informanternas sysselsättning och boende  

  

  Högskolestuderande  Jobb - heltid/deltid  Boendeplats  

Informant 1         x    Utkanten av staden  

Informant 2           x  Staden  

Informant 3      Landet  

Informant 4           x  Landet  

Informant 5           x  Staden  

Informant 6         x         x  Staden  

Informant 7           x  Utkanten av staden  

Informant 8         x         x  Staden  

Informant 9           x      Staden  

Informant 10         x         x  Utkanten av staden  
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 Tabell 2: Översikt över informanternas ålder, medicinering och komorbiditet.   

  

  

    18-27  27-35  Medicin -  Dubbeldiagnos  

ADHD  

Informant 1     x  x     

Informant 2  x           

Informant 3  x        x  

Informant 4     x     x  

Informant 5     x     x  

Informant 6  x     x  x  

Informant 7     x  x     

Informant 8  x     x  x  

Informant 9     x        

 Informant 10  x        x  

  

Vi har här klarlagt de 10 informanternas ålder, flera diagnoser, medicinering, boende, 

utbildning och jobb. Istället för att ange exakt ålder så har vi delat in informanterna i under och 

över 27 år som är mitten av vårt åldersspann, för att minska igenkänning av informanterna. 4 

utav informanterna tar ADHD medicin, 4 utav informanterna studerar på högskolenivå, 9 utav 
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informanterna jobbar antingen hel- eller deltid. 5 utav informanterna bor i staden, 2 på landet 

och 3 i utkanten av staden. Vi anger inte kön då det skulle riskera informanternas anonymitet 

då vi använt oss utav ett snöbollsurval. Vi har dock en bra könsfördelning och såg inga 

skillnader i varken hantering eller syn på ADHD diagnosen, därmed är kön inte heller en del 

av analysen.   

  

6 av informanterna hade mer än en diagnos, vilka varierade mellan asperger syndrom, bipolär 

sjukdom, dyslexi och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Vi har här inte valt att placera ut 

vilken informant som hade vilken diagnos, även detta för att uppnå så hög anonymitet som 

möjligt. Informanterna uppgav under intervjuerna att de till stor del kunde skilja på sina 

diagnoser, och de olika karaktärsdragen har också redogjorts för under varje intervju. Därmed 

kommer inget enskilt avsnitt i analysen beröra komorbiditeten hos vissa av informanterna, då 

avsikten med studien är att belysa hanteringen av enbart ADHD.   

6.2 Hur upplevs ADHD?  

6.2.1 Den egna bilden av ADHD  

Samtliga informanter sa sig känna en lättnad när de diagnostiserades med ADHD. Trots att 

vissa informanter uppgav att det var väntat så upplevdes det ändå som något skönt. Detta på 

grund av bland annat möjligheten till att få hjälp, få en förklaring till sin problematik och att få 

ett svar på varför personen inte var som alla andra. Att inte vara som alla andra beskrev flertalet 

informanter inom olika aspekter av sin vardag, något som var högst påtagligt. Exempel på detta 

syns i följande citat:  

  

”Det märks ju när vi är hela ligan, att jag är den som sticker ut - det är inte på något dåligt vis, jag är 

mycket gladare och mer hyperaktiv än alla andra” (Informant 2)  

  

“Det var ju också det att när jag började bli irriterad eller arg, då.. jag frågade ju liksom ’är det såhär tjejer 

ska vara mamma?’, för jag vet ju liksom ingen annan som är som mig.” (Informant 6)  

  

Flertalet informanter sa också att diagnosen ADHD innebar såväl fördelar som nackdelar. Vissa 

hänvisade till sin diagnos som en drivkraft, där det enorma fokuset och drivet vid spännande 

åtaganden återfanns. Dock så kunde också diagnosen medfölja svårigheter i vardagen och en 

informant beskrev sin diagnos som följer;   
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“Jag tror att det är ett handikapp i den formen att samhället är uppbyggt på ett visst sätt, skolsystemet är 

uppbyggt på ett visst sätt, det finns bara en väg att gå och det är deras sätt. Då blir det ett handikapp för 

det sättet passar oftast inte någon med ADHD.” (Informant 8)  

  

Informanten syftar då på att diagnosen ses som negativ utifrån de krav som samhället ställer 

idag, inom exempelvis utbildning. Citatet resonerar väl med Michael Olivers sociala modell 

för funktionshinder, vilken syftar till öka förståelsen för den sociala aspekten av 

funktionshinder (Oliver, 2009, s.46-47). Informanten belyser hur denne upplever att 

skolsystemet inte är anpassat efter någon med en nedsättning likt ADHD, vilket också belyses 

utifrån Olivers teori (Ibid, s.46-47). Att individer med emn nedsättning inte upplever sig kunna 

delta på lika villkor, kan anses vara en brist i skolsystemet, snarare än en brist hos individen. 

Detta kan här ses i informantens bild av sin ADHD, där denne ser sin diagnos som ett handikapp 

utifrån samhälleliga strukturer.   

  

Denna särskiljning mellan positiva och negativa aspekter, kom också att visa sig i informantens 

identifiering med diagnosen. Majoriteten av informanterna talade om någon sorts identifiering 

med diagnosen, men att detta kunde skilja sig mellan att å ena sidan anse att diagnosen innebär 

en personlighet snarare än en sjukdom (Informant 4), men å andra sidan vilja skilja på sin egen 

personlighet och diagnosen. Detta speglar sig i att informanterna i vissa fall inte ansåg sig 

identifiera sig med de negativa karaktärsdragen för ADHD, utan snarare med de positiva. 

Denna inre konflikt återses i följande citat;   

  

”Det är jag, men ändå inte jag” (Informant 1)    

  

“Jag trycker på mina positiva egenskaper. Att jag alltid gör det bästa liksom.” (Informant 10)  

  

“Man måste liksom omvärdera allt lite grann, och placera ut vad som är en själv och vad som är 

diagnosen. Många gånger blir man förvirrad över om det är en brist i ADHDn den här reaktionen eller 

känslan, eller är det jag (skratt). … Jag tror att jag lever väldigt mycket efter att sätta saker i fack, då blev 

ADHD ett fack. Men i början blev det hela jag, då var hela jag ADHD liksom.” (Informant 8)  

  

Denna konflikt syns också i informanternas sätt att hänvisa till sin ADHD-diagnos ur ett 

bredare, samhälleligt perspektiv, där flertalet hävdade att diagnosen inte var något att skämmas 

för, medan andra upplevde en skam över diagnosen. Det fanns alltså två stridande åsikter kring 

diagnosen som majoriteten av informanterna tog ställning till.  
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Innan diagnostisering av ADHD-diagnosen uppgav en av informanterna att de ville dölja sina 

mer negativa karaktärsdrag genom exempelvis lögner och ett undvikande. Efter 

diagnostiseringen upplevs inte längre detta behov hos denna informant, utan med hjälp av den 

nu satta diagnosen så började denne acceptera sig själv. En annan informant beskrev liknande 

tankar, vilka speglade en större problematik innan diagnostisering men att diagnosen idag var 

till mycket större nytta för informanten.  

  

“Det som är, är väl att det bottnar i att man hade så fruktansvärt dålig självkänsla och självförtroende. … 

Det gjorde ju att.. jag kan inte säga något specifikt, men jag har väl en ganska god känsla av att jag nog 

förskönade mycket. Jag försökte dölja sanningen om man säger så.” (Informant 4)   

  

“För mig kanske det ser annorlunda ut idag jämfört med hur jag såg på det tidigare. Idag skulle jag säga 

att det är något som jag snarare har nytta av än något som jag tycker är jobbigt.” (Informant 9)  

  

Samtliga informanter uppgav att ett döljande inte sker i varje aspekt av deras liv, däremot så 

uppgav majoriteten av dem att ett berättande om diagnosen inte kom spontant. Oftast berättade 

dem när det passade, när det kom på tal eller då de upplevde att de behövde hjälp i skola eller 

arbete. Däremot så fanns det fortfarande aspekter av deras liv där diagnosen sågs som negativ 

och ett döljande förekom. Från samtliga informanter kan vi se att berättande om diagnosen inte 

kom spontant utan de var alltid lite på sin vakt. Detta stämmer bra in på Goffmans civila platser, 

där individen är medveten om sin diagnos men försiktig (1963, s.81-82).    

6.2.2 Den upplevda bilden av ADHD   

Hur informanterna upplevde sin ADHD diagnos i relation till andra människor varierade. Vi 

har här hittat ett antal återkommande mönster utifrån informanternas intervjusvar, vilka var; 

bemötande, dömer dem som dömer dig, en generationsfråga, etikettering, diagnoser finns inte 

och stereotyper.  

  

Ingen av informanterna uppgav att de fått ett dåligt bemötande på grund av sin ADHD. Det 

som blev uppenbart under intervjuerna var dock att flera av informanterna trots allt var rädda 

för att få ett dåligt bemötande, rädda för att bli stämplade för sin ADHD diagnos. Informanterna 

uppgav då att de valde att inte berätta för personer som de uppfattade som dömande. Vi kan 

här se ett exempel från intervjuerna där frågan var vilken sorts bemötande de fått angående sin 

ADHD diagnos.  
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Informant 8 - “Ja det är väl någon som har sagt att det inte finns, men det går förbi mig ganska fort. Man 

har ju liksom bestämt sig då, då blir det hellre att då får den personen leva med det för det är ju deras 

verklighet. Så länge jag vet och känner mig själv så är jag ganska lugn med det. Men det är väl främst 

att man påverkas vad man ser omkring sig, att det är debattartiklar på Facebook om ADHD och 

medicineringen är ju en jättestor fråga. Men ja, så det är väl det, att mycket är hjärnspöken tänker jag.” 

Intervjuare- “Att folk får för sig massa saker från media?”  

Informant 8 - “Ja, eller att jag har fått för mig att folk dömer mig mer än vad dem gör.”  

Intervjuare - “Okej, så du har en dömande tanke om personers dömande av dig och ADHDn? Så du dömer 

dem som kanske dömer dig?”  

Informant 8 - “Ja precis, lite moment 22. För jag kan inte komma på något direkt sådär förutom om dem 

som säger att det inte finns. Jag kan inte komma på någon som har reagerat på ett specifikt sätt. Det är 

väl mer att jag känner att jag inte är bekväm med att berätta.”  

  

Goffman beskriver att en ångest kan uppstå då man besitter ett stigmatiserat attribut. Det leder 

i sin tur till en feltolkning av människans natur i förhållande till sitt stigma, stigmat kanske inte 

är så stigmatiserande som vissa informanter uppfattar att det är (Goffman, 1963, s. 87). Detta 

kan även kopplas till Ahmeds normativa linjer (Ahmed, 2006, s.16-17) där återspeglingen av 

vad som anses vara normalt ses i media och blir högst påtagligt för informanten i fråga, något 

som också nämns i den sociala modellen för funktionshinder (Oliver, 2009, s.46-47). Att inte 

kunna identifiera sig med det normativa och det som förväntas, kan orsaka en oro för att bli 

dömd och att anses oönskad. Detta trots att informanten beskriver sig inte ha upplevt egna 

erfarenheter av negativt bemötande.   

  

Detta kan också tänkas återspegla en internalisering av normer i samhället, vilket Ahmeds linjer 

strävar efter att uppnå (Ibid, s.16-17). Att en person med ADHD inte känner sig bekväm med 

att berätta om sin diagnos och är orolig för ett eventuellt dömande, kan ses grunda sig i en ovilja 

att bryta dessa normer, om än omedvetet. Att bli utpekad som avvikande kan därmed också 

skapa ett uppfattat behov av att passera, vilket Goffman beskriver som att man väljer att dölja 

vissa karaktärsdrag för att passa in (Goffman, 1963, s.73).   

  

Under intervjuerna framgår det som beskrivits ovan att informanterna inte fått ett dåligt 

bemötande utan snarare tvärtom när de berättat om sin ADHD diagnos, de har fått positiv 

respons. Det är i den positiva responsen vi kan se att det finns en stereotyp bild av hur en individ 

med ADHD ska vara. Informanterna känner av hur den stereotypa bilden av ADHD ser ut när 

de gång på gång får höra att dem inte faller inom den ram som människor placerat individer 
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med ADHD i. Det kan vara en utav anledningar till att det finns en ovilja att berätta och i stället 

dölja sin ADHD diagnos. Vi kan här se ett vanligt exempel från intervjuerna när informanterna 

berättat om sin ADHD diagnos.  

  

Informant 9 - “Jag upplever snarare än nyfikenhet kring det. Framförallt att folk blir så himla förvånade 

av det, när jag berättar. Snarare så liksom, att folk blir så himla förvånade, att ’oj har du, det hade jag 

aldrig trott!’.”  

Intervjuare - “Det är ju bra det.”  

Informant 9 - “Kul att kunna sabba deras förutfattade meningar lite (skratt).”  

Intervjuare - “Du känner att det är så, att folk har en väldigt dålig bild av ADHD generellt?”  

Informant 9 - “Väldigt. Det var någon som sa det, under den utbildningen med jobbet, att ’gud jag hade 

aldrig trott att en person med ADHD skulle kunna ha den tjänsten som du har, som innebär struktur, 

planering och så’.”  

  

Vi kan i stycket ovanför se tydligt hur människor förväntar sig att en individ med ADHD ska 

vara, ostrukturerad och dålig på att planera. Goffman beskriver stereotyper som en fixerad idé 

om en viss sorts människa (Ibid, s. 3), vilket också kan spegla en internalisering av samhällets 

förväntningar på någon som har ADHD. I samtliga intervjuer kan man se genom den positiva 

responsen att en dålig stereotypisk bild finns av individer med ADHD diagnos även fast det 

aldrig ordagrant nämns.  

  

Något som var återkommande i intervjuerna var att det fanns en tendens till annorlunda 

bemötande hos äldre generationer. Där ADHD-diagnosen och psykiska diagnoser överlag 

ansågs som nymodigheter som inte fanns när de var unga. Vi kan här se exempel från 

intervjuerna där frågan var “Känner du att du fått ett annorlunda bemötande efter att du berättat 

att du har ADHD?”  

  

“Ja, mina morföräldrar exempelvis. Sen så när man fick den här diagnosen, när man kommer till äldre 

generationen då blir de så här ‘Nää det finns inte, de där är bara trams’. Men som sagt lärare har blivit 

mer okej, nu finns det något att gå på, på varför det är såhär. Men annars inte, mina föräldrar har varit 

jätteförstående, min familj också.” (Informant 2)   

  

“Äldre generationen är ju lite mer sådär att ’alla har ju det nu, på min tid fanns inte diagnoser alls’. Nej, 

men på din tid hade man ju möjligheten att inte behöva gå under en speciell norm som alla andra. Utan 

då fick man ju faktiskt jobba med kroppen om man ville det. Man hade ju inga krav så sig att man måste 

klara av skolan, och leverera på det sättet som man behöver idag. På den tiden behövde du inte ha den 

diagnosen för att bli förstådd (skratt).” (Informant 6)  



31  

  

  

Vi tolkar det som att två olika normer krockar med varandra mellan den äldre och den yngre 

generationen. Ahmeds online och off-line begrepp (2006, s.103) passar här in där det alltid 

anses bäst att tillhöra normen i stället för att agera avvikande. När den äldre generationen var 

ung så fanns det kanske ett annat sätt att förhålla sig till psykiska diagnoser. Man ansågs vara 

svag och inte tillhöra det normala om man besatt sådana attributet. Som vi ser det idag så har 

det länge funnits en norm och stigma kring psykiska diagnoser och den har nu under de senaste 

åren börjat att ändra på sig. Den normativa linjen som den äldre generationen följde övergår 

till en nyare normativ linje där diagnoser är mer accepterat. Detta kan därmed skapa en konflikt 

samt ett oförstånd mellan den äldre och den yngre generationen.  

  

6.2.3 Medicinering  

Precis som Tabell 2 visar så uppgav fyra av tio informanter att de vid intervjutillfället tog 

medicin. Däremot så uppgav majoriteten av informanterna att de tidigare använt medicin. Detta 

varierade kraftigt mellan att ha tagit medicin i ett halvår upp till flera år. Den vanligaste 

förklaringen till avlutad medicinering var de många biverkningar som följde på medicinen, men 

också att medicinering kunde påverka deras personlighet, vilket en informant beskrev som: 

”Utan medicinen så var jag mig själv” (Informant 3).   

  

Motiven till att söka sig till medicin var dock snarlika, då majoriteten av informanterna ville 

förbättra sin koncentration och därmed sin prestation i skolan, eller allmänt i vardagen. En 

informant beskrev också att ett motiv kunde vara att ”vissa situation kräver mer koncentration” 

(Informant 1), vilket föreligger att det finns en sorts förutfattad mening om vad en viss situation 

kräver. Dessa kan ses i Sara Ahmed begrepp ”vane-platser”, vilka indikerar på att det finns en 

förväntad norm på de platser vi befinner oss på, att det finns en inneboende vilja att följa dessa 

(Ahmed, 2006, s.129). Medicineringen skulle här då kunna spegla ett sätt att nå detta för någon 

med ADHD.   

  

I vissa av fallen så sökte sig informanterna självmant till medicin, men hos vissa var den en 

läkare som rekommenderade att de skulle börja med medicin. Denna rekommendation av 

läkarna kan ses som en tillrättavisningsmekanism, vilken beskrivs av Ahmed som en mekanism 

för att rätta något som är avvikande (Ibid, s.66). Att skriva ut mediciner till någon, med syfte 

att öka prestation och underlätta vardagen, kan peka på en antagande om att dessa personer 
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agerar avvikande i förhållande till andra utan diagnosen. Medicinering kan då verka som ett 

sätt att föra någon tillbaka till den förväntade linjen, något som är mycket talande i citatet; 

”..(ADHD) ses som en brist ur samhällets perspektiv” (Informant 8).   

  

I ovanstående citat kan vi se en tydlig återkoppling till den sociala modellen för funktionshinder 

(Oliver, 2009, s.46-47), där informanten hävdar att ADHD är en brist i samhället idag. En 

inneboende känsla av att upplevas som någon med brister eller vara oönskad utifrån ett 

samhälleligt perspektiv, skulle därmed kunna påverka en individ med ADHD till att använda 

medicin till att upplevas som mindre avvikande.   

6.3 Att dölja sin diagnos: sysselsättning  

6.3.1 Skola  

6.3.1.1 Vad innebär det att ha en diagnos i skolan?  

Majoriteten av informanterna nämnde skolan som den plats där diagnosen var mest 

framträdande. Många nämnde problematiken med att klara betygen, men också att deras 

diagnos var en enorm drivkraft då ett ämne var roligt. De informanter som hade medicin under 

skolgången nämnde att deras betyg blev avsevärt bättre efter medicineringen. Många av 

informanterna nämnde även att själva diagnostiseringen, och att ha ADHD-diagnosen på 

papper, förbättrade bemötandet de fick utav lärarna. En av informanterna förklarade detta som 

följer; ”Innan jag fick min diagnos vägrade (läraren) hjälpa mig. Men efter att jag fick min 

diagnos på papper så var hon väldigt hjälpsam” (Informant 3).   

  

Informanten ovan nämner här en mycket tydlig skillnad i före och efter diagnostisering. Detta 

kan ses i Ahmeds normativa linjer, där ADHD kan ses som avvikande. I det här sammanhanget 

skulle dock ADHD kunna ses som en parallell linje (Ahmed, 2006, s.69), mellan den normativa 

linjen om att klara skolan och den avvikande om att inte klara skolan. Detta kan indikera att en 

legitim förklaring på ett avvikande beteende har fåtts, vilket också har förändrat andras respons 

till individen, exempelvis att läraren blir mer hjälpsam. Att inte längre vara avvikande innebär 

också att tillrättavisningsmekanismer (Ibid, s.66) inte längre behövs, något som här visar sig 

genom att läraren istället har övergått till att hjälpa eleven. Ytterligare kan lärarens hjälp ses 

som svar på ett institutionaliserat krav, att elever med exempelvis en ADHD-diagnos måste 

erbjudas hjälp.   
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Flera av informanterna upplevde något som kan klassas som en känsla av ’vi och dem’. Detta 

då de ansågs sig skilja sig från de andra eleverna, något som ses i följande citat från en av 

informanterna; ”Imorgon ska jag bli normal, jag ska ta tag i plugget” (Informant 8). Viljan att 

vara som andra kan också det komma från det tidigare nämnda linjerna som vi förväntas följa. 

Att inte göra det kan väcka en känsla av utanförskap som i det här citatet syns genom att vilja 

söka sig till det som får en att verka ”normal”. I det här fallet skulle det kunna vara att ta tag i 

skolarbetet och få bättre betyg. Att uppleva sig själv som avvikande kan också komma att 

resultera i ett själv-applicerat stigma. ”Jag skulle gå i en mindre klass. En sådan självklar 

”stökgrupp” i alla andras ögon” (Informant 9) är ett citat ifrån en av informanterna som precis 

hade blivit diagnostiserad, och skulle få mer hjälp. Även om informanten både beskrev detta 

som positivt och negativt, så kan det innebära ett visst utpekade som avvikande, vilket kan leda 

till att känslan ’vi och dem’ utökas och kan återkoppla till tidigare diskussion kring en 

identifiering med diagnosen utifrån hur andra ser på den.  

6.3.1.2 Hur och varför döljer man sin diagnos?  

Tre av de fyra informanterna som studerade på högskolan vid intervjutillfället uppgav de att 

deras lärare inte visste om deras diagnos. Vid frågan om varför så svarade de snarlikt att det 

inte hade kommit på tal, samt att det inte hade behövts. Vidare förklaring till varför de inte 

berättat för sina lärare var; ”Jag är rädd för att bli dömd” (Informant 1), samt ”Jag behöver 

ingen särbehandling” (Informant 6). De uppgav dock att om de upplevde svårigheter svåra att 

lösa själva, så skulle de berätta för sina lärare. Däremot så upplevde ingen ett behov av att dölja 

sin diagnos för sina klasskompisar, dock så var det inget som de berättade vid första mötet, 

utan att det var något som kom fram över tid.   

  

Två av informanterna uppvisade strategier för att undkomma problematiken kring ADHD i en 

skolmiljö. En av informanterna hänvisade till att denne i grundskolan ofta gick upp och vässade 

pennan eller hittade på andra ursäkter för att få lämna klassrummet (Informant 9), då det var 

svårt att sitta still. En annan informant använde sig av öronproppar vid en tenta på högskolan 

då ljudvolymen ibland var hög, istället för att förklara sin problematik kring höga ljud för 

läraren (Informant 1). Samma informant nämnde också att denne ofta satte sig längst bak i 

klassrummet för att emellanåt kunna resa sig upp, då det fanns en problematik kring att sitta 

still en längre period. Dessa strategier liknar Goffmans begrepp om att passera (1963, s.73), 

vilket kan antyda en negativ förväntning om andras reaktioner. Att agera på ett sätt så att man, 
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trots en avvikande problematik, inte väcker uppmärksamhet och därmed passerar som någon 

utan denna problematik. Motivationen till att passa in kan därmed finnas i rädslan för att 

stigmatiseras om man sticker ut. Att då exempelvis hitta knep för att legitimera att man ofta 

reser sig upp i klassrummet, kanske genom att ofta vässa pennan, gör då att mindre 

uppmärksamhet riktas till individen i sig. Att agera utefter vad som väcker minst 

uppmärksamhet på en given plats, som ett klassrum, återfinns också i Ahmeds begrepp om 

”vane-platser” (Ahmed, 2006, s.129). Ett klassrum innefattar därmed vissa ”regler”, som att 

man ska sitta still och fokusera på uppgiften. Att inte kunna uppfylla de förväntade kraven i en 

viss miljö, kan då leda till strategier likt dem som informanterna beskriver, för att ändå passa 

in på en plats vars normer formar vårt förväntade beteende (Ibid, s.129). Något som också gör 

oss benägna att passera om fördelarna med detta anses vara gynnsamma. Från den här aspekten 

skulle det kunna vara att inte få påpekande från läraren eller att ens klasskompisar skulle undra 

över ens beteende.   

6.3.2 Arbete  

6.3.2.1 Att visa sin diagnos på jobbet  

Några av informanterna uppgav att de inte döljer din diagnos på jobbet, dock så nämnde de att 

om det skulle behövas eller om svårigheter med jobbet skulle uppstå så skulle dem i de flesta 

fallen inte tveka att meddela chefen. En informant sa även att denne medvetet inte valde att 

dölja sin diagnos med motivet att undvika negativa stereotyper, vilket tydliggörs i följande 

citat;  

  

”..om man kommer till med en smygdiagnos till ett företag … då kommer ju folk att undra. Är man inte 

då inte rak på sak och ärlig med vem man är och hur man fungerar, då kommer ju de bestämma vem man 

är och hur man fungerar. Det har ju en tendens att ofta bli ganska negativa resultat.” (Informant 4)  

6.3.2.2 Hur och varför döljer man sin diagnos på jobbet?  

Många av informanterna uppgav dock liknande berättelser när det kom till att dölja sin diagnos 

på sin arbetsplats. Det mest förekommande var att dölja sin diagnos för sin chef, trots att 

informanterna själva sagt att de inte skulle tveka att meddela chefen om svårigheter med arbetet 

skulle uppstå. Vi ser här en tendens till att anpassa sig efter vad som i stunden anses vara mest 

gynnsamt, exempelvis att en ADHD-diagnos både kan försvåra möjligheten till en anställning 

men även bidra till bättre arbetsförhållanden. Anledningarna till att inte berätta om sin ADHD-

diagnos var många men snarlika, som en oro för att bli dömd på förhand, att diagnosen ses som 
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negativ eller ett handikapp i förhållande till arbetet, att man blir bemött annorlunda eller att 

man blir analyserad utifrån hur en person med ADHD förväntas bete sig baserat på en stereotyp 

bild. Några av informanterna upplevde det också som att deras diagnos inte märktes av på deras 

arbetsplats på något uppenbart sätt, eller att deras chefer inte verkade ana något. Detta trots att 

flera uppgav att de egentligen inte dolde sin diagnos, och att det inte var något att skämmas för. 

Trots ett eget accepterande av diagnosen, och som tidigare nämnt i analysen, ett positivt 

bemötande, så verkade ändå oron för att bli dömd finnas.  

  

”Jag vet att om jag är på en arbetsintervju eller på en arbetsplats, då vet jag att diagnosen ADHD inte har 

någon positiv klang. … Så jag säger det inte till någon att jag har just ADHD, utan jag trycker på mina 

positiva egenskaper.” (Informant 10)  

  

”Det är aldrig någon av mina chefer som har ifrågasatt eller misstänkt att det skulle vara så (att denne har 

en ADHD-diagnos). Det har varit vissa saker som jag har tyckt tar längre tid att genomföra, men de 

bitarna verkar ändå falla inom ramen för godkänt om man säger så.” (Informant 9)  

  

”Jag har ju sagt att jag ska till sjukhuset till chefen, men jag har inte sagt att jag ska till psyk. … Skulle 

de fråga mig skulle jag berätta, det ät inget något att skämmas över. … Det handlar ju mer om hur folk 

skulle kunna reagera. Det blir ju en risk liksom.” (Informant 7)  

  

  

Informanterna som döljer sin diagnos på sin arbetsplats verkar vara medvetna om att det finns 

en sorts oskrivna regler på sin arbetsplats. Att det på dessa ”vane-platser” (Ahmed, 2006, s.129) 

inte anses önskvärt att ha en ADHD-diagnos, eller specifikt dess mer negativa symptom, som 

informanterna beskriver det. Att informanterna ser detta, och förhåller sig till det, kan tolkas 

som att de vill nå en viss fördel, och gör detta genom att inte berätta om sin ADHD-diagnos. 

Exempelvis att få behålla ett jobb, att inte bli stämplad utifrån en stereotyp eller att andra ska 

döma ut en person innan denne fått chansen att bevisa sig. Informanterna verkar därmed 

uppleva en sorts stigmatisering kring de negativa aspekterna av diagnosen, men däremot inte 

de positiva, vilket kan spegla sig i vad den specifika platser anser vara eftersträvansvärt. Att 

försöka passera som någon utan diagnos blir då ett alternativ, för att undkomma denna 

stigmatisering (Goffman, 1963, s.73). Ett hånande eller ifrågasättande av diagnosen kan annars 

uppstå, som ett sätt för andra att påpeka någons brister eller tillkortakommanden, något som 

några av informanterna var medvetna om kunde ske och undvek då detta genom att passera;  

  

”Saker och ting som har glömts bort eller som har trillat mellan stolarna, sådant tror jag lätt att man skulle 

kunna använda emot mig. … jag tror att jag skulle få höra det, och jag tror att jag skulle få höra det i 

samband med min diagnos. … att jag skulle få höra att det är ADHD-hjärnan liksom.” (Informant 9)  
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”Vi är vana att sätta lappar på varandra liksom. När man har en diagnos så får man den lappen 

automatiskt.” (Informant 8)  

  

Även att dölja sin diagnos på en arbetsintervju speglade sig i en oro för att bli sedd utifrån en 

stereotyp eller att bli utdömd tidigt, då en medvetenhet kring vad andras åsikter kunde innebära 

för informanternas möjlighet till att få jobbet de sökt för fanns. Istället tryckte de, vilket ses i 

citatet ovan, på sina positiva egenskaper, att de är drivna, effektiva och strukturerade. Det 

förekom även att vissa informanter var öppna med sin diagnos, men att de upplevde att de 

förklarade sig genom att säga att deras diagnosen inte skulle utgöra några problem. Vissa 

informanter valde också att dölja sin diagnos för sina arbetskollegor av liknande anledningar, 

då en av informanterna beskrev det som att dennes diagnos kunde användas som ett ”slagträ” 

mot denne.  

  

”Tyvärr har jag nog den sortens chefer som skulle förknippa allting som möjligen kunde vara negativt 

med diagnos … (de skulle) använda det lite som ett slagträ mot mig om dem visste om det här.” 

(Informant 9)  

  

”På en arbetsintervju kan jag märka att jag kanske säger, ’ja, jag har ADHD men jag klarar av det här.” 

(Informant 3)  

  

Även informanterna som uppgav att de inte dolde sin diagnos för varken chefer eller 

arbetskollegor upplevde att de i vissa situationer ändå agerade för att dölja sin diagnos. Detta 

exempelvis genom att dämpade sig inför nya kunder, och agera lugnare för att göra ett bra 

intryck. Det fanns även indikationer på ett annat sorts bemötande från en av informanterna på 

sitt jobb, då arbetskollegorna visste om dennes diagnos.  

  

”Ja men om man är ute och jobbar och träffar en ny kund. Då vill jag ju inte att det ska synas när jag är 

stressad eller något, utan då måste man tänka efter. Håll dig lugn, fokuserad, visa ett bra intryck liksom. 

Så då måste man behärska sig på ett bra sätt. … När jag pratar och är lugn sådär så märker man inte av 

det så (ADHD-diagnosen).” (Informant 5)  

  

”Kollegorna brukar säga att det är något fel på mig, att jag har damp. De märker att jag lägger i en växel 

som dem aldrig kommer i närheten av.” (Informant 5)  

  

Det andra citatet kan tänkas spegla en sorts tillrättavisningsmekanism (Ahmed, 2006, s.66), där 

arbetskollegorna märker ett särskiljande, positivt drag som sedan också påpekas. Detta drag 

anses tillhöra en stereotyp bild av en hyperaktiv person med ADHD, kanske därav uttrycket 

”personen har damp”. Att uppvisa positiva drag, som andra på samma plats inte uppvisar, kan 

väcka tankar hos de utan draget kring att deras kvalitéer inte är tillräckliga, vilket här visar sig 

i en nedlåtande kommentar. En tillrättavisningsmekanism agerar därmed inte endast efter att 
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påpeka det som anses vara mycket negativt, utan kan också verka för att påpeka något som är 

för positivt, vilket syns i exemplet ovan.   

6.3.3 Fritid  

Ser man till fritidsaspekten, så uppgav ingen av informanterna att de dolde sin diagnos under 

sin fritidsaktivitet. Ingen fann behovet av att varken dölja eller förklara sin diagnos, då deras 

fritidsaktivitet oftast inte innefattande interaktion med andra människor i den utsträckningen. 

Det som dock nämndes utav en av informanterna var att ett anpassande vid situationer i 

vardagen som upplevs som jobbiga fanns. Detta innebar då att om en situation upplevdes som 

påfrestande utifrån diagnosen så hittades omvägar för denna situation för att underlätta, 

exempelvis; ”Om min kompis vill gå ut och äta så kan jag istället föreslå att vi ska äta hemma” 

(Informant 6). Detta för att undvika platser där mycket intryck förekommer.  

6.4 Att dölja sin diagnos: Relationer   

6.4.1 Familj  

Ett genomgående tema inom alla relationstyper, även familj, var förståelse. Förståelse för 

ADHD-diagnosen och dess typiska karaktärsdrag, och därigenom förståelse för personen med 

diagnosen. Denna aspekt verkade det dock finnas skillnader inom när det handlade om 

informanternas föräldrar. Vissa föräldrar hade varit stöttande och förstående från början, andra 

efter en tid, medan några av föräldrarna inte verkade förstå diagnosen och/eller personens 

eventuella svårigheter fullt ut. Däremot så uppgav ingen av informanterna att detta var skäl att 

dölja sin diagnos för sina föräldrar, eller för sina syskon. Inga andra skäl för att dölja sin diagnos 

för sin familj återfanns heller.   

  
”Nu vet jag hur jag funkar och jag tänker inte ändra på mig. De lär ju anpassa sig efter hur jag är. Jag 

ursäktar inte mig själv längre.” (Informant 4)  

  

Jag kan få för mig att åka till dit och träffa dem, så jag kan stå och knacka på dörren utan att de vet om 

det. Men det funkar bra, de är väl medvetna om det.” (Informant 5)  

  

Däremot så kände en av informanterna en sorts avvikande känsla från sin familj. Att denna 

starka känsla syns redan under uppväxten kan visa på en stor förståelse för annorlundaskap hos 

individer med ADHD. Som översta citatet nedan nämner så kan detta skapa en klyfta mellan 

informanten och dennes familj, vilket har påverkat dennes mående negativt. Att var medveten 



38  

  

om att man inte befinner sig på den normativa linjen (Ahmed, 2006, s.16-17), inte ens inom 

familjen, upplevs här som påfrestande. I de två andra citaten nedan så syns 

tillrättavisningsmekanismer (Ibid, s.66) kring diagnosen, som då agerar utefter den normativa 

linjen om att inte ha en ADHD-diagnos. Även om nästan alla informanter uppgav att deras 

föräldrar hade förståelse för dem och diagnosen så uppvisades trots det liknande uppmaningar 

hos flera föräldrar.   

  
”I uppväxten så har jag skurit mig ganska rejält med min familj. Det känns alltid som att jag har varit i 

ett eget lag, och inte varit med i resten av laget. Jag har varit annorlunda än de andra..” (Informant 4)  

  

”(Pappa) är väldigt mycket sådär, ’skärp dig’. … Det finns inte utrymme riktigt för att bara få vara som 

man är.” (Informant 9)  

  

 ”Min  pappa  har  tyckt  väldigt  mycket  att  jag  bara  fjantar  mig.”  (Informant  10)  

  

6.4.2 Vänner   

Majoriteten av informanterna uppgav att deras vänner hade förståelse för deras diagnos, 

alternativt att de överlag var positiva till den eller att de inte brydde sig nämnvärt. Några av 

informanterna hade även vänner som också hade en ADHD-diagnos, vilket bidrog till ökad, 

ömsesidig förståelse.  Däremot så uppgav en av informanterna att på grund av utåtagerande 

beteende så kunde vissa vänner tröttna på denne, vilket informanten hänvisade till brist i 

förståelse från deras sida.   

  
Innan försökte jag alltid anpassa mig efter folk och vara som andra, men det funkar ju inte. Så då körde 

jag 100% mig, och har väl gjort det sen dess, vilket har lett till att jag har varit med i så många olika 

gäng, lämnat dem och hittat nya. … tillslut så pallar de ju inte.” (Informant 7)  

  

Några av informanterna ansåg att diagnosen inte skulle komma i första hand i 

vänskapsrelationer, speciellt i nya vänskaper. I nya vänskapsrelationer kunde vi se att några av 

informanterna agerade på ett sätt som de själva ansåg gav ett mer önskvärt intryck, exempelvis 

genom att agera mer ”vuxet”. Att ändra sitt beteende inför nya vänskapsrelationer kan också 

indikera på ett döljande.  

  
“Det är väl inget jag drar upp tidigt, ingenting man säger. ‘Hej jag heter *** och har ADHD’. Jag vill att 

de ska lära känna mig, eller jag bryr mig inte i vilken ordning det blir.” (Informant 1)  

  
“I början vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla i till nya människor, jag vet inte hur jag ska bete mig.  
För att det handlar lite om det här impulsiva. När man var mindre, eller ja nu också, man inte kan inte  
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hjälpa vad som kommer ut. Alltså man kan bara säga konstiga saker utan att ens tänka. Då känner jag 

ibland att jag måste vara försiktig” (Informant 10)  

  
“Jag tror att jag aktar mig lite med nya personer, och blir lugnare. Liksom mer vuxet på något sätt.” 

(Informant 8)  

  

6.4.3 Kärlek  

Även här redogjorde flertalet informanter för vikten av förståelse för diagnosen hos sin partner. 

Däremot så uppgav ingen av informanterna att de skulle dölja sin diagnos för sin partner. Även 

om ingen skulle dölja sin diagnos för en partner/kommande partner, så sade sig en av 

informanterna känna sig mycket medvetna om sin diagnos under exempelvis en dejt. Detta 

uttryckte sig delvis genom en oro över att bli dömd.   

  
”Jag skulle absolut inte försöka dölja. Vet inte heller om jag skulle säga det? … Beror på om hon är 

dömande. Skulle hon säga på första dejten att ’mitt ex hade ADHD och han var helt dum i huvudet’, då 

skulle jag inte nämna att jag har ADHD. Då skulle jag verkligen vara nice så att om de skulle komma 

fram så skulle hon se att hon bara haft en dålig upplevelse med ADHD.” (Informant 1)  

  

Något som sticker ut i det ovannämnda citatet är att informanten tar ansvar för att minska dåliga 

upplevelserna av individer som har ADHD. Detta kan vara ett sätt för informanten att vilja 

minska fördomarna mot ADHD-diagnosen. Som tidigare nämnts i analysen, så vill 

informanterna inte associeras med negativa stereotyper av ADHD. Att då försöka agera på ett 

sätt för att inte förknippas med denna skulle kunna visa ett visst motiv till att dölja sin diagnos, 

och också eftersträva att vara på den normativa linjen (Ahmed, 2006, s.16-17). 

 

6.5 Slutsats  

Vi har här analyserat vårt empiriska material med hjälp av Erving Goffmans teori om stigma 

och begreppet att passera (Goffman, 1963), begreppen linjer, tillrättavisningsmekanismer och 

‘vane-platser’ från Sara Ahmed (Ahmed, 2006) samt Michael Olivers sociala modell för 

funktionshinder (Oliver, 2009). Vi kan se att det fanns en tendens att dölja sin ADHD-diagnos 

i arbetssammanhang och vid högre studier. Där kunde vi se att det fanns vissa strategier för att 

dölja sin diagnos i skolan, men det vanligaste var att helt enkelt inte nämna att man hade en 

ADHD-diagnos. I nära relationer såg vi nästan inga tendenser till att dölja sin ADHD-diagnos, 

utan informanterna menade att de relationerna bestod mer av en djupare förståelse för individer 

med diagnosen. Däremot så förekom en medvetenhet kring sin diagnos i nya vänskapsrelationer 
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och vid dejting. På fritiden kunde vi inte se att informanterna påverkades nämnvärt av sin 

diagnos och valde därför inte att dölja den.   

  

I de sammanhang där informanterna väljer att till viss del dölja sin diagnos så kan vi se vissa 

likheter. Inom arbete, högskola, i nya vänskapsrelationer och dejting så kan man anta att det 

finns ett meningsfullt utbyte, något att vinna eller förlora. I arbetssammahanghang kan detta 

handla om att få/behålla ett jobb, inom skolan kan det vara ett undvikande av särbehandling, 

och i nya vänskapsrelationer så kan det vara att bli avvisad. Detta förekom också till viss del 

vid dejting, som en av informanterna nämnde, dock syntes detta inte lika tydligt som i övriga 

teman. Detta utbyte återfanns inte på samma sätt i familj, gamla vänskapsrelationer, 

kärleksrelationer, på fritiden och i gymnasiet.   

  

6.5.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar   

  

Frågeställningar:  

- Upplever individer med ADHD ett behov av att dölja sin diagnos i sociala 

sammanhang?  

- Skiljer det sig i hur och varför dessa personer väljer att dölja sin diagnos i olika sociala 

sammanhang?  

  

I förhållande till våra frågeställningar så kan vi se att flertalet informanter upplevde att det fanns 

ett behov av att dölja sin diagnos i vissa sociala sammanhang, vilket nämns genomgående i 

analysen. Varför informanterna valde att till viss del dölja sin diagnos grundade sig i en oro 

över att bli dömd, få särbehandling, bli avvisad i relationer samt att undvika att bli förknippad 

med negativa stereotyper. Den vanligaste strategin till hur informanterna som dolde sin diagnos 

gick till väga var att helt enkelt inte berätta om sin diagnos. Vid frågan om ifall informanten 

hade några specifika strategier för att dölja sin diagnos så uppgav två av informanterna exempel 

på detta. Dessa var att exempelvis sätta sig längst bak i klassrummet/använda öronproppar på 

tentan eller ofta vässa pennan under lektioner i grundskolan. Utöver dessa återfanns inga 

specifika strategier som var gemensamma för informanterna. Syftet med studien, vilket var att 

belysa individens egen syn på och hantering av sin ADHD-diagnos i olika sociala sammanhang, 

har här redogjorts för.    
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7. Diskussion  

I det här avsnittet presteras en kritisk diskussion kring tidigare forskning och metod. Vidare 

presenteras också förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1 Tidigare forskning   

Tidigare forskning visar att ADHD kan vara ett stigma (Mueller et al, 2012; Canu et al, 2008) 

och det är något vi kan se i tidigare analys. Informanter uppgav att de aldrig fått ett tydligt 

dåligt bemötande från vare sig skola, fritid, relationer eller jobb, trots att de var medvetna om 

att det kunde ske. En uppfattning fanns från informanterna sida att de skulle kunna bli 

diskriminerande, stereotypiserade och utanför om deras ADHD-diagnos blev känt. Denna 

känsla var inte helt utan anledning. De gånger informanterna berättat om sin ADHD-diagnos 

har de fått positiv respons, fått höra att dem inte alls passar i bilden de har av ADHD. I den 

positiva responsen ser informanterna att en negativ stereotyp finns och att ADHD-diagnosen 

kan vara stigmatiserat. Vart kommer då den stereotypa bilden av ADHD ifrån?  

  

Både i tidigare forskning och empirin kan vi se att media bidrar till att måla upp en negativ 

stereotyp bild av individer med ADHD, som exempelvis Schmitz redogör för (2003) visar. Vid 

flera tillfällen kan vi se hur informanterna är oroliga över att bli stämplade som en individ med 

ADHD, inte för att de själva råkat ut för dålig behandling men för att media har målat upp en 

dålig bild av ADHD. Den negativa bilden som tidigare forskning hänvisar till består av 

diagnosens ifrågasatta legitimitet (Lassinantti, 2014; Mueller et al, 2012), en ökad utskrivning 

av medicin för att övertyga om diagnosens problematik (Schmitz, 2003) och negativa 

stereotyper. Denna negativa stereotypa bild av ADHD kan också påverka individens möjlighet 

till arbete, då det kan uppstå brist i kommunikation mellan exempelvis arbetsgivare och individ 

med ADHD-diagnos om hur diagnosen uppfattas. Denna brist i kommunikation kan då ses som 

att arbetsgivaren kanske är dömande till ADHD-diagnosen, något som även informanterna sade 

sig anta.   

  

I tidigare forskning är många studier gjorda inte ifrån de som har ADHD-diagnos utan ifrån hur 

personer som inte har diagnosen känner inför en individ med ADHD-diagnos (Canu et al, 2008; 

Lebowitz, 2016; Canu & Carson, 2003; Mueller et al, 2012). Tidigare forskning visar då att 

personer med ADHD blir bortvalda i exempelvis i sociala relationer och arbete (Canu et al, 
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2008). Men ifall någon utav våra informanter inte har blivit erbjuden ett arbete eller blivit 

bortvald i kärleks- och vänskapsrelationer på grund av sin ADHD-diagnos, hur ska informanten 

kunna veta det? Detta skulle kunna reflekteras i vårat resultat, då informanterna inte uppgav att 

de personligen hade utsatts för ett så tydligt stigma som tidigare forskning hänvisar till, 

exempelvis då flertalet informanter inte uppgav att de upplevt ett direkt negativt bemötande.   

  

Vi hittade dock mycket forskning om andra stigman och hur individer hanterar dessa. Vi hittade 

ett flertal strategier för att dölja sitt stigma som exempel för döva att kunna läsa läppar 

(O’Connell, 2016), för homosexuella att ha påhittade historier om tidigare sexuella erfarenheter 

av det motsatta könet (Kanuha, 1999) och för strippor att hitta på en helt ny identitet för både 

sina kunder och för nära och kära (Scull, 2017). Ingen fundamental skillnad hittas mellan dessa 

stigman och ADHD, vilket kan leda till ett antagande om att det som kan tydas i intervjuerna 

kan vara att ADHD inte är lika stigmatiserat i dagens samhälle. I jämförelse med yngre och 

äldre generationer kan vi se att ADHD antagligen var mer stigmatiserat förr men att den 

stigmatiseringen sakta avtar. Däremot så är stigmat ändå påtagligt, då informanterna uppgav 

att de i vissa situationer hanterar sin diagnos för att undkomma en stigmatisering.   

7.2 Diskussion kring metoden  

Kvalitativa intervjuer gjorde det möjligt för studien att få en djupare förståelse för hur individer 

med ADHD hanterar sin diagnos, något som inte skulle ha varit möjligt med en annan metod. 

Genom semistrukturerade intervjuer kunde vi följa upp sidospår och fick därför ett detaljerat 

empiriskt material. Något som kan ha påverkat resultatet är att vi använde oss utav ett 

snöbollsurval och ingen utav informanterna var med i organisationer som berör ADHD. Hade 

vi valt utifrån organisationer skulle vi möjligtvis fått ett annat resultat då medvetenheten kring 

sin ADHD diagnos troligtvis är större där.   

  

En annan aspekt av snöbollsurvalet är att majoriteten utav informanterna bor i Gävleområdet. 

Vårt urval är inte heller är slumpmässigt då vi har gjort ett avsiktligt urval utifrån våra kriterier 

med hjälp av ett snöbollsurval (Denscombe, 2016, s.76). Detta kan utgöra en begränsning med 

vårt metodval, då vårt urval inte är stort nog för att kunna göra generella tolkningar. Detta hade 

då kanske kunnat undvikas vid exempelvis enkätintervjuer, då fler informanternas svar kan 

täckas in. Detta dock på bekostnad av fördjupning av svaren, samt möjligheten till följdfrågor. 

Det kan också leda till validitetsproblem, då vi inte kan garantera att personerna som svarar på 
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enkäten har en ADHD-diagnos, vilket gör att vi då inte skulle studera det vi avser att studera 

(Ibid, s.285).   

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

En kompletterande del till intervjuerna skulle också kunna vara att varva intervjuer med 

individer med ADHD-diagnos och individer som inte har ADHD-diagnos men som samtidigt 

rör sig i samma kretsar. Detta för att på så vis kunna se båda sidorna av hur bilden av ADHD 

ser ut och få ett rikare material. Det kan också många gånger vara svårt att se sig själv objektivt 

och veta hur ens ADHD-diagnos påverkar en, exempelvis, blir jag diskriminerad eller inte?  

  

Som tidigare sagts har vi noterat att det gjorts en hel del forskning på andras syn på ADHD-

diagnosen men inte hur individer med ADHD-diagnos upplever sin diagnos. Vi har i den här 

uppsatsen bidragit till detta men upplever att det skulle behövas mer. Vi kände under de flesta 

intervjuer att informanterna aldrig riktigt analyserat sin ADHD-diagnos och därav kanske inte 

delade med sig av hela sin upplevelse. Vi anser att mycket mer fanns att hämta ifrån 

informanterna som vi tyvärr inte hann med. Förslag till fortsatt forskning skulle då vara längre 

intervjuer med återkoppling då informanten själv hunnit fundera djupare kring sin ADHD-

diagnos.  

  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle också vara observationer på exempelvis en 

skola eller arbetsplats där informanten inte själv skulle behöva fundera kring sin ADHD-

diagnos utan kunna överlåta det till observatören. Det skulle även vara intressant att få följa en 

individ med ADHD under några veckors tid för att få se om det finns platser eller situationer 

som varken vi eller tidigare forskning tittat på.   

  

 

 

  



44  

  

8. Referenslista  
  

Agnew-Blais, J. C., Polanczyk, G. V., Danese, A., Wertz, J., Moffitt, T. E., & Arseneault, L.  

(2016). Evaluation of the persistence, remission, and emergence of 

attentionDeficit/Hyperactivity disorder in young adulthood. JAMA Psychiatry, 73(7), 713-720.  

doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.0465  

  

Ahmed, S. (2006). Queer phenomenology: Orientations, objects, others. Durham, N.C: Duke 

University Press  

  

American Psychiatric Association, & American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. 

(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (5th ed.). Washington, 

D.C: American Psychiatric Association.  

  

Angermeyer, M.C., & Dietrich, S. (2006). Public beliefs about and attitudes towards people 

with mental illness; A review of population studies. Acta Psychiatrica Scandinavia, 113(3), 

163-179. doi:10.1111/j.1600-0447.2005.00699.x  

  

Brante, T. (2006), Den nya psykiatrin: exemplet ADHD, G. Hallerstedt, Diagnosens makt:  

om kunskap, pengar och lidande, 73-112, Göteborg: Daidalos AB  

  

Bryman, A., & Nilsson, B., 1943. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev.] uppl. ed.). 

Malmö: Liber.  

  

Canu W.H, Carlson CL (2003) Differences in heterosocial behavior and outcomes of 

ADHDsymptomatic subtypes in a college sample. J Atten Disord 6:123–133  

  

Canu, W. H., Newman, M. L., Morrow, T. L., & Pope, D. L. W. (2008;2007;). Social 

appraisal of adult ADHD: Stigma and influences of the beholder's big five personality traits. 

Journal of Attention Disorders, 11(6), 700-710. 10.1177/1087054707305090  

  

Caye, A., Rocha, T. B., Anselmi, L., Murray, J., Menezes, A. M. B., Barros, F. C., . . . Rohde, 

L. A. (2016). Attention-Deficit/Hyperactivity disorder trajectories from childhood to young 

adulthood: Evidence from a birth cohort supporting a late-onset syndrome. JAMA Psychiatry, 

73(7), 705-712. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.0383  

  

Clarke, J. N. (2011). Magazine portrayal of attention deficit/hyperactivity disorder  

(ADD/ADHD): A post-modern epidemic in a post-trust society. Health, Risk & Society,  

13(7-8), 621-636. 10.1080/13698575.2011.624178  

  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (3., rev. och uppdaterade uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

 



45  

  

Goffman, E, 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice Hall.  

  

Granberg, Ellen M. (2011). “’Now my “old self” is thin’: Stigma Exits after Weight Loss.” 

Social Psychology Quarterly. 74(1): 29-52.  

 

Hallerstedt, G. (2006), Introduktion. Lidandets uttryck och namn, G. Hallerstedt, Diagnosens 

makt: om kunskap, pengar och lidande, 11-28, Göteborg: Daidalos AB  

  

Hansen, A. 1974 (2017). Fördel ADHD: Var på skalan ligger du?, Stockholm: Bonnier Fakta  

  

 

Johannisson, K. (2006), Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv, G. Hallerstedt, 

Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande, 29-42, Göteborg: Daidalos AB  

  

Kando, T. (1972). Passing and stigma management: The case of the transsexual. The 

Sociological Quarterly, 13(4), 475-483  

  

Kanuha, V. K. (1999). The social process of "passing" to manage stigma: Acts of internalized 

oppression or acts of resistance? Journal of Sociology and Social Welfare, 26(4), 27-46  

  

Law, G.U., Sinclair, S., & Fraser, N. (2007). Children’s attitudes and behavioural intentions 

towards a peer with symptoms of ADHD: Does the addition of a diagnostic label make a 

difference? Journal of Child Health Care, 11(2), 98-111. doi:10.1177/1367493507076061  

  

Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S., (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. [rev.] 

uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

  

Kärfve, E. (2006), Den mänskliga mångfalden – diagnosen som urvalsinstrument, G.  

Hallerstedt, Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande, 59-72, Göteborg: Daidalos AB  

  

Lassinantti, K., (2014). Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor 

med ADHD  

  

Lebowitz, M. S. (2016). Stigmatization of ADHD: A developmental review. Journal of 

Attention Disorders, 20(3), 199-205. 10.1177/1087054712475211  

  

Müller, K., Fuermaier, A. B. M., Koerts, J., & Tucha, L. (2012). Stigma in attention deficit 

hyperactivity disorder. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 4(3), 101-114.  

doi:10.1007/s12402-012-0085-3  

  

O'Connell, N. P. (2016). "Passing as normal": Living and coping with the stigma of deafness. 

Qualitative Inquiry, 22(8), 651-661. 10.1177/1077800416634729  

  



46  

  

Oliver, M., 1945. (2009). Understanding disability: From theory to practice (2.th ed.). New 

York;Basingstoke [England];: Palgrave Macmillan.  

Schmitz MF, Filippone P, Edelman EM (2003) Social representations of a attention 

deficit/hyperactivity disorder, 1988–1997. Cult Psychol 9:383–406  

  

Schrevel, S. J. C., van Aken, J. A., Broerse, J. E. W., & Dedding, C. W. M. (2016). 'do I need 

to become someone else?' A qualitative exploratory study into the experiences and needs of 

adults with ADHD. Health Expectations, 19(1), 39-48. 10.1111/hex.12328  

   

Scull, M. T. (2017). Managing identity in a dirty occupation: Male strippers experiences with 

social stigmas. Sociological Spectrum, 37(6), 390. 10.1080/02732173.2017.1365030  

  

1177 Vårdguiden (2017), ADHD, Hämtad 2018-02-25 

https://www.1177.se/Uppsalalan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/#section-1   

 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



47  

  

9. Bilagor  

Intervjuguide  
   

Personlig information:  

● Vad heter du?  

● Var bor du? Stan/landet/utkanten av staden?  

● Vad är din högsta avslutade utbildning?  

   

ADHD  

● Vad är ADHD för dig?  

● När fick du din diagnos, och hur gammal är du idag?  

● Hur kändes det för dig när du fick din diagnos?  

● Tar du medicin för din ADHD?  

   

Generella temafrågor  

Tema: Skola  

● Hur upplever/upplevde du din skolgång i relation till din diagnos?  

   

Tema: Fritid  

● Hur upplever du din diagnos i förhållande till din fritidsaktivitet?  

● Hur upplever du din diagnos i förhållande till interaktion med nya människor på din 

fritid? (Exempelvis frisör, bar, träning)  

   

Tema: Relationer (kärlek)  

Har partner/har tidigare haft partner:  

● Hur upplever du din relation i förhållande till din diagnos?  

   

Har inte partner/dejtar:  

● Har du upplevt att personen du dejtar märker att du har ADHD?  

   

Har inte partner/dejtar inte:  

● Hur kommer det sig att du inte har kommit i kontakt med dejting eller förhållanden?  

   

Relationer (Familj, vänner)  

● Hur upplever du din diagnos i relation till dina vänner?  

● Hur upplever du din diagnos i relation till din familj?  

   

Tema: Arbete  

● Arbetar du i nuläget/har du tidigare arbetat?  

   

Arbetar/tidigare arbetsplats:  

● Hur upplever du ditt arbete i relation till din diagnos?  

   

Arbetslös men söker jobb:  
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● Hur upplever du arbetsintervjuer i relation till din diagnos?  

   

Arbetslös men söker inte jobb:  

● Hur kommer det sig att du inte söker jobb?  

   

Specifika frågor  

● Upplever du att, i något av dessa sammanhang som vi har berört, du döljer din diagnos?  

● Om du döljer din diagnos, hur gör du detta? Följdfråga: Varför gör du detta?  

● Vad har hindrat dig från att berätta om din diagnos, om du har valt att dölja den?  

● Upplever du att du hanterar din diagnos på olika sätt i olika sociala sammanhang?  

   

Om personen har berättat om sin diagnos i något/några sammanhang:  

● Skiljer det sig i när du berättar för personer att du har ADHD? (Exempelvis hur lång tid 

in i en kärleks- eller vänskapsrelation, arbetsplats, familjemedlemmar)  

● Har du upplevt en skillnad i bemötande beroende på i vilket sammanhang du befinner 

dig?  

● Upplever du att du har fått olika bemötande innan och efter du har berättat om din 

diagnos?  
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Informationsbrev  
   

En förfrågan om deltagande i studie  

   

Till X  

  

Hej!  

  

Vi är två studenter vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats 

i ämnet sociologi. Vår studie syftar till att förstå hur personer med ADHD hanterar sin diagnos, samt om detta 

skiljer i sig i olika sociala sammanhang. Dessa sammanhang har vi avgränsat till skola, arbete, relationer och 

fritid. Vi syftar också till att få djupare förståelse kring detta med hjälp av djupintervjuer med personer som har 

blivit diagnostiserade med ADHD. Det insamlade materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en 

c-uppsats på 15 högskolepoäng.    

  

Vi kontaktar just dig då du är av stor relevans för vår studie och vi anser att dina erfarenheter och upplevelser 

kring ADHD skulle vara till stor hjälp. Vi undrar därmed om du skulle vara intresserade av att ställa upp på en 

intervju, ca 45 minuter lång? Självklart är intervjun frivillig, och den är inte bindande. Detta innebär att det när 

som helst går bra att avböja medverkan utan särskild anledning. Intervjun sker på en plats som du själv har valt, 

och vid en tidpunkt som passar dig. Intervjun måste dock ske inom april månad då vi har begränsad tid på oss 

för vår uppsats. Vi ser helst att intervjun sker i person, men om detta blir svårt går även skype eller facetime bra, 

dock ej över telefon utan bild. Vi önskar även att spela in intervjun, och anteckningar kommer eventuellt att 

föras under intervjuns gång av intervjuaren.  

  

Din anonymitet kommer att garanteras, då ditt namn inte kommer att tas med i studien utan vi kommer att 

tilldela dig ett påhittat namn. Dina kontaktuppgifter kommer inte att spridas eller användas på något sätt i 

studien, utan kommer endast hanteras av oss författare, samt eventuellt handledare, vid kontakt med dig. Särskilt 

samtycke kommer att inhämtas, i form av ett kortare kontrakt där du som medverkande i intervjun skriver under 

att du har tagit del av den information som har tilldelats dig och där du godkänner att intervjun används i 

studien.  

  

Har du några frågor eller funderingar kring intervjun eller vår studie är du självklart välkommen att kontakta någon 

av oss författare eller vår handledare via nedanstående kontaktuppgifter.  

  

Tack!  

  

Studenter  
Daniel Heikki  
Mejl: XXXXXXXXXX  
Telefon: XXXXXXXXXX  

  

Emma Johannesson  
Mejl: XXXXXXXXXX  
Telefon: XXXXXXXXXX  

  

Handledare  
Jacob Strandell  
Mejl: XXXXXXXXXX  
Telefon: XXXXXXXXXX  

 


