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Abstrakt 

  

Titel: Och vem vill inte bli förstådd? En kvalitativ studie om vuxna personer med ADHD och deras 

upplevelser av bemötande från omgivningen. 

  

Författare: Anneli Loman och Agnes Wimo-Grip. 

  

Nyckelord: ADHD, bemötande, familj, vänner, förhållningssätt, kunskap, myndigheter, självbild, 

skola. 

  

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur vuxna personer med ADHD diagnos upplever att de 

blir bemötta i mötet med myndigheter, skola och familj/vänner. Vi är också intresserade av hur 

bemötandet påverkar personernas självbild, det vill säga vilka konsekvenser bemötandet får för 

individerna och deras upplevelse och syn på sig själva. Frågeställningarna i studien är hur 

respondenterna beskriver sin uppfattning om omgivningens syn och förhållningssätt mot dem i 

ovanstående miljöer samt hur de påverkas av detta och om det är någon skillnad avseende bemötandet 

i miljöerna. Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer med sex respondenter har 

tillämpats. Studiens resultat visar att respondenterna beskriver att deras upplevelse av omgivningens 

bemötande är varierande men oftast negativt. De beskrivningar som lyfts fram kring omgivningens 

syn och förhållningssätt gentemot respondenterna är upplevelsen av att omgivningen dumförklarat 

dem. En annan beskrivning som återkommit är behovet av att behöva förklara sina svårigheter för 

omgivningen, då den har haft bristande förståelse. Respondenterna har också upplevt att de blivit 

stämplade på förhand av omgivningen, att de inte blivit betrodda kring sin diagnos och att delar av 

omgivningen sagt att diagnosen ADHD inte finns. Respondenterna beskriver också att delar av 

omgivningen har haft ett bra förhållningssätt och beskrivs av respondenterna som eldsjälar. 

Respondenterna har påverkats av omgivningens bemötande på så sätt att de ibland blivit frustrerade 

och allra svårast verkar vara att inte bli betrodd kring diagnosen. Omgivningens förhållningssätt 

gentemot respondenterna verkar ha påverkat respondenternas självbild. Resultatet har analyserats 

utifrån den socialkonstruktionistiska teorin.  
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1. Inledning 
 

Denna studie ämnar undersöka hur vuxna personer med ADHD upplever att de blir bemötta av sin 

omgivning och vad bemötandet får för konsekvenser för självbilden. I studien är utgångspunkten 

upplevelsen av bemötande på tre olika arenor: myndigheter, skola och familj/vänner. Arenorna är 

valda för att de kan täcka in stora delar av respondenternas vardag. I läkartidningen (2006, nr 19) 

skriver Annika Brar och Lena Flyckt att många personer med ADHD behöver extra stöd i form av 

hjälp med specialpedagogik och stöd i skolan/arbetet och hemmet. I artikeln skriver författarna också 

om att det stöd som personer med ADHD kan vara i behov av innefattar stöd från flera instanser i 

samhället såsom från socialtjänst, skola, Försäkringskassa och Arbetsförmedling (Brar och Flyckt, 

2006). I samma artikel i läkartidningen framkommer också att det är vanligt med multipel 

problematik. Cirka 77 % av personer med ADHD har också problematik kring ångest och depression.                 

 Artikelförfattarna menar också att missbruk är vanligt i kombination med ADHD. Personer med 

ADHD har ofta som ett sekundärt problem, ett problematiskt förhållande till sin självbild (a.a.). I 

läkartidningen (2006, nr19) skriver Modigh om vikten av att myndigheter bryter tystnaden kring den 

multipla problematik som ofta finns hos personer med ADHD.  Detta för att kunna bemöta en person 

på bästa sätt (a.a.). Alla personer har sin unika personlighet men det finns vissa svårigheter som är 

vanliga och signifikanta för ADHD. Personer med ADHD är till exempel ofta stresskänsliga. Andra 

svårigheter som är vanliga vid ADHD är att vara lättdistraherad och ha svårt att sätta igång med och 

genomföra olika saker samt att ha svårt att sålla viktig information. Det är även vanligt att personer 

med ADHD glömmer saker och därmed kan glömma överenskommelser eller saker som ska 

genomföras (Hellström, u.å.). Personer med ADHD kan således ha flertalet svårigheter som det är 

viktigt för myndigheter, skola och familj att känna till för att kunna bemöta på bästa sätt. Bemötandet 

är viktigt då det påverkar hur svårigheterna yttrar sig och i vilken grad de gör det. Till exempel kan 

tidsuppfattning vara en svårighet vilket kan göra att personer med ADHD kan komma för sent eller 

för tidigt till avtalade tider. Svårigheter att planera och organisera är också vanligt vilket kan försvåra 

för personen att ha framförhållning. En annan svårighet kan vara bristande simultankapacitet vilket 

kan göra att personen har svårt att sortera intryck och lätt blir trött, särskilt vid uppgifter som personen 

uppfattar ointressanta. Problem med sömnen är också vanligt vilket är ytterligare en förklaring till att 

personen kan ha svårt att fokusera (Socialstyrelsen, 2014). På grund av ovan nämnda svårigheter är 

det viktigt hur omgivningen förhåller sig till detta (Hellström, u.u.). Hur personer med ADHD blir 

bemötta i förhållande till sina svårigheter påverkar också självbilden varför bemötandet är extra 

viktigt (Edbom, 2009). En intressant aspekt av detta med bemötande är att det finns saker som 

omgivningen kan göra för att underlätta för personer med ADHD. Struktur är exempel på en 

företeelse som är viktig och som omgivningen bör tänka på, likaså att hjälpa personen att påbörja och 

genomföra en uppgift eller att påminna om tider (a.a.). 



 5 

  

1.1 Problemformulering 

Inom socialt arbete möter professionen många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som ADHD. Mer kunskap har efterfrågats för att kunna känna igen ADHD symptomen, erbjuda 

stödinsatser och informera (Socialstyrelsen, 2004). Om bemötandet brister finns risken att utveckla 

dålig självkänsla. Studier visar att personer med ADHD ofta har dålig självkänsla och att andelen 

ADHD symtom också påverkar självkänslan och känslan av sammanhang (Edbom, 2009). Att känna 

sig delaktig i ett sammanhang är något som är viktigt för alla människor men kanske extra viktigt hos 

personer med ADHD då de kan känna utanförskap redan i tidig ålder och alltså löper en större risk för 

ohälsa som följd av dåliga bemötanden (Beckman, 2007). Trots att kunskap om diagnosen finns 

lättillgänglig till exempel på internet efterfrågas kunskapen fortfarande. Eftersom informationen kring 

diagnosen finns men inte verkar fulländat implementerad i verksamheterna skola, socialtjänst och 

övriga myndigheter är det viktigt att det görs så att alla personer med ADHD får det stöd de behöver 

och bemöts på ett bra sätt (Hellström u.å.). 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur vuxna personer i olika åldrar med ADHD-diagnos upplever att de 

blir och blivit bemötta av omgivningen. Vi är också intresserade av hur bemötandet påverkar 

personernas självbild, det vill säga vilka konsekvenser bemötandet får för respondenterna och deras 

upplevelse av och syn på sig själva.  

1.3 Frågeställning  

Hur beskriver respondenterna sin upplevelse av bemötande hos myndigheter, i skolan och i 

hemmet/med vänner? 

Hur påverkas respondenterna av bemötandet hos myndigheter, i skolan och hemma och med vänner 

och är det några skillnader i de olika miljöerna? 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Diagnoskriterier 

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som betyder Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. För att 

diagnostiseras med ADHD måste flera olika kriterier vara uppfyllda. 

Symtomen ska ha uppkommit före sju års ålder och ha haft en varaktighet på sex månader. De ska 

innebära betydande svårigheter till den grad att de kan ses som en funktionsnedsättning. Svårigheterna 

för individen kan uppkomma inom olika livsområden som till exempel i skolan och arbetet samt i 



 6 

hemmet. Kriterierna i DSM IV (diagnostic and statistical manual of mental disorders) är uppdelade i 

tre sektioner: A som står för ouppmärksamhet och B som står för hyperaktivitet/impulsivitet. Om ett 

visst antal punkter inom A- och B sektionerna är uppfyllda måste också samtliga C kriterier vara 

uppfyllda för att diagnosen ADHD ska kunna ställas. Exempel på C kriterier är att 

funktionsnedsättningen finns inom minst två livsområden och att det måste finnas klara belägg för 

“klinisk signifikant funktionsnedsättning” socialt eller i arbete/studier. 

(http://habilitering.se/adhd/fakta-om/utredning-och-diagnostik/diagnoskriterier). 

1.4.2 ADHD och dess historiska kontext  

I Socialstyrelsens kunskapssammanställning (2014) sammanfattad av Ingrid Carlberg återges en 

historisk sammanfattning kring diagnosen ADHD. I sammanställningen talas det om olika 

behandlingsideologiska skiljelinjer, där det tydligt kan urskiljas tre huvudlinjer. En av dessa antar ett 

naturvetenskapligt perspektiv och inriktar sig på ett biologiskt synsätt. Ett annat synsätt är det 

humanistiska som antar ett mer psykodynamiskt synsätt medan ett tredje synsätt har en mer 

socialpsykiatrisk inriktning och ser till den sociala kontexten och miljön. Dessa linjer har kommit att 

gå alltmer ihop och förståelsen för de olika synsätten har ökat, dock finns fortfarande vissa 

meningsskiljaktigheter som påverkar debatten (a.a.) Fram till 1990-talet sågs ADHD som 

beteendeproblem som uteslutande var kopplade till barndomen då någon uppvisade symptom på 

ouppmärksamhet eller överaktivitet (a.a.). Inom psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet 

söktes svaren till barnens beteende i barnets närmaste omgivning, främst hos föräldrarna. Inom 

psykoanalysen såg man barnets utåtagerande som en produkt av föräldrarnas förhållningssätt 

gentemot barnet. Beteendet hos barnet berodde enligt denna skola antingen på att föräldrarna var för 

överbeskyddande eller också för icke känslomässigt engagerade och icke inbjudande gentemot barnet.  

 Den behandlingsform som den psykodynamiska skolan förespråkade då var samtalsterapi, främst 

familjeterapi för att råda bot på problemen och den bristande kommunikation som ansågs vara 

orsaken till barnets beteendeavvikelse (a.a.). Det var först under 2000-talet som ADHD som begrepp 

etablerades som förklaringen till dessa beteenden av hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörning och 

impulsivitet. Almer och Mandel Sneum citerar Wilens m.fl. (2002) och menar att fram till för bara 10-

15 år sedan var fackkretsarna eniga om att ADHD endast uppträdde hos barn och speglade en 

försenad utveckling och detta var något barnet skulle växa ifrån, med eller utan medicinering (a.a.). 

 Exakt hur stor andel av dem som fått diagnosen ADHD som barn och som också uppfyller 

diagnoskriterierna i vuxen ålder är svårt att säga då diagnoserna är relativt ”nya” och få 

uppföljningsstudier har gjorts. Också hur kriterierna definieras har varierat. Dock visar 

långtidsuppföljningar från Nordamerika att åtminstone 30-50 procent av dem som fått diagnosen som 

barn har kvar betydande koncentrationssvårigheter i 20–25-årsåldern, eventuellt är siffran ännu högre 

än så (Hellström, 2006).                                           
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I Socialstyrelsens kunskapssammanställning lyfts fram att när bedömning görs om en person har en 

ADHD diagnos, tas hänsyn till hur personen fungerar socialt. I arbete eller i studier kan 

samhällsförändringar vara betydande för vad som räknas som “kliniskt signifikant” 

funktionsnedsättande symptom enligt DSM. I sammanställningen tas skolan upp som exempel och om 

skolans arbetssätt förändras kan det ha effekt på hur man ser på individers funktion i studierna vilket 

kan ha effekt på diagnostiseringen. I sammanställningen beskrivs att skolverket redan 2001 kunde se 

en förändring i och med en övergång till projektarbeten i skolan. Detta ställer krav på elevernas 

planeringsförmåga samt förmåga att ta initiativ. Klassrumsklimatet förändrades också i och med 

denna övergång. Skiftandet i skolans arbetssätt som detta ses alltså som en samhällsförändring som 

kan påverka diagnostiseringen (Socialstyrelsen, 2014). 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning på området. Den forskning som presenteras här kan 

ses som ett axplock då det finns en stor mängd skrivet i ämnet. I vår presentation har vi försökt belysa 

vad andra kommit fram till gällande upplevelsen av att leva med ADHD och bemötandets betydelse 

för levernet med diagnosen. Alla studier som presenteras nedan handlar inte genomgående enbart om 

bemötande men vi anser att samtliga berör ämnet. 

2.1 En skola för alla 

En artikel i Socialmedicinsk tidskrift “En skola för alla! Om barns och ungdomars rätt till delaktighet” 

av Peg Lindstrand (docent) och Jane Brodin (professor i barn och ungdomsvetenskap) beskriver hur 

både lärare och föräldrar i skolan talar om barn med funktionsnedsättningar som “de andra” och att 

dessa elever tidigare sågs som bromsklossar för de övriga barnens utveckling. Lindstrand och Bodin 

menar att ett sådant synsätt innebär en urgröpning av grundläggande demokratiska principer som 

berör varje människas lika värde. 

 

Detta står att läsa i både Barnkonventionen (1989) och FN:s standardregler (1993). Författarna av 

artikeln menar att detta synsätt innebär en stor risk, inte bara för de elever det gäller utan för hela 

samhället, där vi ska leva sida vid sida och acceptera varandra. En annan risk kan också vara att både 

lärare och föräldrar tappar tron på att de har en möjlighet att vara viktiga i en ung människas liv. 

Viktigt är att stödja barnen i de situationer där barnet behöver stöd men, menar författarna, det är 

också viktigt att ta fram barnets styrkor och möjligheter. Om skolan som någon slags 

normaliseringsprocess förbiser barnets behov och svårigheter kan barnet ändå inte uppbringa 

möjligheter att “vara som alla andra”. Lärarna behöver kunskap om ADHD för att förstå barnets 

möjligheter i relation till barnets uppväxtmiljö, det räcker inte med ett pedagogiskt förhållningssätt. 

En skola för alla är en skola där det finns visioner och flexibilitet och där alla barn får plats och får 

vara som de är. Författarna till artikeln menar att en attitydförändring måste ske för att skolan ska bli 

tillgänglig för alla (a.a.). 

2.2 Styrkors påverkan på identitetsutvecklingen 

Kerstin Löfqvist har skrivit en masteruppsats ”Vissa av mina pusselbitar lyser extra mycket: en studie 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med fokus på styrkors påverkan på identitetsutvecklingen hos 

unga vuxna med ADHD diagnos”. Målgruppen i studien är personer i åldrarna 18-29 år och syftet är 

att öka förståelsen för betydelsen och användandet av styrkor som ett led i identitetsutvecklingen. 

Vidare är en del av syftet att ta reda på hur myndigheter lyft fram och gett stöd för att tillämpa 

personernas styrkor. Hur skulle det påverka personernas syn på sig själva om styrkorna lyftes fram? 

Författaren tillämpar en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att 



 9 

de svårigheter som ADHD diagnosen medför samt fastställandet av diagnosen har både en direkt och 

indirekt påverkan, både psykologiskt och socialt på identitetsutvecklingen. Några av styrkorna som 

framkom var att personerna ofta var kreativa och intuitiva, sociala, ärliga, ansvarsfulla och positiva. 

 De visar även på en styrka av att ha empati och kämparglöd och både de själva och deras 

omgivning anser att dessa egenskaper är en tillgång. Respondenterna har svårt att formulera vilket 

stöd de skulle behöva för att kunna använda sina styrkor och detta är något de önskar hjälp med att 

formulera. Vidare beskriver respondenterna hur deras mentala hälsa samt strukturer i samhället 

påverkar deras identitetsutveckling negativt. Något som framkommer är dock att det inte är en 

självklarhet för respondenterna att lyfta fram och utveckla styrkorna, detta som direkta och indirekta 

följder av att ha ADHD diagnos (Löfqvist, 2014).                                                                                                          

                                                        

2.3 ADHD hos unga vuxna 

Enligt en rapport (Attention, 2014) som är en sammanställning av 175 enkätsvar gjord av 

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska diagnoser är 

ADHD hos unga vuxna en grupp som inte har fått särskilt stor uppmärksamhet. Många har sina 

svårigheter kvar i vuxen ålder vilket försvårar vuxenblivandeprocessen. Konflikter med föräldrar 

tenderar att bli djupare eftersom viljan att vara självständig inte alltid motsvarar förmågan och 

omgivningens krav. För unga vuxna med ADHD kan det vara svårt att skapa fungerande rutiner, hålla 

ordning på räkningar och papper. Att ha ordning i sin vardag är en förutsättning för att kunna söka ett 

arbete eller en utbildning. De unga människorna i Attentions rapport (2014) nämner att fördelarna 

med att få diagnosen ADHD har varit att förståelsen har ökat, både förståelsen för sig själv och 

omgivningens förståelse för olika svårigheter som kan finnas. Diagnosen kan också ge perspektiv på 

hur personen haft det och öka kunskapen om vad personen kan göra för att underlätta i sitt liv med 

diagnosen. Det framhålls också i rapporten att vissa personer som fått diagnosen upplevde detta som 

en lättnad, att inte längre behöva uppleva sig själva som annorlunda utan få en förklaring till varför de 

många gånger känt sig udda eller att det varit något fel på dem vilket fått konsekvenser för 

självkänslan. Ytterligare en fördel med att bli diagnostiserad är att det finns en större möjlighet till 

olika former av stödinsatser. Andra upplever nackdelar med att få diagnosen och menar att det inte 

spelar någon roll eftersom svårigheterna kvarstår. En del påtalar den negativa bild som de upplever 

finns hos allmänheten, att vissa tror att diagnosen är påhittad. att det finns många fördomar om 

diagnosen och att personen kan uppleva sig som “stämplad”. Det nämns att diagnosen kan vara 

självstigmatiserande, att en person i rapporten till exempel tänkt att; “oj, är jag så där jobbig”? 

(Attention, 2014).  
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2.4 En studie om att ha fått diagnos som vuxen 

I en artikel i BMC Psychiatry: Experienced consequences of being diagnosed with ADHD as an 

adult–a qualitative study har författarna försökt finna upplevelser av att ha fått diagnosen i vuxen 

ålder. Det är en kvalitativ studie med 21 respondenter och det framkommer att respondenterna menar 

att de skulle kunnat besparats lidande om diagnosen ställts tidigare. De anser att diagnosen lett till 

självförståelse men att de ser brister i den professionella hjälpen. Positiva egenskaper som 

respondenterna upplever är att de kan vara passionerade över saker, “lite galna”, spontana, roliga, 

snabbtänkta, nytänkande, kreativa och produktiva (Hansson Halleröd et al. 2015). 

2.5 Om ADHD och självkänsla 

En studie gjord av Tobias Edbom från Karolinska institutet, “self-esteem. sense of coherence, and 

attention deficit hyperactivity disorder - a longitudinal study from childhood to adulthood”. (2009). 

Studien handlar om självkänsla och känsla av sammanhang vid ADHD. Författaren har följt några 

tvillingpar med ADHD från barndomen till vuxenlivet. I studien har han kommit fram till är att de 

som hade ADHD symtom som barn hade låg självkänsla i ungdomen och att det var sammankopplat 

med en hög andel ADHD symtom i tidigt vuxenliv. Barn som har hög andel ADHD symtom upplever 

ofta en känsla av att inte vara bra på något samt ha låg känsla av välmående, även om det inte gäller 

alla. Några barn med stor andel symtom av ADHD upplevde dock sig ha bra självkänsla medan de 

med mest utmärkande ADHD symtom gav uttryckt för att ha relativt god självkänsla. Känsla av 

sammanhang visade sig vara en skyddande faktor för utvecklandet och upprätthållandet av god fysisk 

och psykisk hälsa och specifikt verkar en hög känsla av sammanhang kunna reducera ADHD symtom 

när en person går från ungdom till tidigt vuxenliv. 

2.6 ADHD ansedd som kontroversiell diagnos 

“I ADHD en kontroversiell diagnos, vad är skillnaden mellan personlighet och neuropsykiatrisk 

störning?” av Sven Bölte sägs det att trots att ADHD-diagnosen är evidensbaserad finns fortfarande 

skilda åsikter om diagnosens existens. Somliga menar att symptomen snarare är en 

personlighetsvariation och kan vara ett tecken på neurologisk mångfald samt att alla har ett visst mått 

av ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Det finns många missförstånd kring ADHD 

diagnosen vilket beror på att funktionsnedsättningen nonchaleras och underskattas. Det finns också 

tvivelaktigheter om att ADHD är den primära orsaken till ett visst beteende även om den är starkt 

vetenskapligt underbyggd. I artikeln lyfts också fram att den internationella klassifikationen av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ger utifrån en biopsykosocial modell möjlighet att 

beskriva en persons hälsa och funktionstillstånd. Genom DSM och ID ges möjligheten att kartlägga 

konsekvenser för vardagen och därmed tillämpa konkreta åtgärder. En diagnos som ges genom alla tre 
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diagnosmanualer kan leda både till acceptans och bättre förståelse av diagnosen till samverkan mellan 

olika yrkeskategorier (Bölte, 2011). 

2.7 Madsen om socialpedagogik, inklusion, normalitet och avvikelse  

 

Madsen (2006) har skrivit boken socialpedagogik - integration och inklusion i det moderna samhället.  

Socialpedagogik som ämne har sitt fundament i samhällsteoretiska utgångspunkter. 

Socialpedagogiken som begrepp kommer ursprungligen från Tyskland och betyder i grunden vetskap 

om fostran och hur samhället med hjälp av gemenskap kan agera pedagogiskt. Paul Natorp var den 

person som teoretiserade socialpedagogiken och intresserade sig för hur människan tillgodogör sig 

kunskap. Han menade att en gemenskap låg till grund för viljan att lära. Natorp lyfte fram vikten av 

lika behandling i skolan. Fokuset ligger på frågor som rör social förändring, inkludering och 

mobilisering. Vid tillämpandet av ett socialpedagogiskt förhållningssätt är en strävan inkludering i 

samhället, en inkludering som ska ske oberoende av individens förutsättningar. En ökad 

modernisering, menar Madsen (2006) har lett till större klyftor i samhället mellan de som innehar 

trygghet och de som inte har det samt de som inkluderas i samhället och de som exkluderas. I 

samhället definieras människor som önskvärda respektive icke önskevärda. Om en person befinner sig 

“innanför” ses denne som normal och därför också önskvärd. Om någon avviker blir denne också icke 

önskvärd. Socialpedagogikens framväxt är en produkt av att det finns individer och grupper vars 

integrering i samhället är hotad. Det moderna kunskapssamhället bidrar med krav på alla medborgare, 

både avseende kapacitet och hur livet ska levas generellt. En del lyckas möta förväntningarna och kan 

prestera utefter dessa krav, men inte alla. När ett sådant här kunskaps- och kompetenssamhälle 

utvecklas förändras det som anses normalt. När det normala blir att ha kompetensen och att kunna 

agera “rätt” socialt har kategorier för det avvikande skapats. Dessa personer beskrivs då som 

inkompetenta, “fel” och odisciplinerade. Detta menar Madsen (2006) ger också de som anses vara 

avvikande en personlighet som en produkt av den identifikationsprocess som “de avvikande” och så 

behandlas de av samhället. Socialpedagogiken har en trefaldig inriktning. Dessa är inriktningen mot 

människan, dess sociala och kulturella betingelser samt samspelet mellan människan och den sociala 

omvärlden. Madsen (2006) beskriver det som att socialpedagogiken har en uppgift. Denna är att skapa 

förutsättningar för socialt deltagande och inkludering. Madsen (2006) menar att socialpedagogikens 

förespråkare tänker sig att det inte går att acceptera att människor lever som i olika världar utan att det 

måste skapas förutsättningar så att människor kan leva på olika sätt i samma värld. 

 Madsen (2006) skriver om begreppet social inklusion. Detta innebär att pedagoger ska 

anstränga sig för att utveckla alla barns förutsättningar att delta i sociala grupper och gemenskaper 

oberoende av deras särskilda behov. Social inklusion innebär att alla barns grundläggande behov 

synliggörs och att barnen blir sedda som jämlika deltagare i en gemenskap.    Social inklusion blir inte 

bara en strävan för specialpedagogerna, utan för alla. Människor tenderar att delas in i kategorier, och 
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så även i skolans värld. Uppdelningen återspeglas i att barns skolor ofta skiljer på den lilla grupp som 

har särskilda behov och den större gruppen som inte har det. Det blir då också en skiljelinje mellan 

särskild pedagogik och allmän pedagogik. I en miljö som inkluderar försöker man ta bort sådana typer 

av kategoriseringar och gemenskapen i sig vilken är en resurs är den som gör att alla barn inkluderas. 

I inklusionsperspektivet generellt är inte målet att minska antalet olikheter hos personer utan att att se 

det som en tillgång att personerna är olika.  När barn och ungdomar bedöms menar Madsen (2006) att 

detta ofta sker på informella vis. Bedömningskriterierna är en produkt av sociala och kulturella 

värderingar. En person möts av professionen som har en föreställning om hur någons liv är och ska 

bli. Om till exempel skolan ses som en institution så har pedagogerna inom denna institution 

förväntningar kring vad som är normalt. Dessa förväntningar eller föreställningar är djupt rotade i 

vardagen och organisationen. Fel beteende upplevs som ett ”brott” mot de förväntningarna och 

Madsen (2006) menar att det är viktigt att medvetandegöra och vara vaksam på dessa förväntningar 

just därför att de tenderar att bli djupt rotade i en verksamhet.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 socialkonstruktionistisk teori  

 

Empirin i denna studie är insamlad utifrån ett induktivt och kvalitativt synsätt. Att arbeta induktivt 

innebär att teorin väljs ut allteftersom arbetet fortlöper (Bryman, 2011). Socialkonstruktionistisk teori 

visade sig användbar för tolkning av resultatet. Den socialkonstruktionistiska teorin utgår från att 

saker och ting i samhället konstrueras genom människorna som lever i det. Människorna konstruerar 

normer om normalitet och avvikelse. Vi menar att synen på personer med ADHD kan påverkas av 

samhällets gängse normer och dess konstruktioner.  Personer med ADHD avviker från normen vilket 

kan påverka omgivningens förhållningssätt gentemot dem. Sociala konstruktioner styr hur personer 

förväntas bete sig och agera. Olika personer kan ha svårt att leva upp till dessa konstruktioner och blir 

därmed avvikande i omgivningens ögon. (Eriksson, Markström, 2000). En funktionsnedsättning kan 

ses som en social konstruktion och inte som en produkt av objektiva och biologiska fakta. Människor 

tilldelar och laddar olika begrepp i det sociala spelet dem emellan (Hwang, Lundberg, Smedler, 

2012). Teorin tillför ett kritiskt perspektiv på föreställningar om funktionshinder. Inom 

socialkonstruktivistisk teori ser man på kunskap och föreställningar som föränderliga eftersom de är 

konstruktioner. Konstruktionerna i sig kan påverka bemötanden, men då de är just konstruktioner är 

de i ständig förändring varför också bemötanden kan ändras i takt med att nya synsätt uppkommer 

(Wennberg, 2001) Nedan följer en närmare presentation av studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Den allmänna uppfattningen är att en viss företeelse är något naturligt, men enligt förespråkare för 

socialkonstruktionismen handlar det egentligen om en social konstruktion.  På detta sätt fungerar 

socialkonstruktionismen som ett kritiskt perspektiv. Dess fundament är ett avslöjande kring att det 

som vid första anblicken verkar naturligt inte är det utan att det som sker egentligen beror på social 

påverkan. Socialkonstruktionismens grund är att “inte acceptera sociala företeelsers naturlighet, att de 

alltid varit sådana, att det inte kan vara annorlunda och att det inte skulle vara av människan skapade 

storheter”. Det finns olika grader av radikalism inom denna typ av socialkonstruktionism. (Wennberg, 

2001). Enligt Berger och Luckmann (I Alvesson och Sköldberg, 2008) typifierar vi andra människor 

vi möter och definierar dem efter kategori, till exempel; kvinna, barn, läkare, engelsman och så vidare. 

De menar vidare att vi i vardagslivet möts av flera olika objektifieringar som vi ger ett materiellt 

uttryck. Exempel på sådana är tecken och symboler och främst språket vilket är viktigt då ett “socialt 

kunskapsförråd” skall byggas upp. Berger och Luckmann menar att även om människan är mycket 
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flexibel i sitt handlande krävs rutiner för att bygga en stabilitet vilket sker genom en så kallad “social 

ordning”. Denna är en mänsklig produkt då människan avyttrar sig genom sina handlingar och därmed 

blir en del av den sociala ordningen. De socialkonstruktivistiska förespråkarna anser att den sociala 

ordningen är en “pågående mänsklig produkt” och inte någon “naturlag”. Berger och Luckmann 

menar att centralt för den sociala ordningen är institutionaliseringen vilket grundas i vanor och 

utvecklas hela tiden genom att människorna lär sig handla likadant i upprepade situationer. I och med 

institutionaliseringen utsätts människorna för en slags social kontroll genom olika lagar och förbud. I 

och med att vi iakttar andra människors handlingar och att vi i våra sociala relationer skapar nya 

relationer, vanor och rutiner skapas dessa olika institutioner. Människorna skapar sin verklighet 

utifrån dessa institutioner samt genom primär och sekundär socialisering. Den primära socialiseringen 

sker då barnet lär sig de grundläggande normerna om vad som är rätt eller fel sätt att agera i 

samhället.  I den primära socialiseringen lär sig barnet genom vad Mead har kallat “de signifikanta 

andra” vilket är föräldrar eller närstående till barnet. Vidare skapar barnet och bygger upp sin identitet 

med hjälp av rollövertagande vilket innebär att barnet lär sig se sig själv med andras ögon och kan 

börja reflektera över hur de uppfattas hos andra människor. I den sekundära socialiseringen går vi mer 

ifrån våra signifikanta andra och mer mot det abstrakta. Istället för signifikanta andra som ofta stannar 

kvar hos oss kan det i den sekundära socialiseringen snarare förekomma personer som kan “bytas ut” 

till exempel lärare. Enligt förespråkare för socialkonstruktionismen är verkligheten socialt konstruerad 

och de fokuserar på på vilket sätt olika företeelser är socialt konstruerade. Den kunskap som finns är 

således också socialt konstruerad vilket medför att det är viktigt att förhålla sig kritiskt till den 

konstruerade kunskapen. Detta har bidragit till valet av den socialkonstruktionistiska teorin. 

Förespråkare för socialkonstruktionismen menar att den kunskap som finns bland människor är en 

produkt av språket som människor får med sig från barndomen. Språket är ett fundament som 

möjliggör tänkande för människan. Språket är något som människor skapar tillsammans. Språket är 

enligt socialkonstruktionismen en social konstruktion. Detta medför att befintlig kunskap och vår 

uppfattning kring verkligheten också blir socialt konstruerat (Wennberg, 2001).  Det faktum att 

människor inom den socialkonstruktionistiska teorin hävdar att människors syn på också verkligheten 

är socialt konstruerad har även detta bidragit till valet av teorin. Hacking (2004) menar att det som ser 

ut att vara “naturliga” fenomen inte alls är det, utan att de är socialt konstruerade. Payne talar om 

mötet mellan klienten och socialarbetaren. Payne menar att klienternas inflytande i det sociala arbetet 

medverkar till att konstruera den process som gör att de “blir” klienter. Payne menar att det sociala 

arbetet är en reflektiv process i vilken både socialarbetare och klient gemensamt påverkar varandra, 

att detta är en naturlig del av det sociala arbetet och därför också blir en del av det sociala arbetets 

teori. Att “bli” en klient, menar Payne, är inte ett absolut tillstånd utan är beroende av andras 

tolkningar. Socialarbetaren och klienten inte bara påverkar utan också förändrar varandra, menar 

Payne. Eftersom klienten har sin värld som denne för in i det sociala arbetet med socialarbetaren så 

förändrar också klienten det sociala arbetets art. Skapandet av “en klient” är en social konstruktion 
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menar Payne, eftersom den bygger på generella uppfattningar av det sociala arbetet. Payne menar att 

för att få en förståelse av socialt arbete bör vi vara medvetna om de olika strukturer av sociala 

relationer som finns. Payne skriver att socialarbetarna i möten med klienterna, tar på sig en förväntad 

yrkesroll och agerar utifrån vad som förväntas av den specifika rollen. Ofta glöms klienten bort i detta 

sammanhang menar Payne, klienten bidrar också till att skapa den roll som blir till klient (Payne, 

2008). Det har riktats en del kritik mot socialkonstruktionismen. Denna kritik handlar bland annat om 

att socialkonstruktionismen i sig kan ses som en social konstruktion. Ytterligare kritik som riktats mot 

socialkonstruktionismen rör det faktum att den är relativistisk samt att förespråkare för teorin menar 

att det inte finns en värld oberoende av människor (Tholander, 2006).  Kritiken som riktats mot 

synsättet är främst att det är reduktionistisk (Roth, 2006) menar att synsättet inte heller skapar 

förståelse.  
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4. Metod och material 

  

4.1 Förförståelse  

 

Vi som skriver denna uppsats har båda egna erfarenheter i form av nära anhöriga med ADHD diagnos 

och är vana vid att möta personer som har diagnosen. Nackdelar med detta kan vara att vi har en bild 

av hur diagnosen yttrar sig och vilka följder detta medför.  Fördelar kan vara att den kunskap vi har 

kan vara till nytta för oss i mötet med respondenterna samt under själva intervjusituationen då vi haft 

lätt att komma på kompletterande frågor som kan fördjupa vårt material. 

 Vi behöver vara öppna för olika beskrivningar och infallsvinklar även då det faller utanför vår 

förförståelseram. Detta uppnåddes genom ett att vi försökte anamma ett professionellt 

förhållningssätt. Ulla Holm (2009) skriver om detta och vad det innebär. Hon menar att det innebär att 

agera på ett sätt som människor inte vanligen gör. Det är vanligt att människor försöker tillfredsställa 

de egna behoven, reagera utifrån de egna känslorna och styras av de egna impulserna. Ulla Holm 

(2009) menar att ett professionellt förhållningssätt kräver en särskild motivation för att ge upp de 

belöningar man vanligen får i socialt samspel.    

4.2 Metodval 

Larsson et. al. (2005) skriver att den kvalitativa intervjun ämnar beskriva och förstå respondenternas 

upplevelser med fokus på upplevelser av just det som forskaren vill studera. Vi vill i vår studie 

fokusera på upplevelser, varför den kvalitativa intervjun lämpar sig bra. Fokus vid kvalitativa 

intervjuer ligger också på den subjektiva beskrivningen där respondenten får beskriva sina upplevelser 

med egna ord. Intervjuaren försöker genom ett empatiskt förhållningssätt att förstå individens 

upplevelse av sin egen livsvärld (Larsson et. al. 2005). Den kvalitativa intervjun och 

semistrukturerade intervjuer var den mest lämpliga metoden att använda utifrån vad vi ville uppnå, 

nämligen att fånga respondenternas personliga upplevelser. Larsson et.al. (2005) skriver att forskaren 

genom den kvalitativa forskningsintervjun försöker ”uppleva det den andra upplever”. Detta för att 

sedan kunna analysera materialet som utgörs av beskrivningar kring upplevelser från respondenterna.  

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer var att vi utöver intervjuguiden ville ha 

möjlighet att kunna lägga till frågor som skulle kunna uppkomma under intervjuns gång (Bryman, 

2011).  Semistrukturerade intervjuer gav på ett annat sätt än standardiserade intervjuer möjlighet för 

respondenten att fördjupa svaren och skapa ett samtal med respondenten. Signifikant för 

semistrukturerade intervjuer är också att intervjupersonen kan svara på frågorna på ett mer personligt 

vis, eftersom det inte behöver vara strikt efter en guide (May, 2001). Då personer med ADHD diagnos 

kan ha svårigheter med att påbörja och slutföra uppgifter anser vi att intervjuer lämpar sig bättre än 

enkäter, då uppgifter som kräver ett visst mått av koncentration kan vara svåra för dessa personer att 
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genomföra (Hellström, u.å.). Vi har funderat över att vi skulle kunnat ha fokusgrupper kring 

bemötande istället för kvalitativa intervjuer. Detta då vi tror att det hade kunnat bli intressanta 

diskussioner och kanske stark igenkänningsfaktor mellan respondenterna. Dock valde vi kvalitativa 

intervjuer då ämnet kan uppfattas som personligt samt att vi tror att vi kommit respondenterna lite 

närmare inpå livet än vad vi tror skulle kunnat ske i fokusgrupper (a.a.) Frågorna i intervjuguiden 

fokuserade på hur respondenterna upplevt olika bemötanden, i efterhand har vi kunnat se att mer 

fokus borde legat också på hur de påverkats av dessa olika bemötanden. Detta försöker vi förtydliga 

med hjälp av teori. Resultat och analys har skrivits separat. Detta för att det tydliggöra vad som är 

studiens faktiska resultat och vad som är analysen av det resultat som framkommit.  

 

4.3 Urval       

              

Urvalet i denna studie är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). I urvalsprocessen kontaktade vi 

Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer med NPF (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) samt för anhöriga och yrkesverksamma inom området. De hänvisade oss att 

efterlysa respondenter på deras Facebook sida, vilket vi gjorde. Detta gav dock inget resultat utan de 

respondenter vi funnit har vi fått kännedom om genom att fråga våra vänner och bekanta om de 

känner någon potentiell respondent. På så sätt fick vi tag i våra respondenter och det slumpade sig så 

att det resulterade i hälften män och hälften kvinnor. Gällande åldrar ville vi få så stor spridning som 

möjligt och det resulterade i att kvinnorna i studien är 22, 23 respektive 35 år gamla och männen är 

26, 39 och 58 år gamla. Anledningen till att vi har sex respondenter och inte fler handlar om denna 

studies omfattning och tidsbegränsning. 

4.4 Avgränsning 

Precis som nämnts ovan talar Larsson et. al. (2005) om att det i den kvalitativa metoden är 

eftersträvansvärt att få ett helhetsperspektiv på individen samtidigt är det viktigt att avgränsa studien 

då det är svårt att belysa alla aspekter av ett problem. Vi har valt att avgränsa studien till tre områden: 

myndigheter, skola och familj/vänner. Denna avgränsning möjliggör ett helhetsperspektiv då de är tre 

viktiga områden som täcker en stor del av respondenternas liv samtidigt som att avgränsningarna 

hjälper oss att inte göra studien alltför omfattande. Nedan följer en närmare presentation av de olika 

områden vi valt. Dessa innefattar två organiserade sammanhang, myndigheter och skola och ett privat, 

familj/vänner.  

4.4.1 Myndigheter 

 

Vi anser att det är viktigt som en del av bemötandet att myndighetspersoner också lyfter fram de 

styrkor som personer med ADHD har då tidigare studier som gjorts främst handlar om vilka 
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svårigheter diagnosen innebär och att det därför mest fokuserats på dessa. En magisteruppsats gjord 

vid Göteborgs universitet av Anna-Karin Jansson Argani handlar explicit om självkänsla vid ADHD. 

80 % av personer som har diagnosen ADHD upplever att de har dålig självkänsla varför vi menar att 

det goda bemötandet är centralt och en faktor som påverkar självkänslan. I ovan nämnda uppsats lyfts 

fram att flera misslyckanden och den kritik dessa personer ofta får från omgivningen kan leda till att 

personer med ADHD tappar tron på sig själva och inte vill eller vågar prova nya saker.                                   

 Personer med ADHD blir ofta missförstådda och känner sig udda varför det är relevant att 

kunskapen finns hos myndighetspersoner. Det bemötande en person med diagnosen får kan vara 

avhängigt om personen känner att den vill kämpa eller ge upp (Argani, 2011). Vi ser det som en del 

av de olika myndigheternas arbete att få människor att vilja prova nya saker och i denna strävan är 

bemötandet av största vikt varför vi vill ta reda på mer om vad respondenterna upplever vara ett gott 

bemötande. Att som professionell ha kunskap om ADHD innebär att kunna visa förståelse i mötet 

med personen med diagnosen. Det har visat sig att vissa strategier fungerar bättre än andra, till 

exempel positiv förstärkning. Det är viktigt att professionella kan öka antalet positiva skeenden då det 

annars ofta leder till uttröttning hos individen (Iglum, 1999). Vetskapen om detta är viktig för 

personer som arbetar inom olika myndigheter, för att kunna ha ett gott bemötande med inslag av 

uppmuntran. I Attentions rapport “Man känner sig alltid bekymrad - en undersökning om anhöriga till 

unga vuxna med ADHD” beskrivs svårigheter i relationer till andra människor, både de som står 

personen nära och arbetskamrater och myndighetskontakter. Här framkommer det att det är både 

andra människors förståelse som brister, och en egen oförmåga att behålla relationer eller kontakter. 

Samspelet med andra människor och att läsa sociala koder kan också ses som en svårighet (Attention, 

2014). Under våra respektive praktiktider har vi erfarit att kunskapen hos socialarbetarna på de olika 

myndigheterna angående ADHD är varierande. Flera av de yrkesverksamma socialarbetare vi mött 

under praktiktiden har berättat om att de upplever sig ha ytterst begränsad kunskap om diagnosen. En 

av oss gjorde praktik på försörjningsstödsenheten inom socialtjänsten. Under den perioden gjordes en 

intern kartläggning kring hur många klienter som hade neuropsykiatriska diagnoser och det visade sig 

vara en majoritet varför det är viktigt för myndighetspersoner att ha kunskap och kunna bemöta dessa 

personer. 

4.4.2 Skola 

Rapporten “Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd: en undersökning om hur barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen” är en 

sammanställning av en enkätundersökning kring skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättningar. Undersökningen visar att skolsituationen är svår för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där ADHD ingår. 51 % av föräldrarna i undersökningen 

uppger att deras barn inte vill gå till skolan, 40 % av undersökningens tillfrågade föräldrar uppger att 
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bristen på stöd i skolan har lett till att barnens betyg har sänkts och 26 % uppger att barnen också 

blivit mobbade. 54 % av föräldrarna uppger att de fått minska sin arbetstid. 

 En majoritet av föräldrarna, 65 % uppger också att de fått sämre hälsa på grund av barnets 

skolsituation och att det lett till bråk mellan barnet och föräldrarna. Ytterligare en företeelse som en 

majoritet av föräldrarna, 54 % uppger är att de fått gå ner i arbetstid för att kunna stödja barnet i 

skolarbetet. 59 % svarar att detta lett till svårigheter i förhållandet barn och förälder. I vår studie 

undersöks hur vuxna personer i olika åldrar upplever bemötandet från myndigheter, skola och familj, 

vi anser ändå att Attentions undersökning som nämns ovan är relevant, dels därför att de vi intervjuar 

en gång varit barn och det är intressant att höra hur bemötandet i skolan har varit och kanske 

fortfarande är. Den är även intressant därför att undersökningen pekar ut att skolsituationen ofta är ett 

problem för personer med funktionsnedsättning varför det är relevant att undersöka bemötandet där, 

speciellt med tanke på att bristen på stöd visat sig ha effekt på skolresultaten (a.a.). 

    I socialstyrelsens kunskapsöversikt kort om ADHD: “En sammanfattning av socialstyrelsens 

kunskapsöversikt” (2004) framgår att skolan kan vara en riskfaktor och att varje barn har rätt att få 

hjälp och stöd i skolan utifrån sina förutsättningar. Dock har barnet många gånger motsägelsefulla 

svårigheter som kan behöva utredas. I dessa fall kan en pedagogisk utredning behöva göras med ett 

annat fokus än det diagnostiska. Den pedagogiska utredningen är till för att förstå barnet och vilket 

stöd det behöver, det ska finnas en möjlighet att skapa förståelse för vilka förutsättningar barnet har 

och hur de uttrycks i skolmiljön. Utredningen ska vara ett samarbete mellan lärarna, övrig personal 

och skolhälsovården. I utredningen ska det fokuseras på det pedagogiska, intellektuella, emotionella 

och sociala svårigheterna och förmågorna. Underlaget som framkommer i den pedagogiska 

utredningen ska sedan läggas fram efter barnets behov (Mossler, K och Kadesjö, B. 2004). 

4.4.3 Familj/vänner 

Rapporten som vi refererar till under rubriken skola innehållande enkätundersökningen säger också 

något om varför det är relevant att fråga respondenterna om deras upplevelse av bemötande från 

familjen. Mycket tid tillbringas möjligen inom familjen och ADHD diagnosen påverkar närstående 

vilket förmodligen också blir tydligt i familjens och vännernas bemötande gentemot personen med 

ADHD diagnosen. Exempel ur undersökningen där det blir extra tydligt att funktionsnedsättningen 

påverkar familjen är att många föräldrar har gått ner i arbetstid för att hjälpa barnen med skolarbetet 

samt att många föräldrar upplever att barnens skolgång påverkat deras egen hälsa. Detta kan tänkas 

påverka föräldrarnas bemötande gentemot barnen med ADHD och det är intressant att ta reda på 

vilket sätt och hur personer med ADHD vill bli bemötta av sin familj. Då många föräldrar upplever att 

barnens skolgång påverkat deras egen hälsa kan antagandet göras att detta i sin tur påverkar barnen 

negativt (Attention, 2014).                                                     

Barn som växer upp under stabila förhållanden får lättare att utveckla sin kompetens än de barn som 

växer upp under otrygga förhållanden. Uppväxtmiljön har därmed betydelse, både hemma, i skolan 
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och i barnets närmaste miljö för hur ADHD symtomen utvecklar sig. I tonåren är grupptillhörighet 

viktigt och kan fungera som en skyddande faktor varför vänner har stor betydelse under dessa år 

(Socialstyrelsen, 2014). 

4.5 Insamling av data 

Vi genomförde två testintervjuer för att se hur väl frågorna i intervjuguiden fungerade, efter dessa 

intervjuer reviderades intervjuguiden efter testpersonernas synpunkter på förbättringar. 

 Testintervjuerna genomfördes alltså för att kunna förbättra intervjuguiden inför den kommande 

empiriinsamlingen. Personerna som genomförde testintervjuerna har båda ADHD-diagnos. I och med 

att vi genomförde intervjuer kunde vi anpassa oss efter respondentens eget tempo och eventuella 

behov av pauser samt att vi fanns där som stöd och de lämnades därför inte ensamma med sin uppgift. 

 På grund av praktiska skäl deltog endast en av oss vid en av intervjuerna, annars har vi båda varit 

närvarande vid samtliga intervjuer. En av oss har haft huvudansvaret för att intervjua medan den andra 

har kunnat anteckna samt ställa kompletterande frågor. Vi har delat upp intervjuerna mellan oss och 

den som inte har intervjuat vid ett tillfälle har då transkriberat Inspelningarna har gjorts med 

“Röstmemon” i våra Iphones och då vi visa av tidigare erfarenheter, insåg vikten av att ha tyst i 

omgivningen under intervjuerna, blev ljudåtergivningen god. Vi valde tysta och lugna platser i samråd 

med respondenterna. Att välja tysta miljöer var av vikt för att inte missa intressant material eller 

nyanser i det som framkom. Samt att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt.  

4.6 Bearbetning av data 

Tematisk analys tillämpas i studien vilket innebär att teman ur intervjumaterialet identifierats och 

kategoriserats (Bryman, 2011). I databearbetningsprocessen kategoriserade vi materialet i teman som 

speglar materialets essens. Detta gjordes genom att vi först rödmarkerade allt i materialet som berörde 

bemötande. Vidare renodlade vi det ytterligare genom att ha olika färger för olika teman som vi kunde 

se i materialet. Vi kom fram till att många av våra respondenter känt sig dumma och beskrev att de 

upplevde att de blivit dumförklarade av omgivningen. Allt som hade med detta att göra fick då färgen 

blå för att kunna särskilja det från materialet. Vidare kunde vi se att respondenterna återkommande 

beskrev att de behövde förklara sig för omgivningen. I detta inbegrep att förklara kring sin diagnos 

och dess innebörd. Eftersom detta återkom så pass ofta blev detta ett tema och allt som hade med detta 

att göra fick färgen röd. Flertalet av respondenterna i studien hade även genomgående i livet fått höra 

att deras diagnos inte existerar, alltså att ADHD är en påhittad diagnos. Eftersom detta återkom flera 

gånger blev även detta ett tema. Allt som härrörde till detta fick färgen rosa. Ytterligare något som 

återkom flertalet gånger var beskrivningar av att respondenterna inte blivit trodda när de berättat för 

omgivningen om sin diagnos. Detta återkom så pass ofta att det kunde bli ett tema som berättade om 

essensen i vårt material. Allt som berörde detta fick färgen lila för att separera det från det material vi 
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inte redan strukturerat. Vidare beskrev respondenterna vid flera tillfällen att det kändes som att det 

inte spelade någon roll vilket intryck de gav eftersom människor redan hade en bild av hur de skulle 

vara. Detta som de beskrev utmynnade i temat “dömd på förhand” vilket vi gulmarkerade för att 

kunna hålla isär från det övriga materialet. Det sista temat var människor som betytt extra mycket för 

respondenterna, dessa kallade vi eldsjälar. Detta var alltså personer som de mött under sitt liv som 

betytt extra mycket då de gett mer av sig själva än andra. Flertalet av respondenterna hade mött 

sådana personer att detta fick bli ett tema som fick färgen orange. Genom att göra på detta sätt fann vi 

en struktur och relevanta kategorier. Vi har valt att transkribera de intervjuer vi själva inte varit 

huvudansvariga för, detta för att eventuellt upptäcka nyanser i språk och tonfall. Alla intervjuer har 

transkriberats i sin helhet. Detta för att inte missa något väsentligt samt ta vara på hur respondenterna 

har fört fram det de vill säga. Ytterligare en anledning att transkribera är enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) att minnet ibland kan svikta varför transkribering ansågs viktig. Andersen (2009) skriver att 

kvalitativa analyser och tolkningar är krävande då det ofta behövs mycket skriftlig dokumentation 

som sammantaget blir en stor mängd sidor att förhålla sig till. Det ställer också krav på kreativitet hos 

forskaren, då det inte finns några exakta riktlinjer att gå efter.  Det gäller att läsa materialet flertalet 

gånger och “vända och vrida på det”, som Andersen uttrycker det. Forskaren behöver även ställa sig 

frågor som: vilka nyanser och möjligheter har materialet? Vad ska selekteras bort och vad ska 

slutligen utgöra vårt resultat och vilka kategorier kan vi utröna? Dessa frågor har vi ställt oss när vi 

bearbetat vårt material. Vi använde oss av den naturliga uppdelning som blev i och med att vi 

transkriberade materialet i sin helhet och färgsatte materialet på så sätt som beskrevs ovan. 

 Bearbetningen mynnade slutligen alltså ut i kategorierna Att bli dumförklarad, Att behöva förklara 

sig, Ej betrodda kring diagnosen, dömd på förhand och Eldsjälar. Att sålla ingår i processen att tolka 

materialet. All insamlad data kan inte komma med och utgöra resultat (Andersen, 2009).                  

                     

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet talas det ofta när det handlar om kvantitativ forskning men det kan även vara 

applicerbart i kvalitativa studier då begreppen kan anpassas (Bryman, 2011). 

Reliabilitet handlar om huruvida forskningsresultaten som framkommit i en studie är tillförlitliga eller 

inte. Detta sägs ofta kunna bedömas beroende på om undersökningen kan göras om vid en annan 

tidpunkt och av andra forskare och fortfarande generera samma resultat (Kvale och Brinkmann, 

2014). Alla intervjuer genomförs i ett sammanhang som är unikt för just den särskilda intervjun. 

 Genom att ta reda på om respondenterna i en undersökning väntas svara på olika på intervjufrågor 

vid olika tillfällen samt beroende på vem de intervjuas av, bestäms studiens reliabilitet. När 

bedömningen görs kring hur pass reliabel en undersökning är om intervjupersonerna väntas svara 

olika på frågor vid olika tillfällen och om de svarar olika beroende på vem som intervjuar dem. Den 
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som intervjuar är också en egen person som inte är lik någon annan. Dessa faktorer gör att det är svårt 

att göra om en studie och få samma resultat och detta förmodligen oberoende av om det är samma 

personer som genomför studien på nytt eller inte. Det är alltså svårt att säga något om en 

intervjustudies reliabilitet generellt. Validitet handlar om huruvida forskarna faktiskt undersöker det 

som de avser undersöka. Synonymer till validitet är giltighet och forskarna bör ställa sig frågan hur 

sanningsenliga deras resultat är.  Validitet är också ett mått på i vilken grad en metod undersöker det 

som ska undersökas. Validering kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) betyda att undersöka, om det 

hela ses som en process där forskarna först undersöker för att sedan kunna hitta rimliga sätt att tolka 

materialet (a.a.). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att validiteten inte enbart handlar om den metod 

som tillämpas utan att validitet också handlar om forskaren själv. Detta på så sätt att det spelar roll för 

undersökningens validitet hur forskaren agerar. Hennes etiska förhållningssätt och uppträdande är 

viktigt då det är avgörande för kvaliteten i den kunskap som tillkommer genom undersökningen.                  

 Kvale och Brinkmann (2014) talar om sju stadier i vilka undersökningens validitet påverkas. Detta 

då validiteten är något som finns med och tas i beaktan under hela forskningsprocessen. Kvale och 

Brinkmann (2014) tar upp tematisering och menar att validiteten påverkas av studiens teoretiska 

inriktning och vilken grad av logik som finns mellan teori och forskningsfrågor. Går det att säga något 

angående detta i relation till vår studie? Vi har gjort en induktiv studie vilket betyder att teorin tillkom 

i ett senare skede än när vi formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Detta gör att vår studie 

kanske inte kan anses valid i just detta hänseende.                                                                            

 En annan del av validiteten kallar Kvale och Brinkmann (2014) för planering. Här syftar de på i 

vilken utsträckning valet av intervjumetod passar i förhållande till ämnet och syftet. Angående detta 

kan sägas att vi noga övervägt metodvalet och vår uppfattning är att semistrukturerade intervjuer, 

vilken är metoden vi valt, hjälper oss att svara på syftet och det passar väl in på vårt ämne och profil 

(a.a.). Intervjun ska också vara av god kvalité där forskaren ska ställa uttömmande frågor och relevant 

information ska framkomma vid intervjuerna. Vi har i intervjuerna försökt att ställa relevanta frågor 

och leda respondenterna så att de inte kom bort från ämnet. Vi har också en del tidigare övning i att 

intervjua vilket kan ha påverkat studiens validitet. Kvale och Brinkmann (2014) menar också om att 

tillvägagångssättet vid utskriften av intervjuerna påverkar validiteten. Vi har transkriberat materialet 

för att därmed öka validiteten. Analysen är också något som påverkar validiteten, liksom hur studien 

presenteras (a.a.). Generellt kan dock sägas att de frågor en forskare bör ställa sig under 

forskningsprocessen kring dess valida status är om alla de val och steg som gjorts under processen är 

genomtänkta och försvarbara och om de hjälper forskaren att uppnå studiens syfte. För att en 

undersökning ska uppnå hög validitet krävs att forskaren erhåller ett kritiskt förhållningssätt, att hen 

har kontroll över sin studie och att resultatet tolkas utifrån en relevant teori (a.a.). Vi har försökt ha 

alla dessa valideringskomponenter med oss i forskningsprocessen och varit kritiska i våra val. Som 

nämns ovan är validiteten också, precis som reliabiliteten beroende av kontexten där intervjun sker 

och sådant som dagsform hos både intervjuare och respondent kan komma att påverka resultatet. Vi 
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kan i efterhand konstatera att intervjuguiden kunnat utformas på ett mer specifikt sätt, till exempel 

med fler frågor i relation till självbilden. Det hade också varit bra att ställa mer situationsbaserade 

frågor, för att förstå upplevelsen av bemötande på ett djupare plan. Med detta menas att frågor såsom 

“Kan du ge ett exempel på en situation där du upplevt dåligt bemötande?” kunnat ställas. Vad kan 

sägas om denna studies generaliserbarhet? Vid kvalitativa intervjustudier är det vanligt att säga att det 

inte går att generalisera då intervjupersonerna är för få. Detta är fallet med vår studie då 

respondenterna enbart är sex till antalet, men Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kanske inte 

är nödvändigt vid kvalitativ forskning utan att kunskapen som den kvalitativa forskningen genererar 

har andra funktioner än att just kunna generaliseras. Däremot har forskningen ett värde ur ett annat 

perspektiv, då den kan bidra med förståelse för olika sociala miljöer och kontexter (a.a.).                  

                     

 4.8 Litteratursökning 

Vi har använt oss av databaserna Diva, PsychINFO, Google Scholar och PubMed. Sökorden vi använt 

är, ADHD och bemötande, ADHD och självbild, ADHD självkänsla och ADHD self esteem. De flesta 

av sökningarna genererade ett stort antal träffar vilket innebar att avgränsningar var nödvändiga. Vi 

valde därför att sortera bort en stor del som inte hade relevans och koncentrerade oss på att hitta den 

forskning som berörde bemötande och självbild. 

4.9 Metodologisk diskussion 

Monica Dalen (2008) skriver i sin bok Intervju som metod om olika metodproblem. Hon tar 

exempelvis upp problemet med forskarens solidaritet gentemot respondenten som särskilt kan uppstå 

om forskaren valt ett ämne som hen är berörd av och engagerad i. Hon skriver att forskaren sedan 

tolkar och analyserar svaren vilket kan leda till att respondenten inte känner igen sig i det som denne 

tycker sig ha sagt. Med solidaritet i det här sammanhanget menar hon att forskaren som engagerad i 

ämnet kan tolka in saker som denne tror sig veta vilket kan påverka resultatet (a.a.). 

 Vi såg att ett sådant metodproblem skulle kunna uppstå i vår studie då det är ett ämne som 

engagerar oss. Vi har därför varit observanta på detta genom att ha en pågående dialog med varandra 

om hur vi upplevt vad som framkommit i intervjumaterialet. Vi har blivit både glada och illa berörda 

efter intervjuerna då både positiva och negativa företeelser kring bemötande har framkommit. Detta 

har vi diskuterat med varandra så att vår upplevelse inte skulle påverka tolkningen av resultatet. 

Ett annat metodproblem är att det under intervjuerna ibland var svårt för respondenterna att hålla sig 

till ämnet och svara på de frågor som vi ställde. 

En del av respondenterna blev distraherade och hade svårt att koncentrera sig på att svara på de 

specifika frågorna. Detta att vara lättdistraherad och ha svårt med koncentrationen samt att ha svårt att 

hålla en röd tråd i det som berättas är svårigheter som är vanliga för personer med ADHD (Wirkberg, 
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2000). Detta ställde högre krav på oss i intervjusituationen. Vi arbetade på att avleda sidospår och 

leda intervjupersonen åter till ämnet, men vi hade kunnat göra det ytterligare och därmed kanske fått 

ett ännu mer utförligt material. Vi har reflekterat över om det faktum att respondenterna är bekantas 

bekanta på något sätt skulle kunna påverka resultatet. En risk skulle kunna vara att i och med att 

respondenterna är bekant eller vän med den som vi kontaktat i syfte att finna intervjupersoner skulle 

respondenten kunna tänkas vara mån om att framstå i god dager. En risk skulle då kunna vara att vi 

skulle kunna få svar som inte är uppriktiga utan förskönade. En fördel skulle däremot kunna vara att 

respondenten skulle kunna känna sig trygg eftersom de känner respektive person som förmedlat 

kontakten med oss. 

4.10 Forskningsetiska överväganden 

Vår studie har målgruppen vuxna personer med ADHD-diagnos. Att studera denna grupp kan kräva 

extra etisk eftertanke.  Många av dessa personer är i behov av tydlighet (Argani, 2011). Vi tänker 

också att ämnet kan vara känsligt varför det är viktigt att hålla på de etiska principerna. Precis som 

lagen om etikprövning förmedlar har vi bejakat informationskravet enligt 16§ och informerat 

respondenterna både muntligen och skriftligen om den övergripande planen för forskningen, syftet 

med forskningen, metoden som använts, att deltagande i forskningen är frivilligt, och respondentens 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan, allt enligt 16§.  (Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor, SFS 2003:460, 16§). Konfidentialitetskravet har uppfyllts i och med att vi behåller 

respondenternas information för oss själva, bortsett från om opponent eller examinator behöver ta del 

av materialet. Detta har vi informerat respondenterna om samt talat om att det inspelade materialet 

kommer att raderas efter det att studien är färdig. För att delta i studien krävs samtycke av 

respondenterna efter att dessa fått information om ovanstående. Att informera både muntligt och 

skriftligt är centralt i forskning och ännu viktigare kan det vara för våra respondenter då 

uppmärksamhetsstörning ofta är en av svårigheterna som diagnosen medför. Det kan därför underlätta 

att få informationen på två sätt (Forsman, 1997). Vi var medvetna om att känslomässiga reaktioner 

skulle kunnat uppkomma innan, under och efter intervjuerna. Vi har förståelse för att respondenterna 

under intervjun skulle kunna komma att uppleva situationen som utsatt och orolig. Om detta skulle 

skett under studien skulle vi återigen, precis som innan intervjun, informera om rätten att avbryta 

deltagandet i studien utan att behöva uppge någon anledning till detta. Redan i den första kontakten 

meddelade vi respondenterna om användningen av inspelningsutrustning men upprepade detta 

återigen för tydlighetens skull och påminde respondenterna om detta innan intervjun startade då vi 

läste upp informationsbrevet som de sedan skrev under.  Respondenterna informerades om att 

materialet kommer att raderas efter att uppsatsen är färdig.  Vi anpassade tid och plats efter 

respondenternas önskemål för att göra det så bekvämt som möjligt för respondenterna. Vi har båda 

tidigare erfarenheter genom våra arbeten, att intervjua personer i utsatta situationer varför vi kände oss 
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trygga i intervjusituationen och därmed var det troligt att vi kunde förmedla den känslan också till 

respondenterna. 
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5. Resultat  
 

Nedan följer en presentation av resultatet för studien. Vi har tematiserat materialet och presenterar 

nedan centrala teman som återkommit under intervjuerna och som vi bedömer speglar essensen i 

materialet. Temana är alla kopplade till upplevelsen av bemötande och belyser olika aspekter av detta.  

 

5.1 Att bli dumförklarad 

 

Återkommande för respondenterna i studien har varit att de i olika sammanhang i livet känt sig 

dumma och många upplever att de också blivit bemötta som om de vore det. Detta är genomgående 

för samtliga respondenter, främst i kontakt med myndigheter och skola. En respondent beskriver en 

känsla av utanförskap och stigmatisering:  

  

 Jag trodde ju redan då att jag var en idiot vilket sedan fortsatte, medan brorsan och alla de som gick i 

de här vanliga klasserna. det var som ett slags A till Ö lag. Medan de var A lag och jag var Ö ungefär 

(Man, 58) 
  

Flera exempel har framkommit då myndigheter behandlat respondenterna på ett nedlåtande sätt så att 

de känt sig dumma. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är platser som tagits upp där detta 

förekommit. Dessa instanser har beskrivits som “rena skämtet” och att bemötandet har varit 

“fullständigt värdelöst”. De har beskrivits som instanser där syftet är att bli instoppad i en åtgärd. 

 Både bemötandet från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har beskrivits som instanser där 

det inte finns någon förståelse eller anpassning för neuropsykiatri och där det saknas kunskap kring att 

respondenterna kan ha svårt för vissa saker. 

 

Det är rena skämtet med att inte ha någon förståelse för NPF… eller någonting sånt. Så 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan det är ett stort trauma för mig som det är för så många andra. I 

och med att det finns ingen... ingen förståelse, anpassning för att man inte kan vissa olika saker (Man, 

58).  
 

Samma respondent beskriver att det inom familjen fanns en betydligt mer tillåtande attityd:  

  

Jag var alltid svarta fåret. Jag var den som det var synd om och det fanns samtidigt ett... ett slags … 

vad säger man? Inte förståelse utan att man det är okej. Tillåtande. tillåtande att jag var… eftersom jag 

var speciell.. alltså det vill säga att jag var eh annorlunda (Man, 58)  
  

Det finns dock exempel i studien där attityden inte varit tillåtande utan där endast känslan av att bli 

dumförklarad lyfts fram. 

 

Jag har haft en pappa som inte har varit så här väldigt verbalt snäll mot mig och jag har fått höra att jag 

är dum. att.. .ja, eftersom jag inte kunde koncentrera mig, jag skolkade mycket (Kvinna 35) 
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För att det stod då att eleven ska bedömas i.. i en särskild eller… utifrån en särskild referensgrupp så 

mina betyg var som jag uppfattade det då.. eh.. de betydde ingenting. (Man, 58) 
  

Respondenten ovan talar om att han, då han ingick i en annan särskild referensgrupp i skolan redan 

från början var exkluderad. Istället för att ta tillvara elevernas resurser separerades de från övriga 

elever och därmed skapades ett utanförskap.  Skolan producerade alltså detta utanförskap (Angelöw 

och Jonsson, 2000). En annan upplevelse som framkommit i skolan är upplevelsen av att bli ifrågasatt 

och därigenom känna sig dum och mindre kapabel både i skolarbetet och socialt. En respondent sökte 

med sin mammas hjälp en kontakt utanför skolan som skulle hjälpa respondenten med skolarbetet. 

 När personalen i skolan fick veta detta blev respondenten ifrågasatt: “Kan du inte tala för dig 

själv?” undrade skolpersonalen. Flera lärare har av respondenterna upplevts ha “noll empati”. 

Ytterligare ett exempel på att bli dumförklarad är en respondent som sökte hjälp av en lärare då hon 

var mobbad samt hade kommit efter i skolarbetet. 

  

När du märker att du tycker synd om dig själv X. Stanna upp, låt det inte besegra dig och ta över dig, 

utan liksom stanna upp och tänk om när du märker att det kommer.” (Kvinna, 22) 
  

  

Respondenten upplevde det svaret från läraren som nedlåtande då hon öppnat sig och bett om hjälp 

men fått till svar att hon inte skulle tycka synd om sig själv. 

 En annan aspekt av att bli dumförklarad är att det i några fall inte verkar ställts några större krav på 

respondenternas skolprestation. Det har framkommit att denna kravlöshet har lett till att några av 

respondenterna känt sig dumma. Det har hos respondenterna lett till frågor som: Tror lärarna att jag är 

så dum att jag inte kan prestera som de andra? Samtliga respondenter i denna studie uppger att de 

skulle varit bättre om de fått diagnosen tidigt i livet. Detta för att de då också tidigare skulle få reda på 

orsaken till att de alltid känt sig annorlunda. 

 

5.2 Att behöva förklara sig 

 

Ett annat tema som vi valt att lyfta är “att behöva förklara sig”. Detta tema är återkommande i 

materialet. Temat har berörts genom beskrivningar från respondenterna av att just behöva förklara hur 

diagnosen fungerar både inför myndigheter, skola och familj/vänner. 

  

Det är ju som att jag ska förklara för läkaren att jag jamen hallå, jag har dom här svårigheterna, vad är 

det du inte förstår?” (Kvinna, 23) 
  

Det som har tagits upp är känslan av att behöva lära ut saker kring sin diagnos och att behöva förklara 

sina svårigheter samt hur de yttrar sig. 
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Alltså varför jag gör vissa saker, varför säger jag vissa saker? Och sen ska man alltid försöka ja, 

förklara för andra människor liksom att, jamen det här är mitt huvud, så här blir det liksom. (Kvinna, 

23) 
  

Känslan av att behöva vara lärare åt andra är återkommande och respondenterna upplever det som 

tröttsamt och påfrestande. 

 

Så det är hela tiden det här att jag måste hela tiden på nåt sätt försvara mig och sitta och låtsas vara nån 

lärare för andra, liksom för att förklara varför jag gör vissa saker. (Kvinna, 23) 
 

Respondenten beskriver det tröttsamma i att behöva förklara sig också för dem som förväntas ha kunskap om 

diagnosen men inte alltid har det. 

  

Alltså, det har varit liksom som sagt att jag är som en lärare som ska gå och säga till dom som ska 

kunna, att ni kan inte. (Kvinna, 23) 
 

Kvinna 23 berättar vidare att trots att lärarna i gymnasiet fått hennes diagnos på papper där det 

utförligt stod vad hon behövde och hade rätt till, ändå inte fick det. Hon upplevde det som att lärarna 

hade en ovilja att sätta sig in i vad hennes svårigheter innebar. Att hon skulle få muntliga prov, få 

använda dator samt få längre tid på sig på proven var saker som ignorerades. Hon berättar vidare att 

hon under skoltiden fick “jättemånga” olika assistenter men som inte alls hjälpte henne. Hon upplevde 

att de inte hade någon som helst kunskap om diagnosen. Först i slutet av tvåan i gymnasiet fick hon 

den hjälp hon behövde. Hon fick då ha med sig datorn på proven och sitta ensam med sin assistent 

och genomföra en del av proven muntligt. Detta gjorde att hon klarade skolan och fick bra betyg.  

 Känslan av att sällan bli förstådd trots förklaringar upplevs som frustrerande. Som respondenten 

nedan beskriver det har hon fått “trycka in i huvudet” på andra vad ADHD är. Denna typ av 

beskrivning vittnar om en stark frustration, att respondenten har försökt förklara många gånger men 

inte fått gehör.  

  

Jag har fått förklara Inte en gång. inte tjugo gånger utan.. ja. För vissa människor. Min pappa har typ 

sju miljoner gånger grövre. Honom går det inte att förklara alls till. Det. det.. ja, Men ja, min mamma 

har förstått och så här. Det är de här senaste åren jag har typ så här. typ så här tryckt in i huvudet på 

dom vad ADHD är. (Kvinna, 35) 
 

Respondenten nedan beskriver det goda bemötandet mest som att hon har haft tur. Dock framkommer 

i citaten nedan att respondenten har skaffat sig ett socialt nätverk av myndighetspersoner och att hon 

har förbrett sig innan hon mött de “värsta hyenorna”. Detta kan tolkas som att respondenten känt att 

hon måste lägga energi på att förbereda sig inför mötet för att det och kanske också bemötandet från 

myndighetspersonen ska bli så bra som möjligt.  

  

Just på Försäkringskassan så har jag fått en snäll tant. Jag har sluppit gå till den här negativa 

försäkringskassan karusellen och så har jag fått hjälp istället för att fått ett krokben där. (Kvinna, 35) 
  

Alltså jag förstår inte att jag har haft den turen jag har haft, alltså jag ger mig inte i första taget. Sedan 

har jag haft tur att jag har byggt upp ett socialt nätverk bland myndighetspersoner, jag har tagit på mig 

lite mer kött på benen innan jag har mött de här värsta hyenorna. (Kvinna, 35) 
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Hon ser det alltså som att en del av ansvaret ligger på henne kring hur bemötandet blir.  

 

5.3 Diagnosen som inte finns 

 

 Ytterligare ett annat tema som återfinns i materialet och som återkommer är upplevelsen hos 

respondenterna att flera i omgivningen menar att diagnosen ADHD inte finns. Det handlar både om 

personer från myndigheter som uttryckt detta samt vänner till respondenterna med samma ståndpunkt. 

 Det har handlat om situationer då respondenterna berättat om att de har diagnosen och fått responsen 

att diagnosen inte existerar. Det har framkommit att detta, precis som också beskrivits under många av 

de andra temana lett till frustration hos respondenterna. Detta då respondenterna har sökt upp 

sjukvården för att ta reda på varför de är som de är, de har fått ett svar och sedan får de denna respons 

från omgivningen. En tolkning är att många respondenterna vill att diagnosen ska hjälpa de men att de 

upplever att när de får dessa typer av reaktioner så blir de inte det.  

  

Dessutom så har jag hört så här flera, de senaste åren faktiskt, som har sagt så här: nej men va fan det 

finns ju inte ens, det är ju bara påhittat. Det har de hittat på för att de ska kunna sälja knark till barn typ, 

eller så har det har de hittat på det för att de vill kunna bortförklara typ sina kriminella ungar. Det är ju 

inte jättetrevligt. (Man, 26) 
  
Exempel både från omgivningen generellt och från myndigheter där respondenterna har fått höra att 

diagnosen inte finns har alltså förekommit.  

 

Samma psykolog som jag träffade då säger att; jag tror inte att det där med NPF finns. (Man, 58) 

 

Att få höra sådana saker från omgivningen då respondenterna har de svårigheter de har upplevs av 

respondenterna som både frustrerande och nedlåtande. Att inte bli tagen på allvar ger heller ingen 

möjlighet att kunna bli förstådd. En tolkning utifrån materialet är att det av respondenterna upplevs 

som värre att höra detta från professionen. Detta då de professionella är de som förväntas veta på 

grund av sin utbildning. Respondenterna verkar ha mer förståelse för om vänner och familj inte har 

lika mycket kunskap och därmed yttrar en sådan sak som att de inte tror att diagnosen existerar.  

  

5.4 Ej betrodda kring diagnosen 

En återkommande upplevelse hos respondenterna är det faktum att deras vänner reagerat och sagt att 

de inte kan ha ADHD när respondenterna berättat om att de har diagnosen. I beskrivningarna kring 

vännernas reaktioner har det tagits upp att människor ofta har en stereotyp bild av vad ADHD är och 

att de då har den bilden som referensram och utgår från den i mötet med respondenterna. Detta tema 

skiljer sig alltså från temat “diagnosen som inte finns” på så sätt att de som inte trott på 

respondenterna när de berättat att de har dianosen förnekar kanske inte att diagnosen finns, de tror 
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bara inte att just den enskilde som de känner kan ha diagnosen. Exempel på vad respondenterna sagt 

kring detta är följande: 

  

Alltså de flesta av mina vänner, till och med barndomsvänner säger: men vaddå ADHD? Du har inte 

ADHD, du är bara dig själv. (Kvinna, 35) 
  

Vännerna betraktar personen endast som “sig själv” vilket kan kanske upplevas både positivt och 

negativt. På ett sätt uttrycker vännerna ett slags accepterande och ser personen ur ett salutogent 

perspektiv. Respondenten får vara som hon är, men på ett annat plan kan det ses som att inte bli 

accepterad till hela sin person om diagnosen utesluts från helhetsbilden och de svårigheter som 

faktiskt finns glöms bort. Framförallt upplever respondenterna i studien svårigheter med att bli 

ifrågasatta kring diagnosen och en upplevelse av att inte bli tagna på allvar.   

  

Ytterligare ett exempel på detta är följande: 

Däremot så tycker jag i största allmänhet att alltså folk har ju ganska dålig kunskap om det och 

framförallt så finns just den här ADHD stereotypen som är i princip det enda folk känner till och 

förväntar sig och jag har ju alltid fått höra hur många gånger som helst sedan jag fick min diagnos att, 

det har du ju inte, vad har du gått till för jävla psykolog, de kan ju inte sitt jobb. Jag tycker att 

kunskapsnivån är relativt låg, det är väldigt mycket stereotyper, kunskapen är inte så djupgående. 

(Man, 26) 
  

Citatet ovan vittnar om just det att människor har en stereotyp bild som de dömer utifrån och att 

respondenten därför fått höra att han inte har ADHD. En respondent berättade om när hon på sitt 

dåvarande arbete som barnskötare berättat för arbetskamraterna om att hon hade diagnosen: 

  

Jag har också ADHD ska du veta och då sa dom: Va? men det kan du väl inte ha? Jo, det har jag. 

Liksom att vad tror du, vaddå ADHD? Ska det stå i pannan eller? (Kvinna, 23) 
 

Svårigheterna ligger här i att diagnosen inte syns utanpå. En person kan både vara ytterst kapabel och 

samtidigt ha stora svårigheter, respondenterna har i en del fall försökt undanhålla sina svårigheter för 

att “passa in” vilket också gjort det svårt för omgivningen att uppfatta de reella svårigheterna. En 

respondent berättar att han kunde “fejka” och spela olika roller för att till exempel inte bli ertappad 

med att inte kunna klockan. Han menar att omgivningen aldrig förstod att han bara “fejkade”, de 

trodde att han förstod.  

  

En av respondenterna sammanfattar hur det känns att bli misstrodd av omgivningen kring diagnosen 

så här: 

Särskilt var det asjobbigt när jag inte blev trodd att jag hade det. Det var liksom ett pain in the ass, då, 

då är det ju som att säga så här att nä, hon är ju bara dum i huvudet, det är ju vidrigt, så det är klart att 

det påverkar. (Kvinna, 22) 
 

Respondenten ovan menar att det skulle underlätta om omgivningen kände till att ADHD kan handla 

om att ha svårigheter med hyperaktivitet och koncentration i kombination. Att det inte handlar om att 
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personen är dryg eller nonchalant och struntar i saker och ting. Hon tar också upp ett annat exempel, 

om hon kommer för sent till skolan så beror det inte på att hon tagit en sovmorgon utan på att hon har 

svårigheter att strukturera upp sin morgon och dess rutiner. Fler respondenter i vår studie har tagit upp 

detta med att de blir betraktade som nonchalanta av omgivningen vilket inte är deras avsikt och inget 

som de önskar.  

 

 5.5 Dömd på förhand 

 

Några av respondenterna talar om att inte bara få vara ett oskrivet blad utan att myndighetspersoner 

redan på förhand har en uppfattning om dem. Det som beskrivs inom detta tema är till exempel skolor 

som fått förhandsinformation om respondenten och därför redan hunnit skaffa sig en bild av denne. 

 Detta har lett till att en del respondenter känt att det inte är “någon idé” att försöka visa vilka de är 

eller hur de framstår. 

  

Varför ska jag visa vem jag är för jag kommer ju i alla fall få flytta om några veckor, för det var ju så 

det var. (Man, 39) 
  

Samtliga respondenter uppger att de fått ett icke önskvärt bemötande i skolan. Större delen av 

respondenterna menar att de efterhand fått stöd från sina föräldrar, i takt med att dessa har lärt sig och 

förstått mer om ADHD. En tolkning är att föräldrarna här med sin djupare förståelse kan fungera som 

en generell motståndsresurs i mötet med andra som dömer på förhand på grund av bristande kunskap. 

 En faktor som kan vara en nackdel för personer med ADHD är att de ofta är vältaliga och 

intelligenta, Hansson och Halleröd et. al. (2015) vilket gör att omgivningen kan ha svårt att förstå 

deras svårigheter och därför kan ha en förutfattad mening. Detta innebär att respondenterna också kan 

bli dömda, fast som i detta fall, utifrån att ha färre svårigheter än de kanske har. Detta är något 

respondenterna har återkommit till. 

  
Nä, men mina lärare sa alltid att så här jo, men han är så duktig det märks att han, han är han är smart. 

Det märks att han förstår men han gör ju ingenting. (Man, 26) 
  
Samtidigt som min verbala förmåga i olika situationer kan stjälpa mig därför att då förväntar man sig 

att jag är där på den nivån hela tiden. (Man, 58) 
  

Den verbala förmågan som nämns ovan kan alltså ligga personen till last och gör det också enligt 

respondenten ofta då denne menar att människor i omgivningen ofta har svårt att förstå denna 

ojämnhet mellan att vara riktigt bra på vissa saker och samtidigt ha svårt för något som i allmänhet 

anses enkelt. 

  

Det var ingen som lyssnade på mig, det var ingen som tog sig tid och lyssnade på mig, att ta sig tid, att 

gärna fråga så att man i alla fall låter sig intresserad av vad en annan människa vill säga är väldigt 

betydelsefullt, att kanske inte förstå helt och hållet och är det så att man inte förstår, att man bara 

frågar, hur menar du nu liksom? (Kvinna, 23) 
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Respondenten i citatet ovan beskriver sin skolsituation på ett motsatt sätt. Hennes upplevelse är att  

Lärarna varken hade tid eller intresse för att ta sig an henne. En annan erfarenhet visar att 

myndighetspersoner ibland upplevs vara så pass utarbetade att upplevelsen hos klienterna är att de 

säger “nej” innan klienten ens fått komma till tals. Detta kan tolkas som ovan nämnt, att 

myndighetspersonen är överbelastad men det skulle också kunna betyda att klienten blir dömd på 

förhand och att myndighetspersonen därför inte tar sig tid att lyssna på vad respondenten önskar.  

 En av respondenterna beskriver ett möte med en arbetsterapeut och menar att det på förhand fanns 

en bild av henne och hennes diagnos, att arbetsterapeuten utan att tala med henne, redan på förhand 

bestämt vad hon behövde för typ av hjälpmedel.  

          

               Det första hon börjar göra det är att tala om för mig hur jag hur jag ska förhålla mig till det där 

med minnen och att ha kalender i telefonen utan att veta ett jävla dugg om mig, att istället för 

att se mig som ett oskrivet blad som kommer in så hade hon redan klart för sig vad jag 

behövde (Man, 58). 
 

Respondenten beskriver en känsla av uppgivenhet, att komma förväntansfull till ett möte för att få 

hjälpmedel som ska underlätta i vardagen resulterar i besvikelse och i att inte få göra sin röst hörd.  

5.6 Eldsjälar 

En av respondenterna har mött många socialarbetare, han berättar att två av dem utmärkte sig. Den 

ena mötte han i ungdomen, det var en person som engagerade sig och förstod vikten av att personer 

med ADHD behöver arbeta med både kroppen och hjärnan. Denna socialarbetare betonade också 

vikten av att hålla hårt på rutiner vilket vår respondent tyckte var bra, han upplevde att han behövde 

den strukturen för att fungera. På de HVB-hem han varit på poängterar han också rutiner, att äta på 

bestämda tider, att lägga sig och gå upp vid vissa tider. Han menar att när han var hemma och inte 

kom i tid till middagen fick han äta kall mat, så var det aldrig på HVB och § 12-hemmen. Han berättar 

vidare om en socialsekreterare han haft under senare år.  Respondenten återkommer till denna 

socialsekreterare flera gånger under intervjun och han beskriver henne som ”helt underbar” och han 

menade att hon la ner både kropp och själ i sitt arbete och förklarar att hon hade lagtexten på en sida 

och mänskligheten på en annan och så förde hon ihop dem, hon var öppen för olika lösningar. 

 Han berättar att han alltid kunde ringa till denna socialarbetare, hon svarade alltid på sitt 

arbetsnummer om det så var sent på kvällen. Han menar att om någon lägger ner så mycket tid och 

energi på sitt arbete som hon gör så måste hon älska det och det gör hon, menar han. 

 Respondenten menar att genom att socialarbetarna gav det där “lilla extra” till sina klienter gjorde 

att han själv ökade tron på sin egen förmåga att klara av saker och ting. Respondenten beskriver denna 

socialsekreterare så här:  

 

Hon är en, ja, vad ska jag säga, hon är en...den energin som hon har och den alltså engagemanget som 

hon har och lägger ner på sina klienter, eller i alla fall på mig, det... och har jobbat så pass länge som 
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hon har gjort, hon har jobbat sen -76 tror jag, ja, shiit asså, hon är en eldsjäl, hon litar på mig, även tack 

vare mitt förflutna och så vidare och ger mig en chans igen om det var så, men hon har alltid stått 

bakom mig, sen jag fick henne. (Man, 39) 
 

 

Genomgående uppger respondenterna i studien att ett bra bemötande från myndigheter består i att gå 

lite utanför ramarna, att ta sig tid, att respektera och framförallt; att lyssna. Den som skall hjälpa 

behöver inte alltid förstå allt men bör visa ett intresse och en vilja att försöka förstå. 

 En av sex respondenter framhåller att det inte är utbildningsgraden som är viktigast i hur 

myndighetspersonerna ska kunna tillämpa kunskaperna utan hur mötet faktiskt blir för klienten. 

 

De jobbade med hjärtat de såg inte på papperet, de såg mer vem jag var och kunde hantera mig på ett bättre sätt 

och kunde ge mig respekt, ömsesidig respekt, tillit. (Man, 39) 
  

En annan respondent är inne på ett liknande spår och menar att “fingertoppskänslan” är det allra 

viktigaste i bemötandet, att den som bemöter är inkännande och inte dömande. 
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6. Analys 
 

Nedan följer analysen av materialet. Temana från resultatet återfinns här för att skapa tydlighet och 

göra analysen lättillgänglig. Empirin kommer att analyseras med hjälp av socialkonstruktionistisk 

teori samt kopplas till tidigare forskning. I studien har vi fokuserat på bemötande inom tre olika 

arenor. Dessa är myndigheter, skola samt familj och vänner.  

 

6.1 Att bli dumförklarad 

 

5 av 6 respondenter i vår studie upplever att omgivningen har fått dem att känna sig dumma. Ett 

exempel på detta är en av respondenterna som beskriver att uppdelningarna i klasser mellan de som 

hade svårigheter och de som gick i ”vanliga” klasser fick honom att känna sig dum. Han beskriver hur 

det kändes som att vissa fick befinna sig i ett A –lag medan han befann sig i ett Ö- lag. Han 

upplevelse var att han fick gå i ”den sämre klassen”. Lindstrand och Brodin (2007) menar att det är 

viktigt att lyfta fram barns styrkor. I ovan nämnda situation var respondentens upplevelse att han sågs 

som en av de ”dåliga eleverna”. En tolkning kring varför respondenten upplevde sin skolgång på detta 

sätt kan vara att det finns normer i samhället som denne respondent inte klarade av att leva upp till. 

Respondentens upplevelse vittnar om att det finns en social konstruktion vilken innebär att man ska 

kunna vissa saker och kanske också göra det på ett visst sätt för att få inkluderas hos ”de bättre”. 

Löfqvist (2014) skriver om på vilket sätt det skulle kunna påverka personers syn på sig själva om 

styrkorna lyftes fram. Då respondenten upplever en känsla av att känna sig dum kan det som Löfqvist 

(a.a) beskriver vara svårt att uttrycka vad som faktiskt är styrkor som kan utvecklas. Dumhetskänslan 

kan alltså ta över, vilket den gjorde i respondentens fall. Detta trots att respondenten uppvisar en stark 

kämparglöd. Det är inte bara ovan nämnda respondent som berättat om att han känt sig dum. Flera 

respondenter talar om samma känsla. Gemensamt för alla som berättat om detta är också att det inte är 

någon känsla som uppenbarat sig vid enstaka tillfällen utan att det är en genomgående känsla genom 

hela livet. Att det är en känsla som funnits med genom livet skulle kunna förklaras av att det har blivit 

ett mönster till följd av att gång på gång upplevt att de har blivit bemötta som dumma.  

  

6.2 Att behöva förklara sig 

 

Då respondenterna uppfattar att de behöver förklara sig är de ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv med och påverkar hur bemötandet bör vara vilket gör att det skapas en social konstruktion 

kring detta. Bölte (2011) tar upp i en artikel att det finns många missförstånd kring ADHD. Detta kan 

vara en anledning till varför flera av respondenterna känner att de behöver förklara sig. Missförstånd 
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kring ADHD verkar vara vanligt förekommande. Med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv kan missförstånden bero på vilka sociala konstruktioner och föreställningar som skapats 

kring ADHD. Samtliga respondenterna beskriver omgivningen som oförstående och kategorisk och 

majoriteten av respondenterna upplever detta som jobbigt. Majoriteten av respondenterna upplever sig 

inte vara på det sätt som omgivningen uppfattar dem och därför upplever de att de behöver förklara 

sig.  

  

6.3 Diagnosen som inte finns  

 

En av respondenterna uttrycker att bemötandet från omgivningen inte känns trevligt när han upplevt 

att diagnosen generellt blivit ifrågasatt och omgivningen uttrycker att diagnosen inte finns. I Böltes 

artikel (2011) skriver han om att trots att ADHD är en evidensbaserad diagnos finns fortfarande 

delade meningar om ifall diagnosen finns eller inte. Respondenterna i studien har upplevt just detta, 

att omgivningen är osäker på om diagnosen finns och flera av respondenterna har blivit ifrågasatta 

kring diagnosens existens.  Flera av respondenterna har upplevt detta som svårt. När de blir 

konfronterade av människor som säger att diagnosen inte finns känner många av respondenterna att de 

även behöver förklara sig. I Böltes artikel (2011)  lyfts även fram att diagnosen skulle kunna vara ett 

uttryck för en variation av personlighet snarare än en diagnos. Han menar att vissa personer har en 

högre grad av ouppmärksamhet och hyperaktivitet vilket kan vara ett resultat av andra saker än en 

diagnos. Bölte (2011) ifrågasätter inte diagnosen i och med detta utan redogör för olika synsätt 

gällande diagnosen. 

  

  

6.4 Ej betrodda kring diagnosen 

 

 Respondenterna upplever bemötandet från omgivningen som svårt främst då de inte blir tagna på 

allvar och upplever att omgivningen har en bild av AHDH som är stereotyp och som omgivningen 

inte tycker stämmer in på respondenterna. I Attentions studie (2014) framgår detta då respondenterna i 

den studien berättar om att delar av omgivningen har uppfattningen att diagnosen är påhittad. I och 

med den sociala konstruktion människor i omgivningen, exempelvis skolpersonal, skapar kring 

personer med ADHD och kring kompetens och kunskap blir respondenterna en del av det ”icke 

normala” och respondenterna kan uppfattas som avvikande.  De bakomliggande orsakerna till 

uppträdandet kan glömmas bort. Flera av respondenterna har en uppfattning om att inte bli betrodda 

eftersom de i vissa situationer framstår som mycket kompetenta i omgivningens ögon. Detta 

bemötande beskrivs som frustrerande för trots att respondenterna inte vill uppfattas som avvikande 

vill de inte heller att omgivningen ska ignorera deras svårigheter. Lindstrand och Brodin (2007) 
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beskriver hur både lärare och föräldrar i skolan talar om barn med funktionsnedsättningar som “de 

andra” och att dessa elever tidigare sågs som att de hindrade de övriga barnens utveckling. I artikeln 

lyfts just denna problematik fram där bristande kunskap hos lärarna påverkar bemötandet. Det har på 

flera ställen i resultatet framkommit att respondenterna upplever att omgivningens kunskapsnivå kring 

diagnosen är låg och att omgivningen ofta refererar till stereotyper i bemötandet. Eftersom 

omgivningen har bristande kunskap tenderar respondenterna att inte bli trodda när de berättar om att 

de har diagnosen.  

  

6.5 Dömd på förhand 

 

Flera respondenter beskriver att personer i omgivningen haft en bild av dem och deras svårigheter 

redan innan de mötts, exempel på när detta har skett är när respondenterna mött till exempel 

skolpersonal och arbetsterapeuter. Att bli dömd på förhand kan innebära att omgivningen kan ha olika 

uppfattningar om personens förmåga. De kan, som i fallet med arbetsterapeuten som nämns ovan, ha 

uppfattningen om att personen med diagnosen inte har förmågan att bedöma sina egna behov. 

Arbetsterapeuten hade redan innan mötet med respondenten bestämt vad han skulle kunna tänkas 

behöva. Detta är något som en av respondenterna i studien upplevde vid flera tillfällen och även i 

kontakten med andra myndigheter. I detta med att bli dömd på förhand upplever flera av 

respondenterna att de ibland bemöts som mindre vetande och att de i dessa lägen upplever att de 

måste motbevisa omgivningen. I detta finns en motsättning. När respondenterna har försökt motbevisa 

omgivningens uppfattning om dem och lyckats med detta och framstår som mycket kompetenta har 

svårigheterna istället glömts bort. Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet skulle bemötandet 

gentemot respondenterna kunna förstås genom uttrycket institutionalisering.  Detta då respondenterna 

får liknande bemötande från flera personer och instanser och detta kan bero på att människor handlar 

likadant i upprepade situationer, vilket då leder till att dessa handlingar just institutionaliseras.  

Genom detta kan tänkas att omgivningen utövar en social kontroll gentemot respondenterna.  Flera av 

studiens respondenter har upplevt just detta, att omgivningen har en bild av hur de bör och kommer att 

agera och att det utefter detta skapats strikta ramar för respondenterna såsom till exempel att 

respondenterna förväntas att inte klara skolan.  Det har framkommit i resultatet att respondenterna 

upplever att det finns föreställningar om dem, föreställningar som inte alltid stämmer. Två av 

respondenterna har tagit upp att en vanlig föreställning är att personer med ADHD ses som 

nonchalanta. Detta när det egentligen handlar om att de har svårt att koncentrera sig och exempelvis 

har svårigheter med minnet. Att respondenterna ses som nonchalanta istället för att omgivningen ser 

de faktiska svårigheterna kan också vara en produkt av institutionalisering. Om tillräckligt många har 

en bild av att personer med ADHD är nonchalanta institutionaliseras denna bild och personer med 

ADHD bemöts utifrån detta synsätt. Inom socialkonstruktionismen talas det om typifiering vilket 



 37 

innebär att människor har ett behov av att dela upp sin omgivning i olika kategorier för att sortera. När 

människor har en stereotyp bild av personer med ADHD kan detta ses som en produkt av typifieringar 

(Angelöw, Jonsson 2000). 

 

6.6 Eldsjälar 

 

De som respondenterna upplevt ha haft det allra bästa bemötandet är de som respondenterna kallar för 

eldsjälar. När benämningen eldsjälar nämns här handlar det om någon som engagerat sig och ”givit 

det lilla extra”. Dessa personer är de som sett respondenternas styrkor och hjälpt dem att våga ta fram 

dessa. En respondent nämner att det i bemötandet inte är det viktigaste att omgivningen förstår utan 

att den verkligen visar ett intresse för att försöka förstå. Respondenterna i Löfqvists (2014) studie 

menar att det inte alltid är lätt att lyfta fram sina styrkor utan att det är något man kan behöva hjälp 

med. Respondenterna i vår studie har också svårt att lyfta fram och prata om sina styrkor. Vad kan 

detta bero på? Kanske handlar det om att få personer har hjälp dem med just detta. Det verkar inte 

heller vara något som omgivningen tänker på att lyfta fram. Även om eldsjälar är ett tema i denna 

uppsats så var det inte så att alla respondenter mött personer som varit eldsjälar, men det som är mest 

uppseendeväckande är att de som lyft fram respondenternas styrkor och ”sett dem” har kallats just 

eldsjälar. Detta betyder att det inte hör till vanligheterna och att det är så pass ovanligt att de som gör 

det lyfts fram som särskilda. Det faktum att de som bemött på ett bra sätt lyfts fram som just eldsjälar 

säger något om bemötandet mot personer med ADHD generellt. Många av respondenterna är inte 

vana vid att bli bemötta med respekt och att bli lyssnade på, så när detta sker blir det något utöver det 

vanliga och något uppseendeväckande. Dåligt bemötande har därmed normaliserats för flera av 

respondenterna. 
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7. Slutdiskussion 

7.1 Slutsatser  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av vår studie är bland annat att respondenterna uppfattar 

att omgivningen bemöter dem som om de vore dumma. Det har också framkommit att respondenterna 

uppfattar att omgivningen har ett förhållningssätt som gör att respondenterna måste förklara sig kring 

vad diagnosen innebär, vilka svårigheter den inbegriper samt vad de behöver hjälp med. Ytterligare 

något som framkommit är att omgivningen ibland har uppfattningen att diagnosen inte finns och 

respondenterna har också uttryckt att omgivningen inte trott på dem när de berättat om att de har 

diagnosen. Några i omgivningen har av respondenterna lyfts fram som eldsjälar medan andra har 

beskrivits som att de har dömt respondenterna på förhand. Svaret på frågan hur omgivningens 

förhållningssätt påverkat respondenterna är att de upplever det som jobbigt, främst att inte bli betrodd 

kring att de har diagnosen samt att bli dumförklarade. Uppfattningen att omgivningen dömer på 

förhand beskrivs också som svårt. Det som främst lyfts fram som svårt med detta är att det inte känns 

som att det spelar någon roll vilket intryck respondenterna ger, de är ändå dömda på förhand.  

Ur ett teoretiskt perspektiv kan mycket av bemötandet förstås utifrån socialkonstruktionismen. 

Kunskap är enligt denna teori socialt konstruerad. Människor i omgivningen skapar i samspel med 

varandra en bild av vad ADHD innebär och hur personer med ADHD förväntas vara. Personer med 

ADHD har också svårt att leva upp till en del av de gängse normer som finns i samhället. När 

omgivningen ter sig oförstående inför att respondenterna inte lever upp till normerna upplever 

respondenterna bemötandet som bristfälligt. När rådande kunskap kring ADHD och konstruktionen av 

denna är bristande eller rentav felaktig upplever respondenterna också bemötandet som dåligt. Detta 

kan handla om att omgivningen till exempel har en bild av att personer med ADHD är nonchalanta 

när det i själva verket handlar om svårigheter med till exempel koncentration. Vi ville genom studien 

ta reda på hur bemötandet påverkar respondenternas självbild. Något som framkommit är att ett dåligt 

bemötande har en negativ inverkan på självbilden. Eftersom respondenterna ofta har fått höra att de är 

dumma, att deras diagnos inte finns eller att de helt enkelt inte kan ha diagnosen har det påverkat hur 

de ser på sig själva. Även att bli dömd på förhand har påverkat respondenternas självbild då de känt 

att det inte är någon idé att visa vilka de är. Detta är vad vi fått fram gällande hur omgivningens 

bemötande påverkar självbilden. Vi är dock medvetna om att vi med en mer utförlig intervjuguide 

skulle kunnat fördjupa svaren kring detta. Det vi kunnat se är att det finns skillnader i bemötande på 
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de olika arenorna. Familjen är den arena där respondenterna generellt upplever bäst bemötande. 

Skolan är den arena som står för sämst bemötande och respondenterna har blandade erfarenheter från 

myndigheter, dock mest negativa erfarenheter av bemötande. De som förstått allra bäst och därmed 

gett bäst bemötande menar vår studies respondenter är deras familjer även om det också där finns 

exempel på sämre förhållningssätt såsom attityder kring att respondenterna är dumma. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Diskussion 

 

Något som varit intressant är att flera respondenter uttryckt sig liknande kring företeelser vi inte 

kunde förutse. Exempel på detta är att många känt sig dumma. Flera har under årens lopp märkt att de 

hade fel, de var inte dumma i huvudet, utan smarta. Om omgivningen hade varit mer lyhörd tror vi att 

respondenternas tvekan angående sin intelligens varit mindre. Det som har framkommit som viktigt i 

bemötande generellt i vår studie är framförallt att omgivningen bör ta sig tid att lyssna och försöka 

förstå respondenterna. Att hjälpa till att skapa struktur i vardagen är också något som är nödvändigt. 

Det är viktigt för omgivningen att känna till vad respondenterna anser är ett gott bemötande då 

omgivningens kännedom kring detta kan leda till ett bättre bemötande vilket i förlängningen sannolikt 

påverkar respondenterna positivt. Respondenterna i vår studie har en tydlig bild av vad som är ett gott 

bemötande och hur de vill bli bemötta. Denna tydliga bild av önskat bemötande kan professionen och 

övrig omgivning använda sig av genom att ta sig tid att lyssna vilket inte kräver en stor ansträngning. 

I masteruppsatsen ”Vissa av mina pusselbitar lyser extra mycket” som nämnts ovan är viljan stor att 

styrkor ska lyftas fram i kontakter med myndigheter. Detta för att respondenterna ska kunna nå sin 

fulla potential. Med vårt resultat i åtanke och det faktum att respondenterna ofta känt sig dumma och 

inte betrodda är det relevant för socialarbetare att lyfta klienters styrkor. Som socialarbetare är det 

också viktigt att våga ställa frågor om hur klienten vill bli bemött och hur socialarbetaren kan hjälpa 

klienten på bästa sätt. Respondenterna i vår studie har lite olika svar på vad de anser att omgivningen 

bör känna till om diagnosen. Det vanligaste som framkommer är att respondenterna vill lyfta fram att 

de inte är dumma, nonchalanta eller arroganta, att de inte glömmer bort saker med flit för att de inte 

bryr sig och att ADHD är mer än ilska och utbrott. Denna kunskap kan vara till nytta för 

socialarbetare inom flera fält då den kan uppmana socialarbetaren att reflektera över och tänka bortom 

klientens beteende. Socialarbetare kan behöva ställa sig frågan; handlar klientens beteende om 

nonchalans eller arrogans eller kan det vara ett uttryck för svårigheter i någon form? Professor Sven 

Bölte (2011) skriver i en artikel i BestPractice att diagnosen fortfarande är omdebatterad och 
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ifrågasatt, detta trots hög vetenskaplig evidens. Respondenterna har liknande upplevelser av detta som 

Bölte (2011) beskriver. Detta betyder att deras upplevelse också bekräftas genom forskning. Tobias 

Edboms studie “ self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder - a 

longitudinal study from childhood to adulthood” visar att det finns ett samband mellan andelen 

ADHD symtom och låg självkänsla samt i vilken grad känslan av sammanhang infinner sig. De 

personer som har en hög andel ADHD symtom tenderar också att ha en lägre självkänsla (Edbom, 

2009). Vetskapen om detta är viktig för socialarbetare att känna till. En intressant fråga att ställa sig 

kring respondenternas beskrivningar av omgivningens förhållningssätt gentemot dem är hur hög 

omgivningens kunskapsnivå egentligen är, främst inom områdena myndigheter och skola? Det är 

rimligt att tänka att om kunskapsnivån var högre skulle upplevelsen av negativa bemötanden inte 

förekomma i lika stor utsträckning. Likväl är kunskapen utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv konstruerad, vilket gör att den också kan omkonstrueras. Därmed kan bemötandet påverkas 

i en mer positiv inriktning. Detta kan människor göra tillsammans, om kunskapen medvetandegörs 

och pratas om. I artikeln i socialmedicinsk tidskrift av Lindstrand och Brodin (2007) “En skola för 

alla” som nämns i tidigare avsnitt beskrivs att både lärare och föräldrar i skolan talar om barn med 

funktionsnedsättningar på ett exkluderande sätt. I och med att de blir exkluderade och att deras styrkor 

inte lyfts fram ges inte dessa barn en möjlighet att visa vilka de är. I artikeln lyfts också fram att 

lärarna behöver kunskap för att se barnets möjligheter. Det räcker inte med ett pedagogiskt 

förhållningssätt, de behöver också kunskap om ADHD. Lindstrand och Brodin (2007) beskriver att 

lärare ibland kan tendera att välja att bortse från ett barns svårigheter i någon typ av missriktad 

välvilja. Syftet är gott, alla barn ska få vara med, men det kan glömmas bort att alla barn har olika 

behov och måste få delta utifrån sina egna unika förutsättningar (a.a). Respondenterna i denna studie 

vittnar dessutom om att alla faktiskt inte blir inkluderade, särskilt inte i skolan. En av sex 

respondenter lyfter fram att han fortfarande kan uppleva en känsla av att känna sig dum i 

familjesammanhang men han anser sig ändå ha fått upprättelse i och med att han har blivit erkänd av 

sina syskon som smart och även hjälp dem i olika situationer. I en kvalitativ studie av Hansson och 

Halleröd et. al. (2015) där 21 respondenter ingår framkommer att om diagnosen ställts tidigare skulle 

respondenterna kunnat besparas mycket lidande. Fem av sex respondenter i vår studie uppger att de 

skulle velat få diagnosen ställd tidigare än vad de fått precis som ovan nämnda studie visar. Den sjätte 

respondenten var den enda i studien som fått sin diagnos ställd i barndomen. En tolkning av vad som 

framkommit beträffande detta är att om respondenterna fått diagnosen tidigare hade de möjligen inte 

behövt känna sig dumma eftersom de då tidigare skulle funnit en förklaring till vissa beteenden. 

Dåligt bemötande har som tidigare nämnts förekommit frekvent, främst i skolan. Vissa av våra 

respondenter gick ut skolan för bara några år sedan, medan andra gick ut flera år tidigare och vad vi 

kan se är att bemötandet inte verkar ha förändrats. Vi vill poängtera att vi är medvetna om att vi inte 

kan dra några generella slutsatser utan endast specifika antaganden utifrån vårt material. Detta är dock 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) inte heller meningen med kvalitativa studier, utan kvalitativ 
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forskning har ett annat värde. Den kvalitativa forskningen kan bidra med förståelse kring till exempel 

en viss kontext eller social miljö (a.a.). Kritik mot teorivalet i studien kan vara att teorin inte direkt 

berör bemötande men den kan ändå ge en förståelse för vilka faktorer som kan bidra till upplevelsen 

av bemötandet. Vi hoppas att denna studie har bidragit med en förståelse för upplevelsen av 

bemötande hos personer med ADHD samt en generell förståelse för hur det känns att leva med 

diagnosen.  Förslag till fortsatt forskning är studier kring myndighetspersonernas och skolornas 

kunskapsläge kring ADHD. Detta för att, om det också i framtida studier visar sig att kunskapen 

brister, kunna satsa på utbildning för myndighetspersonerna och skolpersonalen.  
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