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Sammanfattning 

ADHD är en vanligt förekommande medicinsk diagnos som klassas som ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder. Symptomen problematiseras vanligen under 
skolåren när en individs koncentrationssvårigheter leder till skolproblem. Detta får 
vidare konsekvenser i vuxenlivet. Syftet med studien var dels att undersöka, tolka och 
försöka förstå hur sysslolösa unga vuxna diagnostiserade med ADHD upplever och 
förhåller sig till sin diagnos. Syftet var också att utröna hur bemötandet och stödet från 
professionella sett ut samt vilka förväntningar individerna hade på att leva ett 
självförsörjande liv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra individer 
diagnostiserade med ADHD/ADD. Intervjumaterialet bearbetades och analyserades 
genom kvalitativ konventionell innehållsanalys. Resultatet visade att individerna såg 
ADHD som en del av sin personlighet. De uttryckte både för- och nackdelar med 
diagnosen och att det var situationsbundet. Samtliga individer hade erhållit särskilt stöd 
i skolan men hoppat av när det inte fungerat. Uppsatsens viktigaste slutsatser är att 
skolans bemötande och insatser varit centrala för individernas ADHD-diagnostisering 
och för deras framtidsmöjligheter. En balansakt mellan normalitet och avvikelse gör 
sig giltig och det är tydligt att ADHD blir ett problem först när samhället definierar det 
som ett. 

Sökord: adhd hos vuxna, medicalization, school 
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1. Inledning
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, med den vedertagna förkortningen ADHD är ett av
de mest förekommande medicinska tillstånden i Sverige och den överlägset vanligaste
diagnosen som ställs på barn (SBU, 2013). Diagnostiseringen av ADHD har skjutit i höjden
senaste åren. Symptomen som förknippas med ADHD är koncentrationssvårigheter,
rastlöshetskänsla, svårigheter att ta tag i ’tråkiga’ saker, nedsatt förmåga att organisera och
planera m.m. (Kadesjö et al, 2007). ADHD har blivit en uppmärksammad diagnos i samhället,
särskilt i skenet av ökad individualism och högre krav i skola och arbetsliv (Mossler, Kadesjö
& Hellgren, 2014). Skolmiljön är den arena där symptomen ofta uppmärksammas och
problematiseras. Det är vanligt att lärare och övrig skolpersonal driver frågan om en eventuell
ADHD-utredning för den unge. Från skolans håll framställs en diagnos vara central för att
kunna få adekvat stöd (Rafalovich, 2005; Isaksson, 2009; Malacrida, 2004).

Det är vanligt att individer med ADHD redan tidigt i livet känner sig annorlunda och 
otillräckliga eftersom de kan ha svårt att leva upp till yttre förväntningar och krav som ställs 
på dem (Gillberg, 2005; Lassinantti, 2014). För individen kan fastställandet av en ADHD- 
diagnos innebära ett svar eller bekräftelse på vad man själv känt samt en lättnad och 
avlastning från ansvar och skuld. Den kan också hjälpa en att hävda sig inför professionella 
aktörer (Gillberg, 2005; Lassinantti, 2014; Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010). En 
diagnos kan också uppfattas som stigmatiserande och exkluderande genom att den talar om 
för personen hur han eller hon ska uppfatta sig själv och även hur samhället uppfattar en 
(Johannisson, 2006). Studier har visat att ADHD-diagnosen påverkar den vuxne individen 
såväl socialt och emotionellt som vardagligt och ekonomiskt (Toner, O’Donoghue & 
Houghton, 2006). Många unga vuxna med ADHD försörjer sig genom aktivitetsersättning, 
socialbidrag eller sjukskrivning eftersom det kan vara mycket svårt att få arbete (Hellberg & 
Kjellberg, 2012). De är således beroende av olika myndighetsföreträdare, vilket ofta får stor 
betydelse för de ungas framtidsmöjligheter och självbild (Olin & Ringsby Jansson, 2009). 

1.1.  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är dels att undersöka, tolka och försöka förstå hur sysslolösa unga vuxna 
diagnostiserade med ADHD upplever och förhåller sig till sin diagnos. Syftet är också att 
utröna hur bemötandet och stödet från professionella sett ut samt vilka förväntningar 
individerna har på att leva ett självförsörjande liv. 
Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar; 

-   På vilka sätt beskriver individerna att ADHD yttrar sig hos dem och vilken
mening tillskriver de diagnosen?

-   Vilket bemötande har individerna fått från skolpersonal, före och efter
diagnostiseringen?

-   Vad tycker individerna om stödet från sina handläggare?
-   Hur ser förväntningarna på att leva ett självförsörjande liv ut?

1.2.  Definitioner och avgränsningar 
ADHD är ett tillstånd som brukar betecknas som en funktionsnedsättning med 
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kärnsymptomen uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet (SBU, 2013). En 
person kan även diagnostiseras med ADHD utan att vara hyperaktiv och då fastställs 
diagnosen ibland som ADD. Det räknas dock inte som en separat diagnos utan som en 
undergrupp till ADHD. ”Any combination of symptoms of inattention and/or impulsivity 
and/or hyperactivity can result in an ADHD diagnosis” (Brante, 2006, s.80). Jag har därför 
valt att genomgående använda benämningen ”ADHD” i uppsatsen. Studien avgränsar sig till 
att undersöka upplevelser och konsekvenser av ADHD ur ett personligt och socialt perspektiv, 
inte ett medicinskt. Medicinska faktorer belyses endast i den utsträckning de nämnts av 
intervjupersonerna där det haft betydelse för att besvara syftet. 

1.3 Relevans för socialt arbete 
Samhällets inriktning mot ökad flexibilitet och individualisering har gjort övergången från 
skola till arbetsliv mer komplicerad än tidigare. Unga vuxna med funktionshinder, däribland 
neuropsykiatriska, är extra utsatta eftersom de har sämre förutsättningar för att etablera sig på 
arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv, jämfört med andra unga vuxna (Olin & 
Ringsby-Jansson, 2009). I takt med att diagnostiseringen av ADHD ökar så skapas ett större 
tryck på samhällsaktörer och inte minst socialarbetare. Denna målgrupp upplevs ibland ”falla 
mellan stolarna” (Olin & Ringsby-Jansson, 2009). Föreliggande studies relevans för socialt 
arbete ligger i att öka kunskapen och förståelsen för hur individer med ADHD upplever och 
förhåller sig till sin diagnos och de konsekvenser diagnostiseringen medfört. En viktig del är 
att uppmärksamma hur bemötandet från professionella sett ut och upplevts, eftersom detta 
”fallande mellan stolarna” varken kan tänkas gynna de enskilda individerna eller samhället. 

2. Tidigare forskning
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som varit av relevans för denna studie.
Inledningsvis redogörs för vad diagnosen ADHD är och hur vanlig den är i Sverige. Därefter
ges en sammanfattande beskrivning av hur diagnosen ställs, med vilka diagnossystem och
efter vilka huvudsakliga kriterier. Orsakerna till ADHD och vissa problem som brukar
härledas till diagnostiseringen av vuxna individer uppmärksammas också. Vidare ges en
beskrivning av hur huvudsymptomen på ADHD vanligtvis yttrar sig och vad det kan få för
konsekvenser. Slutligen belyses hur skolsituationen ofta ser ut för målgruppen samt hur
övergången mellan skola och arbetsliv kan te sig. Detta belyses ur såväl ett individperspektiv
som ett professionsperspektiv för att få en bredare kunskap kring problemet.

2.1 Vad är ADHD? 
ADHD klassas som ett neuropsykiatriskt funktionshinder och är idag ett av de vanligaste 
psykiatriska tillstånden i Sverige och även i många andra länder (SBU, 2013). Ur ett 
vetenskapligt perspektiv är det en valid diagnos med evidensprövade och effektiva 
behandlingsmetoder (SBU, 2013; Beckman, 2007). Det beräknas att ungefär 3-6 % av alla 
barn i skolåldern har ADHD och de flesta studier som finns om ADHD handlar om barn. 
Bland vuxna räknar man med en omfattning av 3-5 % (Toner et al, 2006; Biederman, 2005). 

2.2.  Hur ställs diagnosen? 
Idag finns det två huvudsakliga diagnossystem som används för att ställa en ADHD-diagnos. 
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Det är WHO:s internationella klassifikationssystem Internation Classification of Disorders, 
version 10 (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual, version IV (DSM-IV). 
DSM-IV är det system som används i störst utsträckning, över hela världen (SBU, 2013). För 
att kunna besluta om en individ uppfyller kriterierna för ADHD ställs individens 
funktionsförmåga eller beteende i relation till ett antal kriterier och man utgår från vad som 
kan förväntas i förhållande till individens intellektuella förutsättningar (Kadesjö et al, 2007). 
Kriterierna är konstruerade för att fånga upp det som är karaktäristiskt för områdena 
uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet (se bilaga 4). Det finns dock ännu 
inget vetenskapligt belägg för att kriterierna i DSM-IV är de som bäst lämpar sig för att 
diagnostisera en vuxen person, eftersom de ursprungligen är anpassade efter barn (Kadesjö et 
al, 2007; de Graaf et al, 2008; Beckman, 2007; Rösler et al, 2010). Kriterierna kring 
”ouppmärksamhet” ger exempelvis inte utrymme för att fånga in de omfattande besvär vuxna 
personer kan få, utifrån de krav på kognitiva förmågor som arbetsliv eller högskolestudier kan 
medföra. Problemen med diagnoskriterierna är uppmärksammade och det arbetas med att i 
framtiden kunna ta fram mer anpassade kriterier för diagnosställandet (Kadesjö et al, 2007). 
För att en ADHD-diagnos ska ställas måste symptomen innebära en funktionsnedsättning för 
individen, dvs att ens förmåga att få vardagen att fungera är nedsatt. Detta kan vara mycket 
svårt att bedöma, eftersom funktionsförmågan kan skilja sig avsevärt i olika miljöer och 
mellan olika uppgifter man förväntas utföra (Kadesjö et al, 2007). I DSM-manualen benämns 
funktionsnedsättningen som ”klinisk signifikant” och detta avser ”att en individ i sin vardag 
inte når upp till prestationer i nivå med sina förutsättningar och vad som kan förväntas i ens 
sociala och kulturella sammanhang” (Kadesjö et al, 2007, s.83) Det gäller att se till varje 
enskild individs förutsättningar i relation till sin egen potential, som alltså skiljer sig från den 
potential en annan individ med samma diagnos besitter (se även Beckman, 2007). 

2.3.  Orsaker till ADHD 
Precis som med många andra psykiatriska diagnoser vet man inte de exakta orsakerna till 
ADHD. Det är dock vedertaget att ta hänsyn till såväl genetiska som miljömässiga faktorer 
(Mossler, Kadesjö & Hellgren, 2014). En mängd vetenskapliga studier som genomförts under 
de senaste årtionden har resulterat i slutsatsen att det finns en hög grad av ärftlighet vid 
ADHD. Nedsatt verkan av vissa av signalämnena i hjärnan, som överför information mellan 
hjärnans celler, medför förändringar av psykologisk/kognitiv karaktär. Detta anses kunna vara 
orsaken till rastlöshet, uppmärksamhetsproblem och impulsivitet (Biederman, 2005). 
Omfattande forskning bedrivs dock för att undersöka hur hjärnan fungerar hos personer med 
ADHD och det är ännu svårt att dra definitiva slutsatser. Trots att ärftliga faktorer 
förekommer bortses inte från psykosociala faktorer (Brante, 2006). De brukar talas om i 
termer av en ”försvagande” eller ”förstärkande” inverkan på det individuella yttrandet av 
symptomen och de kan vara centrala för hur man förhåller sig till sin diagnos. 

Studier har visat att förekomsten av ADHD är störst i utvecklade länder. Detta förklaras mot 
bakgrund att de svårigheter som medföljer diagnosen, exempelvis koncentrationssvårigheter, 
inte upptäcks eller blir påtagliga för individen förrän dennes omgivning förutsätter eller 
kräver förmåga att koncentrera sig, vilket man generellt gör i större utsträckning i västvärlden 
jämfört med övriga världen (de Graaf et al, 2008). 
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2.4.  ADHD hos vuxna 
Hos barn med ADHD är symptomen för hyperaktivitet ofta lättidentifierade. I vuxen ålder är 
det däremot vanligt att de omvandlas till inre rastlöshetskänslor, vilka följaktligen är svårare 
för andra att uppfatta (Mossler, Kadesjö & Hellgren, 2014). Förutom detta är den största 
skillnaden mellan barn och vuxna med ADHD att den ställer till det för individerna i olika 
sammanhang. I vuxenlivet ställs högre krav på förmågan att strukturera, planera och 
organisera sin egen vardag. Förmågor som för individer med ADHD ofta är nedsatta. 

I Socialstyrelsens vägledningsdokument för ADHD hos vuxna finns beskrivet hur de olika 
symptomen ”ouppmärksamhet” och ”hyperaktivitet/impulsivitet” kan kännas igen och 
beskrivas för den vuxne individen med ADHD (Kadesjö et al, 2007). Hos vuxna märks ofta 
symptomen på oppmärksamhet genom att de blandar ihop information, missar detaljer i 
uppgifter de förväntas utföra, har dålig tidsuppfattning, svårigheter att vara närvarande i 
dialoger och misstolkar situationer eller delar av samtal i social interaktion med andra (se 
även Toner, O’Donoghue & Houghton, 2006). Aktiviteter som den enskilde individen finner 
intressanta kan vara fullt genomförbara men förmågan att utföra tråkiga uppgifter är ofta 
mycket bristande. Det är vanligt att individer med ADHD är lättdistraherade och har svårt att 
bortse från störningsmoment som andra inte lägger märke till. De ”tappar lätt tråden” och 
glömmer sådant de hade tänkt göra. En individ med ADHD har ofta svårt att uppfatta och 
minnas såväl muntliga som skriftliga instruktioner och brister följaktligen i att utföra dem. 
Det är vanligt att undvika, ogilla eller bli negativt inställd till att utföra mentalt ansträngande 
uppgifter (Kadesjö et al, 2007). Symptom på hyperaktivitet/impulsivitet hos personer med 
ADHD känns igen genom att de kan ha väldigt svårt att sitta stilla, framförallt i situationer 
som upplevs tråkiga. Det uttrycks vanligtvis genom att de rör på fötter eller händer, ändrar 
sittställning märkbart ofta eller stiger upp efter en stund. Detta gäller även i vardagliga 
sammanhang. Att titta på en hel film utan att stiga upp är för många väldigt svårt. Att slappna 
av och ”göra ingenting” eller att umgås i lugna former väcker ofta obehag. Individer med 
ADHD pratar ofta mycket och andra kan uppleva att det är svårt att få till en välfungerande 
dialog. De har vanligtvis relativt låg impulskontroll vilket medför att de reagerar snabbt och 
oövertänkt (Kadesjö et al, 2007). 

2.5.  Övergången mellan skola och arbetsliv 
Koncentrationssvårigheter beskrivs som den största bidragande faktorn till de skolproblem 
som individer med ADHD ofta har (Daley & Birchwood, 2009). Ungdomar med ADHD har 
ofta hög frånvaro i skolan och får svårigheter att fullfölja sina studier. Övergången mellan 
skola och arbetsliv kan därför bli högst bekymmersam (Mossler, Kadesjö & Hellgren, 2014). 
Omfattande kritik har framförts gentemot gymnasieskolans problematiska kravnivåer för 
individer med funktionsnedsättning. Antingen ställs för låga krav så att de inte får samma 
chans som andra att bli konkurrenskraftiga i arbetslivet, eller för höga krav som får till följd 
att individerna hoppar av skolan för att de inte kan möta kraven (Olin & Ringsby Jansson, 
2009). Unga vuxna med funktionsnedsättningar har svårt att få ett arbete och riskerar att bli 
långvarigt arbetslösa vilket i sin tur kan få stora sociala konsekvenser för individen och bidra 
till ytterligare utsatthet (Hellberg & Kjellberg, 2012). 
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I Skolverkets allmänna råd i ”arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014) betonas att en elevs medicinska diagnos är otillräcklig att 
i sig likställas med behov av särskilt stöd i skolan. En diagnos får heller inte vara ett villkor 
för att erhålla särskilt stöd. Vidare understryks skolans ansvar att anpassa den pedagogiska 
verksamheten efter varje elevs behov. Myklebust och Båtevik (2005) har longitudinellt följt 
elever med olika funktionshinder, i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan. Resultaten visade 
att undervisningsformen kan påverka såväl chanserna att klara skolan som det framtida 
etablerandet på arbetsmarknaden. De som fått specialpedagogiska insatser i sin ”hemklass” 
hoppade inte av skolan i lika stor utsträckning som de som undervisats i särskilda grupper. 
Det var även vanligare att dessa elever tog sin in på arbetsmarknaden. 

I en avhandling om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd har 51 åtgärdsprogram 
inom tre grundskolor studerats (Isaksson, 2009). Det har även genomförts intervjuer med 
lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolpsykologer, föräldrar och barn. Resultaten 
påvisade den centrala betydelse som skolpersonal ansåg att en medicinsk diagnos har vid 
utformandet av stödinsatser. Utifrån åtgärdsprogrammen och intervjuerna kunde det dock 
sägas att stödåtgärderna för eleverna inte nämnvärt skilde sig åt. Elever med diagnoser gavs 
liknande pedagogiska insatser som andra elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd. 
Det konstaterades att den vanligaste stödinsatsen var undervisning i enskilt rum, eller i mindre 
grupper (Isaksson, 2009). 

Kjellberg & Hellberg (2012) intervjuade 20 unga vuxna med ADHD eller Asperger om hur de 
hanterat övergången mellan skola och yrkesliv. I övergången till arbete identifierades ett 
tydligt mönster av faktorer som varit stödjande respektive hindrande i övergångsprocessen. 
Stödjande faktorer som identifierats var bland annat engagemang från anhöriga och 
professionella (lärare, handläggare), möjligheten att få gå i mindre klasser i skolan, tillgång 
till medicin och boendestöd. Hindrande faktorer var avsaknad av stöd, oförståelse från 
professionella, okunskap om svårigheterna som kommer av diagnosen, utanförskap, för låga 
eller höga krav i skolarbetet samt att de individuella svårigheterna, exempelvis nedsatt 
koncentrationsförmåga, impulsivitet och den nedsatta tidsuppfattningen ställt till det för 
individerna, framförallt i skolmiljön. 

Olin & Ringsby Jansson (2009) har också studerat unga vuxna med funktionshinder och deras 
väg ut i arbetet men anlagt ett professionsperspektiv på övergångsprocessen. Företrädare för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Gymnasieskolan intervjuades om 
hur de ser på de ungas problem. Studien fokuserar på individer med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning, neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionshinder, varav många med 
ADHD. I studien beskrivs de ungas problem huvudsakligen som individrelaterade, ofta 
kopplade till en diagnos. De flesta framhåller diagnosens betydelse för att de ska kunna ge 
adekvat hjälp och stöd. Samtidigt lyfter de kritik mot den ökade användningen av diagnoser 
och menar att man kan missa andra viktiga aspekter av en klients liv, samt att man riskerar att 
sätta individerna i ”fack” och få dem att känna sig stigmatiserade. Utöver de individuella 
faktorerna beskrivs problemen som miljörelaterade, exempelvis brister i skolan. Här berörs 
också ett samhällsperspektiv där de menar att människor kategoriseras som produktiva eller 
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icke-produktiva och tillkortakommanden relateras till den enskilde individen istället för att det 
ses som ett strukturellt problem. Detta är någonting som också Isaksson, Lindqvist & 
Bergström (2007) konstaterat i sin undersökning om elever med särskilda stödinsatser i 
grundskolan. Elevers tillkortakommanden och funktionshinder i skolan ses som begränsningar 
och brister hos den enskilde. Normalitetsbegreppet beskrivs som en central riktlinje för att 
skilja ut vilka som inte håller måttet och ”normalitet” hänförs till de ”duktiga” eleverna. 

3. Teoretiska perspektiv
I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som valts utifrån uppsatsens syfte och
empiriinsamling. Ett integrerande av dessa gjordes inte minst utifrån en förhoppning att
erhålla förståelse och få en förklaring till professionella aktörers betoning av diagnosens
betydelse, för att sedan problematisera detta. De teoretiska perspektiven valdes också för att
kunna anlägga ett vidare perspektiv på individernas upplevelser och beskrivningar.

3.1  Medikalisering 
Sedan 90-talet har användandet av medicinska diagnoser, vanligen ADHD, Autism, 
Aspberger eller Tourettes syndrom, för att förklara barns skolsvårigheter ökat mer och mer. 
Detta kallas medikalisering (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010). Internationella studier 
har visat att det ofta är lärare eller andra skolaktörer som definierar problem hos barnet samt 
att de även intar en drivande roll i medikaliseringsprocessen (Rafalovich, 2005; Malacrida, 
2004). Diagnosen anses sedan direkt föranleda ett hjälpbehov. Dessa barn separeras vanligen 
från sina hemklasser för att undervisas i mindre grupper (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 
2010). Kärfve (2006) problematiserar detta och menar att de barn som blir föremål för dessa 
”särlösningar” hindras från att kunna nå samma kunskapsnivå som andra. Det handlar om att 
oförmågan att leva upp till ”normala” förväntningar individualiseras och ansvaret läggs på 
barnen själva, istället för på samhället. Denna medikaliseringsprocess kan beskrivas ha både 
”ljusa” och ”mörka” sidor (Isaksson, Lindqvist & Bergström 2010; Solvang, 2007; SBU, 
2013). En ljus sida är att individen får en förklaring på sina svårigheter, kan lägga ”skulden” 
på diagnosen och på så vis vinna självförtroende. Rättigheter och möjligheter att få anpassade 
insatser och stöd ökar dessutom markant med en medicinsk diagnos, vilket således är 
ytterligare en positiv aspekt av medikaliseringen (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010; 
Solvang, 2007; SBU, 2013). De mörka sidorna handlar om att den vikt man lägger vid 
individuella faktorer överskuggar andra faktorer som kan vara viktiga i sammanhanget, 
exempelvis skolsystemet eller hur familjeförhållandena ser ut. En annan negativ aspekt av 
medikaliseringen är att man betonar det avvikande och den strävan som finns efter 
”normalitet”, istället för att lyfta olikhet som någonting positivt (Isaksson, Lindqvist & 
Bergström, 2010). Ju fler ”olikheter” som medikaliseras desto mer förskjuts gränsen för 
normalitet (Johannisson, 2006). 

3.2  Funktionshindrets komplexitet 
Sauer & Lindqvist (2007) behandlar funktionshinderbegreppets komplexitet och menar att 
funktionshinder kan ses och definieras på en mängd olika sett beroende på vilket perspektiv 
man har. Detta är någonting som även Johannisson (2006) uppmärksammat, i relation till 
psykiatriska diagnoser. Hur en diagnos definieras kan aldrig uteslutande förklaras i biologiska 
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termer. Det är istället centralt att se till vilka normer, föreställningar och erfarenheter som 
finns i samhället och det är dessa som bestämmer vilken mening som läggs i diagnosen. 
Sociala och kulturella värderingar är aldrig definitiva och vad som är ”normalt” respektive 
avvikande idag behöver inte vara detsamma om tjugo år. Det handlar inte om att sjukdomar 
inte finns utan om att gränsvärdet mellan vad som anses normalt respektive avvikande beror 
på vilka normer och föreställningar som råder. Olin & Ringsby Jansson (2009) beskriver att 
det som händer när man kategoriserar problem och svårigheter hos den unga är att man 
definierar hos vem problemet ligger och i kontrast till detta även vem som har rätt att 
definiera det. Den unges problem förklaras, förstås och åtgärdas utifrån ”sin” kategori och 
detta kan medföra en stigmatisering av individen som påverkar dennes självbild. 

Genom Solvang beskriver Sauer och Lindqvist (2007) att funktionshindrets komplexitet kan 
förstås utifrån tre diskurser; Normalitet – avvikelse, jämlikhet – ojämlikhet samt vi – de. Vad 
gäller diskursen normalitet – avvikelse påvisar den hur funktionshindrade måste betona rollen 
som avvikare i vissa sammanhang, exempelvis i kontakten med professionella. Då lägger man 
vikt vid funktionshindret i sig och avvikelsen är central för att få tillgång till stöd och insatser. 
I andra sammanhang betonas normaliteten, till exempel i den privata sfären. För att 
avvikelsen ska kunna uppstå måste det finnas en normalitet. Normalitetsbegreppet handlar om 
vad som anses vara normalt, antingen genom statistiska termer av vad som är mest vanligt 
förekommande men normalitet skapas också utifrån vad som anses vara idealt och socialt 
accepterat. Det finns även ett medicinskt perspektiv där friskhet, alltså avsaknad av sjukdom 
eller diagnos, är det normala. Den medicinska sidan av diskursen handlar om att försöka 
åtgärda funktionshindret genom behandling, hjälpmedel eller träning och det finns därför en 
tydlig strävan mot normalitet. Jämlikhet – ojämlikhetdiskursen syftar till den utjämning av 
ekonomiska och materiella resurser som man ser nödvändig mellan funktionshindrade och 
övriga grupper i samhället. Detta innebär följaktligen att det skapas förbindelser och 
relationer mellan funktionshindrade individer och professionella välfärdsaktörer som kan göra 
denna utjämning möjlig. Dessa relationer är asymmetriska i den bemärkelsen att det är upp till 
de professionella att bedöma vem som ska få stöd och hur stödet ska se ut. De 
funktionshindrade saknar även vissa kunskaper som de professionella besitter (Sauer & 
Lindqvist, 2007). Funktionshindrade individer har rätt att leva under normala materiella, 
ekonomiska och sociala villkor. Normalitetsbegreppet blir återigen centralt i vad som anses 
vara normala villkor, exempelvis gällande boende, arbete och skola. Individens 
bestämmanderätt betonas samtidigt som denna rätt otvivelaktigt måste ligga inom ramen för 
vad som, av de professionella, uppfattas som normalt och socialt accepterat. I detta finns en 
tydlig ambivalens där det normala eftersträvas samtidigt som det avvikande accepteras. 
Diskursen ”vi – de” problematiserar kategorin funktionshindrad i den bemärkelsen att den 
skapats utifrån en gruppering av människor som avviker från de människor som betraktas som 
normala. De insatser som ges är avsedda för att hjälpa individen att hantera sina 
begränsningar samtidigt som de blir stigmatiserande eftersom de talar om för individen att 
olikhet inte är normalt. Det är på grund av rådande kulturella och sociala förutsättningar som 
olikheten blir problematisk och måste utredas och definieras, exempelvis genom en diagnos. 
Välfärdsstaten konstruerar i sin tur ”behövande grupper”, eller kategorier, för att kunna 
hantera problemen och skilja ut vilka som ska rymmas i dessa. (Sauer & Lindqvist, 2007). 
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4. Metod
I följande avsnitt presenteras och motiveras vilka metoder som använts i denna studie. Här
ges en redogörelse av tillvägagångssättet för datainsamling, urvalsmetod, vilka individer som
intervjuats, vilken analysmetod som använts samt hur kvalitetskriterierna tagits ställning till.
De etiska överväganden och metodologiska reflektioner som gjorts belyses också i avsnittet.

4.1.  Val av datainsamlingsmetod 
Kvalitativa metoder har förmågan att skapa den närkontakt som behövs för att sätta sig in i 
individers livssituation och för att kunna uppfatta ett fenomen på samma sätt som individerna 
gör (Bryman, 2002). Denna närkontakt skapas vanligen genom intervjuer. Eftersom 
ambitionen med denna studie var att försöka förstå individernas upplevelser av ADHD och 
bemötande valdes kvalitativa intervjuer, som är särskilt lämpliga för just detta (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Med studiens syfte i åtanke, och de frågeställningar studien utgår ifrån, 
utfördes intervjuerna semistrukturerat vilket innebar att specifika teman bestämts på förhand, 
samt att en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som berörde dessa teman användes 
(Bryman, 2002). Temana var Bakgrund, ADHD-diagnosen samt Bemötande och stöd från 
professionella. Intervjuguiden var flexibel på så vis att frågorna inte behövdes ställas i den 
ordningsföljd de kom i och det fanns god möjlighet till uppföljningsfrågor. Frågornas 
utformande gav stort utrymme för intervjupersonerna att fritt forma sina svar (Bryman, 2002). 

4.2.  Urvalsmetod 
De intervjupersoner som är föremål för denna studie rekryterades genom ett 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att att man tar kontakt med 
personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). Under våren 2015 utförde jag 
min praktiktermin i en kommunal verksamhet som arbetar med sysslolösa unga vuxna. 
Verksamheten bedriver förrehabiliterande insatser till arbete eller studier och individerna 
kommer vanligtvis dit på inrådan av sina handläggare på Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan eller direkt från studieavbrott från gymnasiet. Många var diagnostiserade 
med ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser. Det kändes naturligt för mig att vända 
mig till denna verksamhet när uppsatsens urvalsprocess skulle inledas, eftersom det var just 
sysslolösa individer med ADHD-diagnos jag sökte. Eftersom jag visste att det med största 
sannolikhet skulle finnas flera personer i denna verksamhet som hade de egenskaper jag sökte 
var mitt urval således även subjektivt (Hellevik, 1984). Det var också ett sociometriskt urval 
eftersom det baserats på mina egna sociala relationer och kontakter (Hellevik, 1984). I denna 
bemärkelse handlade det om att jag kände till verksamheten och personalen. Personalen 
identifierade intresserade individer med de egenskaper jag efterfrågade och jag gavs möjlighet 
att träffa dem och informera om studien. Eftersom bekvämlighetsurval är ett icke- 
sannolikhetsurval går resultaten inte att generalisera till en population, vilket ses som en 
nackdel med bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Samma sak gäller subjektiva och 
sociometriska urval, eftersom de inte heller är slumpmässiga urval (Hellevik, 1984). Detta ser 
jag dock inte som ett problem i denna studie eftersom mitt mål inte har varit att kunna 
generalisera mina resultat till att gälla alla individer med ADHD. De förutsättningar jag haft 
för att nå ut till en målgrupp som jag annars tror hade varit svår att komma i kontakt med 
bidrog till att valet av denna urvalsmetod blev fördelaktigt och andra urvalsmetoder uteslöts. 
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4.3.  Deltagare 
Uppsatsens resultat är baserat på fyra intervjuer med unga vuxna där tre av dem är 
diagnostiserade med ADHD och en av dem med ADD. Två av dem fick diagnosen som barn 
och två av dem runt 18 års ålder. Intervjupersonerna är mellan 18-26 år gamla och bosatta i en 
mellanstor svensk kommun. Tre av intervjupersonerna är män och en är kvinna. Samtliga 
individer var vid tiden för intervjuerna sysslolösa, dvs varken arbetade eller studerade. 

4.4 Tillvägagångssätt 
När syfte och frågeställningar preciserats kontaktades personalen på den verksamhet där 
rekryteringen av intervjupersoner förväntades ske. Personalen erbjöd sig att övergripligt 
berätta om studien för sina deltagare för att få en uppfattning om hur många som var 
intresserade av att veta mer. De informerade dem muntligt om studiens syfte, deltagandets 
frivillighet och anonymitet samt att jag skulle komma och berätta mer för de som eventuellt 
var intresserade. Några dagar senare besökte jag verksamheten och träffade två av personerna 
som visat intresse, för att berätta mer om studien samt ge dem möjlighet att ställa frågor. Ett 
brev delades också ut så att de fick informationen skriftligt (se bilaga 1). Därefter bekräftade 
båda att de ville delta i studien och intervjuerna genomfördes samma dag. Några dagar senare 
upprepades samma tillvägagångssätt med två andra personerna som visat intresse. Samtliga 
intervjuer genomfördes i ett samtalsrum i anslutning till verksamheten. Intervjuerna ägde rum 
under samma vecka och tog 45-60 minuter vardera. Kort därefter transkriberades intervjuerna, 
vilket resulterade i femtio sidor utskriven text. 

4.5.  Databearbetning och Analysmetod 
Som analysmetod valdes kvalitativ konventionell innehållsanalys. Analysmetoden valdes med 
utgångspunkt i min ambition att öppensinnat kunna bearbeta intervjumaterialet och försöka nå 
en djupare förståelse än det som klart uttrycks. Metoden präglas nämligen av en 
förutsättningslös analysering där teman och kategorier inte bestämts på förhand utan istället 
växer fram under analysarbetets gång (Hsien & Shannon, 2005). Detta skapar stor frihet att 
analysera och tolka resultatet. Målet var dels att sortera upp det som klart uttrycks i texten, det 
vill säga materialets manifesta nivå, i koder och kategorier. Målet var också att därefter bilda 
teman utifrån materialets latenta nivå, det vill säga den underliggande, tolkade meningen i 
texten (Graneheim & Lundmark, 2004). I enlighet med metoden inleddes analyseringen av 
intervjuutskrifterna med flera genomläsningar för att få grepp och förståelse för materialets 
helhet. Därefter lyftes meningsbärande enheter ut som var av relevans för uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Dessa meningsbärande enheter kunde vara allt från några ord till ett par 
meningar långa. De meningsbärande enheterna kodades därefter med ett eller ett fåtal ord som 
sammanfattade meningen i det sagda (Hsien & Shannon, 2005). Detta följdes av en 
kategoriseringsprocess där de koder som kunde relateras till varandra samlades i samma 
kluster. Ett kluster kom sedan att skapa en kategori. Genom ett tolkande inslag formulerades 
slutligen fyra teman som ämnade åskådliggöra essensen i de inrymda kategorierna och skapa 
en helhetsbild av resultatet. Temana kom i sin tur att utgöra resultatdelens huvudrubriker. På 
nästa sida följer ett urklipp ur kodningsmallen (bilaga 3) som illustrerar hur koder relaterats 
till en kategori och hur den kategorin därefter hänförts till någon av de fyra temana. 
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Figur 1: Utdrag ur kodningsmall 
Tema Kategori Kod 

Diagnosens betydelse för 
självbilden 

Känslor före diagnos 

Jämförelse 
Individuell skuldbeläggning 
Förnekelse 
Undran över 
tillkortakommanden 

Känslor efter diagnosen 
Diagnosen som ett svar 
Skuldbelägger ADHD 
En del av personligheten 
Integreras i självbilden 

4.6.  Forskningsetiska överväganden 
Uppsatsens etiska överväganden har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principer som 
beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) och som är centrala för en etiskt korrekt genomförd 
forskningsstudie. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har efterföljts genom att 
deltagarna muntligt och skriftligt informerats om studiens syfte, frivillighet, anonymitet och 
användningsområde, samt deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtliga 
deltagare gav muntligt samtycke innan intervjuerna ägde rum, vilket säkerställer uppfyllelsen 
av samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om undersökningens 
deltagare ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dem 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska försäkras anonymitet. I uppsatsen har en 
avidentifiering av namn och personliga uppgifter som kunnat röja deltagarnas identiteter 
gjorts. Eftersom att samtliga intervjupersoner rekryterades från samma verksamhet gjordes en 
ytterligare förstärkning av anonymiteten för att minska risken att någon intervjupersons 
historia skulle kännas igen genom de citat som redovisas i resultatdelen. Intervjupersonerna 
har därför inte fått enskilda fingerade namn eller andra benämningar, exempelvis 
”Intervjuperson 1” osv. Nyttjandekravet har efterföljts genom en varsam hantering av det 
insamlade materialet där ingen annan haft tillgång till det och där det endast använts i denna 
uppsats. Det har även funnits en bestämd ambition och en tillförsäkran till deltagarna att allt 
material kommer att raderas efter att uppsatsen är färdigställd och godkänd. 

4.7.  Kvalitetskriterier 
Validitet handlar om forskningens giltighet i bemärkelsen huruvida studien undersökt det den 
ämnade undersöka, om resultatet svarat på studiens frågeställningar samt om lämplig metod 
valts för att göra det (Kvale & Brinkmann, 2014). Som tidigare nämnts under Val av 
datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer använts, eftersom de ansågs bäst kunna 
besvara studiens frågeställningar. Förutsättningar för validitet har skapats genom ett tydligt 
och avgränsat syfte, med forskningsfrågor som förtydligar och preciserar det, samt att 
diskussionen och analyseringen av studiens resultat noggrant förankrats i tidigare forskning 
och vedertagna teorier. Författaren har genomgående haft studiens syfte som central 
utgångspunkt och samtidigt strävat efter en objektiv varsamhet i tillförsäkrandet att de resultat 
som presenterats verkligen överensstämmer med det som individerna som varit föremål för 
studien förmedlat. Reliabilitet handlar om möjligheten att kunna reproducera studien vid ett 
annat tillfälle eller av en annan forskare och få liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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För att reliabiliteten ska kunna stärkas krävs tydlighet och öppenhet i forskningsprocessen och 
detta ämnar denna uppsats ha åstadkommit genom de beskrivningar av tillvägagångssätt, 
urval och övriga steg som tas upp i metoddelen. Att ställa öppna frågor var centralt vid 
utformandet av intervjuguiden och utförandet av intervjuerna, för att minska risken att styra 
individerna i sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjupersonerna menade att de förstått 
frågorna och jag kände att intervjusituationerna återupplevdes under transkriberingsarbetet 
vilket bidrog till upplevelsen att det individerna sagt återberättades på ett rättvist sätt i texten. 

Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, handlar om huruvida studiens resultat kan 
överföras till liknande situationer eller andra undersökningspersoner (Kvale & Brinkmann, 
2014). Generaliserbarhet innebär att resultat från en studie kan gälla för andra människor, 
andra miljöer och situationer (Bryman, 2002). Med tanke på det låga antalet intervjupersoner 
och det faktum att urvalet inte skett slumpmässigt kan de inte vara representativa för en 
population. I kvalitativ forskning handlar dock generalisering ofta inte om huruvida 
forskningsresultaten kan generaliseras utan istället om ifall den kunskap eller teori som 
uppkommit kan generaliseras till andra relevanta situationer (Bryman, 2002). Genom 
analytisk generalisering öppnar man upp förståelsen för det undersökta fenomenet och söker 
reda ut vad som kan hända i en liknande situation (Kvale & Brinkmann, 2014). De unga 
vuxna som intervjuats i denna studie är inte representativa för alla unga vuxna med ADHD 
men den externa validiteten har ändå ämnat stärkas genom den analys av resultaten som gjorts 
i relation till tidigare forskning och valda teorier. Individernas berättelser kan därför sannolikt 
säga någonting om hur människor med ADHD i största allmänhet kan uppleva sin situation. 

4.8 Metodologiska reflektioner 
I valet av urvalsmetod har jag ingående reflekterat kring hur deltagarna påverkats av att bli 
tillfrågade när de befann sig i den verksamhet de för tillfället spenderade sina dagar på, samt 
om det hade någon betydelse att personalen i verksamheten initierade kontakten. Individerna 
befinner sig inte i någon beroendeställning till personalen så som de gör med sina handläggare 
(som till exempel beslutar om ekonomiskt bistånd för dem). Efter att ha utfört min praktik i 
verksamheten är jag dessutom medveten om den trygga relation de flesta individer uppgett sig 
ha med personalen. Utifrån detta drogs slutsatsen att nackdelarna med urvalsmetoden 
troligtvis inte övervägde fördelarna. Jag tror också att det hade varit svårt att nå ut till denna 
målgrupp på ett bättre sätt. Före personalen berättade om min studie var jag tydlig med att de 
skulle betona deltagandets frivillighet och jag var konsekvent i detta under mina möten med 
personerna som visat intresse. En av intervjupersonerna var inskriven i verksamheten redan 
under min praktikperiod och jag vågar påstå att vi byggt upp en förtroendefull relation. Denna 
relation kan ha fått personen att berätta mer eller mindre om sig själv. I detta fall valde jag 
dock att se relationen som fördelaktig med förhoppning att den bidrog till att personen kände 
en större trygghet att öppna upp sig och dela med sig av sina upplevelser. 

5. Resultat
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som de kvalitativa intervjuerna
genererade. Databearbetningen och innehållsanalysen genererade fyra övergripliga teman
som utgör följande avsnitts fyra huvudrubriker. Dessa ämnar skapa en helhetsbild av hur
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individerna upplever och förhåller sig till sin diagnos, hur bemötandet från professionella sett 
ut samt vad de har för förväntningar inför ett framtida självförsörjande liv. Temana är 
”Diagnosens betydelse för självbilden”, ”Diagnosens komplexitet”, ”Upplevelser av det 
professionella bemötandet” och ”Förväntningar inför framtiden”. 

5.1.  Diagnosens betydelse för självbilden 
Detta avsnitt syftar till att belysa intervjupersonernas upplevelser av att bli diagnostiserade 
samt vilken betydelse ADHD har för hur de ser på sig själva. Avsnittet är indelat i två 
underrubriker som jag valt att kalla Känslor före diagnos och Känslor efter diagnos. 

5.1.1.  Känslor före diagnos 
Samtliga intervjupersoner uppgav att de före diagnosen fastställdes alltid känt sig annorlunda 
eller som att det varit något fel på dem. De talade om tiden före diagnostiseringen i termer av 
såväl deras egna som andras undran och oförståelse för de begränsningar och svårigheter som 
fanns. 

Jag har alltid vetat att nåt inte stämmer […] Har inte vetat att man har den här diagnosen, man 
vet inte ’vad är felet på mig’ liksom, varför kan inte jag göra som alla andra bara sätta mig en 
stund och fokusera på läxorna. 

De reflekterade framförallt över dessa känslor i relation till tillkortakommanden i skolan 
såsom oförmåga att sitta still och göra det som förväntades. Gemensamt för alla 
intervjupersoner utom en var att de fick sitta i ett eget rum i skolan redan innan 
diagnostiseringen, vilket förstärkte bilden av att något var fel med dem. En av dem sa ”Det 
var ju bara jag som satt uppe i det där rummet. Och då förstod jag att det var nåt fel på mig.” 
De två som lade störst vikt vid sina svårigheter var också de som reflekterade över huruvida 
de velat ta reda på om de ”hade något” eller ej. En blev avrådd av sina föräldrar som 
förminskade svårigheterna och menade att han bara skulle skärpa sig och anstränga sig i 
skolan. Detta bidrog till att han förnekade den eventuella förekomsten av en diagnos. Följden 
blev en ökad individuell skuldbeläggning och han bad om ursäkt för sina tillkortakommanden. 
Individuell skuldbeläggning var gemensamt för samtliga intervjupersoner och det var 
någonting som förstärkts utifrån, framförallt i skolatmosfären. 

Lärare som inte vet hur dom ska göra med ungar som är annorlunda, det är 
’herregudiminlåda’ typ. 

5.1.2.  Känslor efter diagnos 
Intervjupersonerna uppvisade en stor samstämmighet i känslorna som uppkom när de fick 
reda på att de hade ADHD. De tyckte att det var skönt och de såg det som ett ”svar” på det 
som de själva misstänkt. Efter diagnosens fastställande var det tydligt att individerna 
kopplade ihop ADHD med sina individuella tillkortakommanden. Detta skapade i sin tur en 
slags överföring från individuell skuldbeläggning till en skuldbeläggning av diagnosen. En av 
intervjupersonerna sa ”När jag försöker koncentrera mig eller är arg.. Då känner jag att det är 
mest ADHD:n som ställer till allting, så då blir det att jag lägger det på den.” 
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Trots att intervjupersonerna på olika sätt beskrev konsekvenserna av ADHD som 
problematiska visade de att diagnosen integrerats i deras självbild och blivit en del av dem. 
Samtliga intervjupersoner tog avstånd från att särskilja ADHD från den egna personligheten 
och det var tydligt att de accepterat förekomsten av den. 

Hur mycket skit det än är, så gillar jag det ändå. För jag skulle inte vara den jag är om jag inte 
har ADHD. Jag känner mig ändå som en del av det […] Jag skulle aldrig kunna tänka mig att 
vara på ett annat sätt. 

Sammanfattningsvis kan det utrönas att diagnosen skapat förståelse för varför individerna inte 
känt sig som ”alla andra”. Vidare har diagnosen bidragit till ett mentalt avståndstagande från 
den egna förmågan att uppfylla ”normala” krav och öppnat upp för alternativa tankar kring 
sina begränsningar och vilka möjligheter som finns. Det står också klart att diagnosen format 
andra personers syn på dem och att det i sin tur haft betydelse för hur de ser på sig själva. 
Flera beskrev det som avlastande att berätta för andra om sin ADHD för att erhålla förståelse 
för sina svårigheter och slippa risken att folk tycker illa om en. 

Om dom inte vet att jag har ADHD så tror jag att dom liksom inte förstår, dom kommer tycka 
jag är skum på nåt sätt […] Jag brukar säga det i ganska god tid, att ’Den är en sak ni borde 
veta om mig. Jag har varit på en utredning och där har jag fått reda på att jag har ADHD och 
har haft det… från min uppväxt.’ 

5.2. Diagnosens komplexitet 
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för intervjupersonernas syn på sin ADHD, i form av 
fördelar och nackdelar. Vidare ämnar detta tema utröna hur individerna förhåller sig till sin 
diagnos samt hur de normaliserar ADHD och i andra lägen betonar avvikelsen. I avsnittets 
sista del redogörs för individernas förhållningssätt till medicinering. Som tidigare nämnts har 
denna studie inget medicinskt perspektiv men detta är en viktig del i intervjupersonernas 
relation till sin diagnos och ett aktuellt underlag för några av de resultat som diskuteras längre 
fram i uppsatsen. Underrubrikerna har jag valt att benämna För- och nackdelar med 
diagnosen, Förhållningssätt till diagnosen samt Förhållningssätt till medicinering. 

5.2.1.  För- och nackdelar med diagnosen 
Den allra starkaste gemensamma nämnaren i intervjupersonernas upplevelser av hur ADHD 
yttrar sig hos dem beskrevs vara de extrema koncentrationssvårigheterna. Det talades nästan 
uteslutande om dessa i negativa termer. Symptomen beskrev som ”kaos i hjärnan”, med 
oförmåga att sortera intryck runtomkring en, att lyssna på en person när någon annan tilltalar 
en, att lyssna på längre instruktioner, att vistas i klassrumsmiljöer med mycket folk och ljud, 
svårigheter att sitta i möte, samt återkommande känslor av att sväva iväg i tankarna. 

Som i möten... Då kan man titta ut genom fönstret och se att där är det ett grönt träd och trädet 
är grönt och det är... eh... Bra med grönt för att gräs är gott för kor typ och kor gör mjölk och 
ost det är gott och så kan man… Sen flyger jag iväg till rymden tillslut. 

Koncentrationssvårigheternas negativa konsekvenser hänfördes i störst utsträckning till 
skolans värld. Samtliga intervjupersoner påvisade dessa svårigheter som den huvudsakliga 
anledningen till skolproblem. De beskrev att det blivit värre ju högre upp i årskurserna de 
kom. Gemensamt är att de alla började skolka när de känt att de inte hade kontroll över sin 
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situation. Som svar på frågan om det fanns någonting som individerna skulle vilja ändra på 
hos sig själva svarade samtliga att de hade velat kunna koncentrera sig i skolan. Skolan 
återkom genomgående som en ångestladdad arena, där intervjupersonerna önskat att det sett 
annorlunda ut. Två av dem betonar hur de upprepade gånger försökt lyckas i skolan men 
misslyckats. För samtliga blev svårigheterna i gymnasiet så påtagliga att de hoppade av eller 
tog studenten med enstaka godkända ämnen. Vidare nämndes nackdelar i form av svårigheter 
att utföra ”tråkiga” uppgifter, att arbeta stillasittande, att ”ta tag” i saker, att slutföra saker, att 
passa tider, att vänta, samt problem att utföra vardagliga saker, exempelvis hushållssysslor. 

Den största fördel som ADHD-diagnosen medförde, enligt samtliga intervjupersoner, var 
rätten till anpassat stöd i skolan. Gemensamt för dem alla var de påtryckningar som kommit 
från skolan vad gäller diagnosens betydelse för att få extra stöd och insatser. Det konkreta 
stöd som följde av diagnosen hade däremot intervjupersonerna svårare att sätta fingret på. Två 
av dem menade att stödet var lika som tidigare. Sammanfattningsvis kan sägas att stödet inte 
uppfattades vara tillräckligt. Detta återkommer jag till i temat Upplevelser av det 
professionella bemötandet. 
De koncentrationssvårigheter som beskrevs tidigare uppkommer inte i alla sammanhang, 
menade intervjupersonerna. När någonting roligt ska utföras är koncentrationen inte ett 
problem för någon. Två av individerna hade musik som intresse och beskrev båda hur de 
kunde uppslukas helt när det gällde att arbeta med musik. I detta avseende var 
koncentrationen hög och en av dem reflekterade kring ADHD som bidragande till en extra 
hög förmåga att helt och hållet gå in i sin ”bubbla” och sitta i timtal med det man brann för. 

Det finns som ingenting annat i huvudet. Jag tar in exakt allt och det får typ inte plats nåt mer 
i hjärnan än just det jag håller på med.. När jag gör nånting som jag tycker om då blir det bara 
som ett stort rus av glädje i hjärnan, då vill jag bara göra det hela tiden, jag vill typ aldrig att 
det ska ta slut. 

Två av intervjupersonerna betonade den höga energinivån som kommer av hyperaktiviteten 
som någonting mycket positivt och något de aldrig skulle vilja vara utan. En beskrev det som 
en avgörande faktor i sin förmåga att kunna utföra det han älskade, nämligen fotboll. Hans 
högsta dröm var att bli fotbollsproffs och han menade att hyperaktiviteten är en stor anledning 
till att han är så duktig. ”Jag orkar ju springa i 90 minuter utan att bli trött. Det är ju det som 
är så härligt med just den här ADHD:n som jag märker av.” 

Sammanfattningsvis stod det klart att intervjupersonerna såg både fördelar och nackdelar med 
sin ADHD och att det är situationsbundet. Följande citat får sammanfatta essensen i 
intervjupersonernas reflektioner kring att leva med sin diagnos; ”Jag skulle önska att jag hade 
en ’av och på-knapp’. Det skulle va det bästa.. Bestämma när man ska ha ADHD.” 

5.2.2.   Förhållningssätt till diagnosen 
Intervjupersonernas berättelser om hur de tycker att ADHD-diagnosen yttrar sig hos dem 
visade samstämmighet på flera sätt. Ett fenomen som gick att utröna var den makt de menade 
att ADHD har över beteendet. Två av intervjupersonerna åberopade sin högljuddhet och 
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ständiga uppmärksamhetssökande som en följd av ADHD. De menade att andra har svårt att 
förstå dessa beteenden och de uppfattas som icke-önskvärda. 

Min ADHD gör att jag vill ha mycket uppmärksamhet och sånt här och det märker jag att jag 
inte riktigt får och då kanske jag blir på dåligt humör eller nånting […] Det är mycket såna 
saker.. Och det är saker som jag inte tror att dom [folk som inte har ADHD] förstår. 

Ett annat förhållningssätt som identifierades var hur intervjupersonerna normaliserade 
ADHD. De tyckte inte att det var någon ”stor grej” att ha det. Diagnosen var ingenting de 
skämdes över och flera berättade att de inte tänkte särskilt mycket på den. Vidare menade de 
att ”alla” numera vet vad ADHD är. De sa att folk ”tar det bra” när de berättar om sin diagnos 
och de flesta förstår ungefär vad den innebär. Två av individerna uttryckte dock att de fått 
uppfattningen att många andra med ADHD skäms över att ha diagnosen. En av 
intervjupersonerna uppvisade viss motvillighet till att berätta om sin ADHD och sa ”Det 
[ADHD] är väl inte så speciellt, men det är väl ändå speciellt…” 

Samtliga intervjupersoner beskrev att de uppskattade att umgås med andra personer som har 
ADHD. Det uttrycktes i termer av naturlighet, förståelse för varandra samt att man ”klickar”. 

Dom som inte har ADHD, dom har ingen aning om hur det är att ha ADHD, för dom kan inte 
sätta sig in i situationen […] Det blir ett problem att ha ADHD just för att om du ska umgås 
med folk som inte har det så är du med en helt annan person […] Man känner nånstans att, om 
vi snackar såhär pluspoler och minuspoler, alltså dom passar ihop. Det blir så. Automatiskt 
liksom. 

I vissa lägen betonade individerna det avvikande i att ha en ADHD-diagnos, särskilt när det 
gällde skola, arbete eller vardagliga saker som rör ett stereotypt ”normalt” liv. De menade att 
normala saker blir extra svåra att hantera och att det är viktigt att andra förstår det. 

Alltså saker som är självklara för andra, kan man inte uppnå... Eller, har man svårt med. Och 
det är ju sånt som skapar trubbel egentligen i livet. Vardagliga saker som är en ’no brainer’ för 
andra, om sånt blir problem, då är det lätt att allt blir ett problem. 

Två av intervjupersonerna uttryckte att de ibland kände sig ”omogna” när saker inte 
fungerade i längden. De beskrev att de försökt kompensera detta genom att göra saker de 
normalt inte brukar klara av, exempelvis ta tag i någonting ”tråkigt” eller fokusera på 
någonting skolrelaterat. Båda förklarade att detta resulterade i en enorm energiförlust efteråt. 

När jag känner att jag haft en väldigt dålig period […] när jag vet att jag kommit för sent 
mycket, obrydd, känt att jag inte vill göra nånting, jag bara skiter i allt och allt är kaos […] jag 
har försökt men det har inte gått och allting har ändå blivit kaos. Då känner jag att jag vill 
göra upp för det […] Och då brukar det gå ganska bra ett tag, men sen faller det som ihop 
igen. Och det är också väldigt jobbigt. Om jag verkligen koncentrerar mig och försöker med 
nånting, typ nånting jag tycker är tråkigt, då orkar jag ingenting efter. All energi går åt till 
det… Jag somnar direkt, jag blir helt slut. 

5.2.3.   Förhållningssätt till medicinering 
Tre av intervjupersonerna hade prövat medicinera sin ADHD och den fjärde hade så pass 
nyligt blivit diagnostiserad att medicinering inte påbörjats, men han uppgav att det var på 
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gång. Alla fyra åberopade att de kort efter diagnostisering uppmanats att medicinera. Några 
av dem provade olika sorters medicin och gemensamt för alla tre var att de totalt medicinerat i 
ca 2 års tid. Samtliga var missnöjda med medicinen och det härleddes bland annat till fysiska 
bieffekter som illamående, förlorad matlust, ont i magen, ont i kroppen. En intervjuperson 
berättade om den långa listan med medicinens bieffekter. Den obehagskänsla medicinen gav 
var dock det största skälet till att intervjupersonerna slutade ta den. De beskrev den i termer 
av att känna sig som en annan person och/eller göra saker som de inte brukar eller ville. 
Medicinens negativa effekter upplevdes större än de positiva. Vid frågan vad de hoppades att 
medicinen skulle ha gjort var svaret gemensamt ”att öka koncentrationen”. Två av 
intervjupersonerna kommenterade att de känt att koncentrationen ökat, men inte i så hög 
utsträckning att det var tillräckligt för att klara skolan. 

Det var ju i trean [på gymnasiet] jag fick chansen att verkligen sitta ned i det där rummet […] 
Så då tänkte jag att ”det här är min sista chans” […] Jag tänkte bara, nu eller aldrig. Jag testar 
den här medicinen och så hoppas jag på det bästa men. Jag hann ju som inte ikapp... Tyvärr... 

5.3. Upplevelser av det professionella bemötandet 
I detta avsnitt uppmärksammas vilka upplevelser individerna fått av det professionella 
bemötandet. Samtliga intervjupersoner relaterade mycket av sin ADHD-diagnostisering till 
skolan och första kategorin fick därför benämningen Skolans bemötande före/efter diagnos. 
Andra kategorin fick namnet Handläggarnas bemötande eftersom intervjupersonerna har 
någon handläggare på Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 

5.3.1.  Skolans bemötande före/efter diagnos 
Utifrån det intervjupersonerna berättat var det tydligt att de mötts med oförståelse för sitt 
beteende och sin personlighet, särlösningar och hopplöshetskänslor från lärare i skolan. De 
har fått höra att de var nonchalanta, ”obrydda”, omogna och fått upprepade tillsägelser att 
skärpa sig, sitta stilla och vara tysta. Tre av intervjupersonerna beskrev samtidigt att lärare 
förstått att det ”varit något”, eftersom de inte kunde sitta stilla i klassrummet. De hade därför 
fått sitta i eget rum och studera även innan diagnosen fastställdes. 

Alltså min lärare visste ju att jag hade det, alltså min speciallärare […] Jag fick sitta i eget rum 
för att dom [lärarna] visste att jag inte kunde sitta still i klassrummet och dom visste att jag 
hade svårt att jobba […] Dom flesta som satt i det andra rummet hade svårt att sitta still så då 
förstod jag ju egentligen att det var nåt… 

Individerna upplevde dock att det var oklart på vilket sätt de förväntades studera i det egna 
rummet. Gemensamt för intervjupersonerna var att det var skolpersonal som uppmärksammat 
deras svårigheter och åberopat förekomsten av eventuell ADHD-diagnos. Skolpersonalen 
hade i flera fall också varit drivande i diagnostiseringsprocessen, samt betonat diagnosens 
avgörande betydelse för att kunna erbjuda adekvat stöd och hjälp i skolan. 

[Intervjuperson citerar lärare] ’X har ju kvalitéer men man ser på vissa punkter att det är 
mycket han behöver hjälp med… Och då måste han få dom resurserna men han kan inte få 
dom resurserna om han inte har fått ställd diagnos.’ 

När diagnosen fastställts upplevde intervjupersonerna att skolpersonal blev lättade och de 
möttes genast med större förståelse. Lärare meddelade att de nu kunde få anpassat stöd i 
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skolan. Intervjupersonerna upplevde däremot inte att det ”nya” stödet bidrog till en större 
prestationsförmåga. Två av dem tyckte att det blev lite bättre men långt ifrån tillräckligt. 

Det fanns några i rummet och sen var det som skärmar... Så jag fick sitta i ett hörn med 
skärmar, som en fyrkant typ, så satt det två speciallärare där. Men det gick som inte, så jag 
tänkte ’jamen om det inte går är det väl ingen vits, varför ska jag slösa tid här?’ 

Utifrån det intervjupersonerna delat med sig av var det tydligt att påtryckningarna från lärare 
att få till en utredning byttes mot påtryckningar kring vikten av att medicinera sin ADHD för 
att kunna fungera i skolan. Det går också att utröna att medicinering gick hand i hand med 
ökat stöd. Två av intervjupersonerna berättar att skolpersonalen visade missnöje när de valde 
att sluta medicinera och en sa ”Dom såg att, när jag slutade ta medicin så sket jag fullständigt 
i allt, då gjorde jag ju ingenting i skolan.” 

5.3.2.  Handläggarnas bemötande 
Vidare in i vuxenlivet var intervjupersonerna samstämmiga i att de blivit bra bemötta av sina 
handläggare och att det verkat som att de oftast förstått deras begränsningar. Individerna 
beskrev att de känt sig delaktiga i de insatser som erbjudits. De uttryckte också tacksamhet 
kring det ekonomiska biståndet de erhöll och de initiativ handläggarna tagit för dem i 
sysselsättningsfrågan. Samtidigt beskrev tre av dem, i olika former, en maktasymmetri i 
relationen mellan dem och handläggarna. Detta härleddes till att den typ av sysselsättning 
handläggarna tyckte skulle lämpa sig för individerna inte överensstämde med det de själva 
ville. En menade att man alltid får chans att säga vad man vill göra, men att de professionella 
ändå har sista ordet och att det inte är någonting man vill argumentera emot. 

Ja, men det blir ju som hon ville för jag vill inte sätta mig själv på pottan […] Sen är hon 
[handläggaren på försäkringskassan] väl som alla myndigheter, som gör nästan så som man 
bestämt fast lite mer som hon tycker är bra. 

5.4.  Förväntningar inför framtiden 
Detta tema handlar om intervjupersonernas förhållningssätt gällande arbete eller studier. 
Gemensamt för intervjupersonerna var att de har handläggare på Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Första underrubriken har därför fått 
benämningen Förväntningar på handläggarna. När intervjupersonerna reflekterade över 
framtiden gjorde de det ofta med osäkerhet kring den egna förmågan att klara av arbete eller 
studier. Sista underrubriken har därför fått namnet Förväntningar på den egna förmågan. 

5.4.1.  Förväntningar på handläggarna 
Det var tydligt att intervjupersonerna kände förtroende för de professionella som de hade 
kontakt med. Den samarbetsvilja individerna uttryckte verkade dock delvis vara baserad på en 
rädsla att förlora stöd eller ersättning, mer än ett genuint intresse för det som erbjudits. 
Gemensamt för individerna var en önskan att bli självförsörjande och slippa ekonomiskt 
bistånd. Den trygghetskänsla biståndet gav i nuläget var dock påtaglig hos tre av dem. De 
betonade vikten av att ta små steg och att få behålla biståndet till det verkligen inte behövdes. 
Rädslan att förlora ersättning gick hand i hand med tvivel på den egna förmågan. 
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Det känns som att det skulle vara jätteskönt [att bli självförsörjande]. Fast det känns också 
som, iochmed att jag alltid haft bidraget, så känns det som att det är skönt att landa tillbaks på. 

5.3.2. Förväntningar på den egna förmågan 
Samtliga intervjupersoner hade arbetsrelaterade framtidsdrömmar och planer som de kunde 
beskriva och reflektera kring. Två av intervjupersonerna hade funderat på att studera men de 
beskrev samtidigt en låg tilltro till att lyckas utan omfattande stöd. Gemensamt för 
individernas arbetsrelaterade framtidsplaner var att de föll inom ramen för praktiskt eller 
fysiskt arbete och det var någonting de menade var en avgörande faktor för att klara av ett 
’vanligt’ arbetsliv. En annan avgörande faktor var att det måste finnas en tillfredsställelse i 
arbetet som utförs. Att det måste vara kul för att det ska hålla i längden, menade flera. 
Rädslan att misslyckas var mer eller mindre återkommande i det intervjupersonerna delade 
med sig av. Det var identifierbart att ingen av dem tillät sig ha höga förhoppningar om sig 
själva, eller helt lita på sin egna förmåga vad gäller att ha ett självförsörjande ’vanligt’ liv. 
Utifrån det individerna berättade synliggjordes ett tydligt motstånd mot att utelämna sig som 
”helt redo” att komma ut i arbetslivet. 

Alltså jag skulle kunna säga upp mig om jag är sur eller typ vaknar och är trött och ba ’nej jag 
skiter i att gå idag’ […] det skulle kännas så surt… När man väl får ett jobb och sen då 
sumpar man det på ett sånt sätt. Och… Eftersom jag inte kan göra nåt åt… Jag vill ju inte 
sumpa nånting men, det är som… Jag vill komma i tid här varje dag också men, det går bara 
inte… Tydligen. 

6. Analys
I följande avsnitt belyses studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och de
teoretiska perspektiv som nämnts och beskrivits i kapitel 3. Utifrån de presenterade resultaten
identifierades fyra områden vilka jag valt att fokusera föreliggande analys kring.
Dessa områden utgör kapitlets rubriker, som jag valt att benämna ”Skolans betydelse”,
”Medikaliseringsperspektivet”, ”Maktasymmetri” samt ”Normalitet/avvikelse”.

6.1  Skolans betydelse 
Inledningsvis kan konstateras att individerna som intervjuats uppvisar många av de symptom 
och problemområden som framfördes i Socialstyrelsens vägledningsdokument för ADHD 
(Kadesjö et al, 2007). Några av dem var omfattande koncentrationssvårigheter, oförmåga att 
utföra tråkiga uppgifter, svårigheter att ta till sig instruktioner, vara närvarande i dialoger, 
slutföra uppgifter och passa tider. I empirin framgick det tydligt att dessa problem skapat 
hinder för individerna, framförallt i skolmiljön. Detta överensstämmer med det Daley & 
Birchwood (2009) kom fram till i sin undersökning om den relation som visade sig finnas 
mellan ADHD och bristande skolprestationer. 

Empirin visade att individerna betonade stöd och insatser i skolan som centrala när man har 
ADHD. Det var dock ingen av dem som reflekterade över skolans ansvar att anpassa 
undervisningen efter varje enskild elev (Skolverket, 2013). I stället var upplägget diffust och 
ostrukturerat. Individerna satt i enskilda rum eller små grupper med andra men de förstod inte 
själva vad de hade för stöd eller vad som förväntades av dem. Att inte förstå vilka krav som 
ställs på en, eller att kraven varit för höga eller för låga, får stöd i det Olin & Ringsby-Jansson 
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(2009) skrivit om den kritik som framförts gentemot gymnasieskolans problematiska 
kravnivåer för individer med funktionsnedsättning. För individerna i min studie ledde detta 
till avhopp och/eller ofullständiga betyg från skolan. Mossler, Kadesjö & Hellgren (2014) 
bekräftar att avhopp från skolan är vanligt bland individer med ADHD. 

I empirin framgick det att det var skolpersonal som uppmärksammat individernas svårigheter 
i skolan och menat att det kan bero på medicinsk diagnos. Att det ofta är skolpersonal som 
uppmärksammar och i många fall även driver frågan om diagnostisering för individen ligger i 
linje med tidigare forskning (Rafalovich, 2005; Malacrida, 2004). Skolpersonalen förklarade 
och betonade för individerna i min studie och deras närstående att en diagnos var central för 
att få ”rätt” stöd. Detta kan problematiseras i relation till det Isaksson (2009) uppmärksammat 
om utformandet av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i skolan. Även där 
identifierades en betoning från skolpersonalens sida av den medicinska diagnosens betydelse 
för att kunna utforma ”rätt” stöd. Det visade sig dock att eleverna ofta erbjöds liknande 
insatser oberoende av om diagnos fanns. Individerna i min studie berättade också att 
skolpersonal förklarat att enskild undervisning eller undervisning i mindre grupper var 
centralt för dem, vilket också visat sig vara den vanligaste undervisningsformen för individer i 
behov av särskilt stöd (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010). 

Empirin visade att skolpersonal relativt lättvindigt beslutat att separera individerna från övriga 
klassen. Detta kan uppmärksammas i enlighet med vad Kärfve (2006) skriver om risken att en 
separation från hemklassen hindrar elever från att nå samma kunskapsnivå som andra. Ur ett 
vuxenperspektiv får detta synsätt vidare stöd i Mykleburst & Båteviks (2005) studie som 
visade att undervisning i särskilda grupper oftare leder till svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden jämfört med anpassad undervisning inom hemklassen. Samtliga individer 
som varit föremål för denna uppsats hade undervisats i enskilda rum eller mindre grupper i 
skolan. De är idag arbetslösa med ofullständiga betyg från gymnasiet. Hellberg & Kjellberg 
(2012) bekräftar att unga vuxna med funktionsnedsättningar har svårt att få ett arbete. 

6.2  Medikaliseringsperspektivet 
Det framgick i empirin att individerna känt sig annorlunda och otillräckliga långt innan de 
fick sin ADHD-diagnos, vilket genom tidigare forskning visat sig vara vanligt (Gillberg, 
2005; Lassinantti, 2014). Fastställandet av diagnosen möttes med lättnadskänsla såväl hos 
dem själva som anhöriga och skolpersonal, att veta vad ”felet var”. Individerna reflekterade 
över sina tillkortakommanden på ett nytt sätt och hävdade den styrande inverkan ADHD har 
på beteendet. De förklarade även att de berättade för andra om diagnosen i situationer då de 
riskerade att uppfattas som konstiga. En skiftning från individuell skuldbeläggning till 
skuldbeläggning av diagnosen identifierades där. Denna skiftning får stöd i tidigare studier 
där den benämns som en positiv aspekt av medikaliseringen (Isaksson, Lindqvist & 
Bergström, 2010; Solvang, 2007). 

Utifrån uppsatsens resultat kan det konstateras att skolans bemötande av individerna speglar 
en individualisering av tillkortakommanden och ett uppenbart behov av att skilja ut 
resurssvaga individer (Isaksson, Lindqvist & Bergström 2010;  Kärfve, 2006.; Olin & 
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Ringsby-Jansson, 2009). Detta behov ledde till en medicinsk diagnos, medikalisering, som 
förklaring på individens skolproblem. Diagnosen gav individens tillkortakommanden ett 
namn och här återspeglas den kategorisering av människor som ”produktiva” eller ”icke- 
produktiva”, som Olin och Ringsby-Jansson (2009) menar sker i skenet av 
diagnostiseringsprocessen. 

Vidare kan den subjektivitet som inryms i själva diagnosförfarandet problematiseras i 
förhållande till medikaliseringsteorin. ADHD är en speciell medicinsk diagnos eftersom det 
inte räcker att uppfylla kriterier för att diagnostiseras. Det ska vara kombinerat med 
funktionsnedsättning och med det menas ”att en individ i sin vardag inte når upp till 
prestationer i nivå med sina förutsättningar och vad som kan förväntas i ens sociala och 
kulturella sammanhang” (Kadesjö et al, 2007, s. 83). Empirin visade att individerna fått 
diagnosen under skolåren och därför skulle funktionsnedsättningen i detta sammanhang kunna 
översättas till att de inte kunde prestera efter vad som kan ”förväntas i skolan”. Denna 
subjektivitet, i kombination med den uppenbara subjektivitet som inryms i ”prestationer i nivå 
med sina förutsättningar” ökar sannolikt risken att andra faktorer som kan vara viktiga, 
exempelvis skolsystemet, överskuggas av en strävan efter medicinsk förklaring (Isaksson, 
Lindqvist & Bergström, 2010). Detta skulle vidare kunna komplettera förklaringen av den 
höga förekomsten av ADHD i västvärlden som en direkt följd av omgivningens krav på 
individers koncentrationsförmåga (de Graaf m.fl., 2008). 

6.3  Maktasymmetri 
Individerna var samstämmiga i att de fått ett gott professionellt bemötande i vuxen ålder och 
härledde detta till förståelse för svårigheter, delaktighet i insatser, stort stöd i arbetssökandet 
och ekonomisk hjälp. Dessa stödjande faktorer överensstämmer med de som återfinns i 
Kjellberg & Hellbergs (2012) studier av övergången mellan skola och yrkesliv för unga vuxna 
med ADHD eller Asperger. Den maktasymmetri som dock gjorde sig giltig i relationen några 
av individerna beskrev att de hade till sina handläggare, kan kopplas till Solvangs diskurs om 
jämlikhet – ojämlikhet. I enlighet med det Sauer & Lindqvist (2007) skriver om jämlikhet – 
ojämlikhetdiskursen är just maktasymmetri en ofrånkomlig faktor för funktionshindrade 
individer. Trots delaktighet har de professionella tolkningsföreträde i vilka insatser som 
passar individen. Dessa insatser är i sin tur baserade på vad de professionella anser vara 
normalt och socialt accepterat. I detta sammanhang kan uppsatsens empiri sägas beskriva en 
”kamp” hos individerna. Det handlade om att ”vilja vara sig själva” och göra det de brann för, 
där ADHD inte är ett hinder, samtidigt som de internaliserat andras uppfattning av hur man 
”bör vara” och vad samhället och deras handläggare har för förväntningar på dem. Individer 
som inte är beroende av myndighetspersoner behöver inte känna denna ambivalens eftersom 
de ges större frihet att gå utanför den ”sociala ordningen” (Sauer & Lindqvist, 2007). 

6.4  Normalitet och avvikelse 
Utifrån individernas förhållningssätt till ADHD-diagnosen, i termer av jämförelse med andra 
och försök att nå förståelse är det tydligt att diagnosen i sig stämplar individen som 
avvikande. Diagnosen förklarar att individens begränsningar inte inryms inom ramen för de 
”normala” variationer av olikhet som samhället definierat (Sauer & Lindqvist, 2007). I 
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empirin kan en strävan efter att individerna ska kunna ”hantera sina begränsningar” urskiljas 
från de professionellas håll. Under skolåren handlade det om att ge dem stöd att klara den 
”normala” undervisningen och i vuxen ålder har det handlat om att landa i någon ”socialt 
accepterad” sysselsättning. Detta speglar en tydlig strävan efter normalisering, utifrån 
samhällets föreställningar om vad som är normalt, vilket i sin tur framställer dessa individer 
som avvikande. Här ger ”vi – de” diskursen sig till känna och i enlighet med vad Sauer & 
Lindqvist (2007) skriver talar man om för individen att olikhet inte är normalt eller 
eftersträvansvärt. Ett konkret exempel finner vi bland annat i det individerna berättade om att 
skolpersonal förstått att det ”varit något” (innan diagnostisering). Redan där gjordes 
särskiljandet mellan ”vi” (i detta fall de duktiga eleverna) och ”de” (de ”dåliga” eleverna). 

Det var tydligt att individerna fick många påtryckningar om att medicinera sin ADHD. De tre 
som prövat var missnöjda med medicinens verkan då den främst gjorde att de inte kände igen 
sig själva, vilket de uttryckte distinkta obehagskänslor kring. De var samtidigt medvetna om 
medicinens ambitioner, nämligen förmågan att kunna koncentrera sig och följaktligen lyckas i 
skolan, dvs förmågan att fungera som ”normala” individer. Detta kan tolkas som att 
individerna reflekterat över den samhälleliga strävan efter, och definitionen av normalitet, 
samt den medicinska ambitionen att åtgärda funktionshindret (Sauer & Lindqvist, 2007). 

Syftet med studien var att undersöka, tolka och försöka förstå hur sysslolösa unga vuxna 
diagnostiserade med ADHD upplever och förhåller sig till sin diagnos. Syftet var också att 
utröna hur bemötandet och stödet från professionella sett ut samt vilka förväntningar 
individerna hade på att leva ett självförsörjande liv. Några övergripande slutsatser som kan 
dras är att ADHD-diagnosen har internaliserats i individernas självbild och de normaliserar 
den på flera sätt, trots att de ibland tvingas betona det avvikande. ADHD skapar 
begränsningar i vissa sammanhang men förtjänster i andra. Skolan uppfattas som en 
exkluderande arena och det nuvarande professionella stödet fungerar som trygghet men 
samtidigt stämplar det individerna som avvikande. Det står klart att individerna inte lyckats 
möta de krav och förväntningar som ställts på dem i skolan, vilket påverkat deras självkänsla 
och självförtroende. Detta har genererat i en låg tilltro till den egna förmågan att bemästra 
krav i arbetslivet och att vidare kunna leva ett självförsörjande liv. 

7. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras resultatet och de slutsatser som dragits, i förhållande till
uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras kortfattat metodvalens eventuella
påverkan på resultatet och slutligen ges förslag på vidare forskning i området.

Funktionshindrade möter ständigt en balansakt mellan normalitet och avvikelse. Empirin och 
analysen har tydliggjort att samhällets definition av normalitet och de påtryckningar 
individerna har utsatts och utsätts för, i försök att ”rätta in dem i ledet”, krockar med vad 
individerna själva värdesätter och deras egna definition av normalitet. Skolan var 
uppenbarligen ett beklämmande ämne för individerna att prata om, vilket jag tror beror på att 
skolmiljön var den miljö där individerna känt sig som mest avvikande, såväl före som efter 
diagnosen kom. I skolan finns tydliga krav på vad man förväntas bemästra och de som inte 
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uppfyller kraven problematiseras, vilket har visat sig tydligt i denna uppsats. Ett sätt det visat 
sig på är i den betoning av diagnosens betydelse för att erhålla stöd i skolan som individerna 
upplevt och erfarit. En intressant detalj i detta är att det inte visade sig finnas några 
bestämmelser eller planerade åtgärdsutformningar i skolan som försvarade dessa 
påtryckningar om diagnosens betydelse. Detta bekräftades såväl i tidigare studier (Isaksson, 
2009) som i det individerna som varit föremål för denna studie beskrivit. Två av individerna 
tyckte att stödet i skolan blev större efter diagnostiseringen medan två tyckte att det var 
oförändrat. Ingen av dem tyckte att stödet var tillräckligt för att klara skolan. Jag tycker man 
kan identifiera en oförståelse, okunskap eller förminskning från skolpersonalen sida av den 
reella omfattningen av symptomen och svårigheterna som förknippas med ADHD. Efter 
diagnostisering verkade den största förändringen hos skolpersonalen ha varit det sociala 
bemötandet och inte det pedagogiska. Från att ha nedvärderat egenskaper hos individen till att 
ha fått en ”förklaring” på dessa, utan att det fått någon pedagogisk betydelse för individens 
framtida stödåtgärder i skolan. Jag tänker att diagnosens främsta roll borde vara som 
förändringsagent och generera i konkret hjälp för individen, men det verkar tyvärr inte vara 
självklart. Detta tafatta förhållningssätt inför individernas svårigheter kan knappast ha stärkt 
deras motivation till att vara kvar i skolan tänker jag. De började slutligen skolka och jag 
menar att det var en logisk följd av att de inte upplevde förmåga att nå upp till de krav som 
ställdes, samt det faktum att diagnostiseringen inte givit dem den effekt de trott att den skulle. 

Vidare var det påtagligt att individerna kände sig ”normala” i sina naturliga miljöer vilket till 
exempel identifierades i deras beskrivningar av den bekräftelse och förståelse de upplevde när 
de umgicks med andra som har ADHD. Samtliga individer såg sin ADHD som en självklar 
del av dem själva och de såg varken ned på den eller ville vara utan den. Det fanns även ett 
tydligt mönster av vilka miljöer och sysselsättningar som intresserade individerna; fotboll, 
musik, fysiskt eller praktiskt arbete. Detta är ”icke-teoretiska” arenor och de var uppenbara 
bekvämlighetszoner för individerna. Där påpekade de att deras styrkor lyftes fram och kom 
till sin rätt. I dessa sammanhang menade de att konsekvenserna av ADHD, framförallt den 
höga energinivån och förmågan att ”drunkna” i saker de brann för var positiva och avgörande 
för att lyckas. Jag tolkar detta som att individerna reflekterat och funderat över att vilka 
sysselsättningsformer de tycker passar dem och i det kan man se ett mönster i deras 
avståndstagande från ”teoretiska” eller stillasittande sysselsättningar. Den uppfattning jag fick 
i mötet med dessa individer var ett accepterande förhållningssätt gentemot detta. Frågan är om 
det är skapat av dem själva eller utifrån en yttre stämpel av dem som ”icke-produktiva” i 
skolan och därigenom en exkludering från vissa arenor som för andra ungdomar är öppna och 
fullt uppnåeliga? Hur det än ter sig menar jag att det är ledsamt att skolvärlden uppfattats som 
någonting som var ämnat för ”andra”. Bästa tänkbara scenario skulle, enligt mig, vara en 
inkluderande skola där alla individer får plats. Samma sak gäller givetvis i arbetslivet. Jag 
menar att normalitetsbegreppet, och det det står för, behöver utmanas. Vem har bestämt att 
alla ”måste” klara av skolan? Varför är det individerna som ska formas för att passa in i 
skolan – och inte skolan som ska formas för att passa individerna? Och vem definierar vad 
som är ”socialt accepterat” i sysselsättningsväg? Måste alla vara flexibla, effektiva, 
stresståliga och klara av att följa exakta arbetstider? Det vill säga – måste individer formas för 
att passa in i ett visst arbete eller arbetsklimat – kan det inte vara tvärtom? 
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Det nämndes tidigare att individer med funktionsnedsättning har svårt att få ett arbete 
(Hellberg & Kjellberg, 2012). Jag ställer mig genast frågande till om det är individernas 
funktionsnedsättning, i detta fall deras ADHD, som ligger bakom detta eller om det främst är 
individernas bristande behörighet från skolan som sätter käppar i hjulet på arbetsmarknaden? 
Det som skulle vara en positiv aspekt av medikaliseringen, i termer av rätt till anpassade 
insatser (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007), verkar inte ha haft någon särskild 
genomslagskraft i detta fall. Individerna i min studie uttryckte rätten till anpassat stöd som 
största fördelen med ADHD-diagnosen, trots att det inte gav effekt för någon av dem. Detta 
tycker jag är ledsamt eftersom det speglar en hög tilltro till skolans åtgärder. Resultatet visade 
tydliga tendenser till att individerna härledde sina misslyckandena i skolan till individuell 
oförmåga, eftersom skolan hade ”gjort vad de kunnat” utan att det fungerat. Individerna 
lämnades med konstaterandet att skolvärlden inte var något för dem. I studiens empiri 
identifierades även en ambivalens hos individerna att å ena sidan vilja få ett arbete och bli 
självförsörjande men å andra sidan en rädsla av att stå på egna ben och en trygghetskänsla i 
det ekonomiska biståndet de erhåller i nuläget. En relativt låg tilltro till den egna förmågan att 
klara av ett ”normalt” arbetsliv gav sig till känna. Att lyckas i skolan är ett bevis i sig på att 
man klarar av att prestera efter vad som förväntas, tänker jag. Det är logiskt att detta genererar 
i ett högre självförtroende när man sedan förväntas konkurrera på arbetsmarknaden, jämfört 
med om man misslyckats i skolan och därigenom inte fått denna bekräftelse på att man duger. 

Fortsättningsvis kan man fråga sig vad påtryckningarna om medicineringens betydelse för att 
”lyckas” har gjort med individernas självkänsla. Särskilt när de ändå inte lyckades. Empirin 
visade nämligen att medicinering inte givit individerna tillräcklig förmåga att koncentrera sig. 
Samhällets strävan efter att medicinskt åtgärda individens tillkortakommanden misslyckades 
alltså och kvar stod individen, utan att ha fått någonting positivt ut av uppoffrandet av sin 
kropp. Men även om det hade ”fungerat”; Är det legitimt av samhällsaktörer att kräva 
”normalisering” till priset av att enskilda individer tvingas ge efter för medicinering, med 
oönskade och oroväckande personlighetsförändringar som följd? 

Jag tycket att det är viktigt att uppmärksamma det komplexa i ADHD och den ökade 
frekvensen av diagnostiseringen. Detta för att utröna var det verkliga problemet och 
följaktligen ansvaret egentligen bör ligga; hos den enskilda individen eller hos samhället? 
Vidare kan man fråga sig om skolan verkligen är en legitim domare i denna förhandling om 
enskilda individers förutsättningar och framtid? Och vilka individer är det egentligen som 
agerar ”mall” för kraven som ställs i skola och arbetsliv? Varför verkar det inte vara relevant 
att ta upp dessa krav till diskussion, i skenet av den ökade diagnostiseringen av ADHD och 
andra skolproblem? För vilka gynnas egentligen av denna kategorisering av människor, i det 
långa loppet? Denna studie har visat att andra personer lagt större vikt vid ADHD-diagnosen 
än individerna själva och det är tydligt att när individerna befinner sig i en miljö där de får 
vara sig själva, det vill säga en miljö som accepterar olikhet, är det inget problem att ha 
ADHD. Det blir ett problem när omgivningen definierar det som ett. 
Studiens kvalitativa ansats har inneburit att jag fått en god inblick i individernas upplevelser 
av sin livssituation i förhållande till sin ADHD-diagnos. De kvalitativa intervjuerna öppnade 
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upp för beskrivande svar och möjligheten för mig att kunna ställa följdfrågor var oersättlig. 
Ambitionen med denna studie har inte varit att kunna generalisera resultatet och därför har 
inte det begränsade antalet intervjupersoner setts som ett hinder i denna uppsats. Jag är vidare 
medveten om att de sysslolösa individer som varit föremål för denna studie sannolikt kan 
skilja sig från andra sysslolösa individer med ADHD, eftersom det känns rimligt att många 
som inte studerar eller arbetar periodvis isolerar sig i hemmet och står utanför ”systemet”. De 
individer jag lyckades nå ut till var således de som, trots att de stod mer eller mindre långt 
ifrån arbetsmarknaden, ändå var ute i en verksamhet och ”gjorde någonting på dagarna”. 

Med de likheter som identifierats mellan individerna i denna studie i åtanke tänker jag att det 
vore intressant att undersöka detta vidare, i större utsträckning. I skenet av denna studies låga 
antal intervjupersoner och det faktum att de alla var sysslolösa och för tillfället befann sig 
inom samma verksamhet finns en risk att deras upplevelser av ADHD liknar varandra mer än 
om undersökningen gjorts i en bredare målgrupp av individer med ADHD. 

Utifrån det som framkommit i uppsatsen ser jag slutligen en stor vinst i att vidare aktualisera 
och problematisera den ”normalitetsdröm” som medikalisering och diagnostisering av ADHD 
kretsar kring och inte minst hur detta påverkar de enskilda individerna. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till intervjupersonerna 

Hej! Jag heter Elin Forsberg och jag har bett X och X att få komma i kontakt med personer att 
intervjua för den kandidatuppsats jag skriver på universitetet just nu. Intervjuerna kommer att 
ta ca en timme. 

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka, tolka och försöka förstå hur sysslolösa unga 
vuxna diagnostiserade med ADHD upplever och förhåller sig till sin diagnos. Syftet är också 
att utröna hur bemötandet och stödet från professionella sett ut samt vilka förväntningar 
individerna har på att leva ett självförsörjande liv. 

Det har forskats om ADHD väldigt mycket i modern tid men det har ofta varit inriktat mot 
barn. Internationellt har det gjorts studier där vuxna personer med ADHD intervjuats om 
deras upplevelse av att leva med diagnosen. Detta är någonting jag nu vill göra här i X för att 
få en inblick i hur det kan se ut. Det är dina upplevelser jag vill ta del av. Jag har valt att rikta 
in mig på sysslolösa personer (som varken arbetar eller studerar) för att jag delvis är 
intresserad av att få höra vad du tycker att du får för professionellt stöd kring det. 

Deltagandet är frivilligt och jag kommer inte att använda några namn i uppsatsen. Deltagandet 
är alltså helt anonymt. Jag kommer heller inte skriva vilken stad studien gjorts i. 

Det finns givetvis möjlighet för dig att ta del av uppsatsarbetet när det är färdigt. 

Tack på förhand! 
/ Elin Forsberg 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledning: Kul att du valt att ställa upp på denna intervju! Jag kommer börja med att ställa 
några korta bakgrundsfrågor, som ålder och din nuvarande situation vad gäller 
sysselsättning. Efter detta kommer vi att samtala kring två olika teman där det första är 
”ADHD-diagnosen” och dina upplevelser och förhållningssätt kring den. Därefter kommer 
tema 2 som handlar om ”Bemötande och stöd från professionella”. Med professionella 
menar jag främst inom skolan samt handläggare inom Socialtjänst, Försäkringskassa eller 
Arbetsförmedling. Jag har valt att inte ha något medicinskt perspektiv i min studie och 
kommer därför inte fråga dig om medicinska kontakter. Om du inte vill svara på någon av 
mina frågor eller vill avbryta intervjun är det bara att säga till. Frågorna jag ställer är mest 
för att skapa struktur. Jag skulle lika gärna kunna kalla denna intervju för ett ”samtal”, 
eftersom jag vill att du känner dig fri att berätta det du vill berätta, och givetvis säger till 
om du undrar någonting eller inte förstår vad jag menar. 

Jag vill undvika att anteckna saker du säger på grund av att jag vill kunna fokusera till 100 % 
på samtalet. Därför ber jag om ditt tillstånd att få spela in samtalet. Detta beror helt enkelt på 
att jag ska kunna sammanställa det du sagt på ett rättvist sätt i uppsatsen, eftersom det är 
nästintill omöjligt att komma ihåg allting ordagrant. Inspelningen kommer givetvis att raderas 
efter att jag sammanställt materialet. Är det okej? 

Bakgrund 
�   Ålder 
�   Boendesituation 
�     Hur länge är det sedan du arbetade eller studerade? 
�     Har du någon handläggare på Socialtjänsten/Arbetsförmedling/Försäkringskassan? 

Tema 1: ADHD-diagnosen 
�     När fick du din ADHD-diagnos? Hur kändes det? 
�     Förändrades ditt liv efter diagnosen? Kan du berätta hur? 
�     Hur reagerade personer i din omgivning på diagnosen? 
�     Hur upplever du att ADHD-diagnosen yttrar sig hos dig? Hur märker du av den? 
�     Tänker du ofta på att du har ADHD? I vilka situationer tänker du på det? 
�     Känner du att ADHD-diagnosen påverkar dina möjligheter att leva det liv du vill? 
�     Kan du berätta vilken betydelse du tycker ADHD-diagnosen har i ditt liv? 
�     Vad upplever du för nackdelar med din ADHD-diagnos? Hur hanterar du dem? 
�     Vad upplever du för fördelar med din ADHD-diagnos? 
�     Brukar du berätta för andra att du har ADHD? Varför/varför inte? 
�     Hur brukar personer reagera när du berättar om din ADHD? 
�     Tror du att det är skillnad att leva med ADHD som kille än som tjej? 
�     Finns det situationer då det är en fördel att vara tjej med ADHD jämfört med kille? 
�       Skulle   du   beskriva   ADHD   som   en   funktionsnedsättning?   Varför/varför  inte? 
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�     Tema 2: Bemötande och stöd från professionella 
�     Kan du berätta hur du upplevde din skolgång? 
�     (Om diagnos i barndom) Hur reagerade skolan då du fick din diagnos? 
�     Har du fått något särskilt stöd i skolan? Hur såg det ut? 
�     Vilket bemötande upplever du att du (i vuxen ålder) fått/får från din/dina handläggare 

på Socialtjänsten/Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan? 
�     Har du uppfattningen om att de professionella du är och har varit i kontakt med haft 

kunskap om ADHD? 
�     Har du upplevt att professionella varit intresserad av att du ska berätta om dina egna 

erfarenheter av ADHD-diagnosen (tex svårigheter, begränsningar)? 
�     Känner du att du är med och påverkar vilket stöd du får? Berätta 
�     Vad är viktigast för dig i kontakten med din/dina handläggare? 
�     Har du känt dig diskriminerad någon gång? Kan du berätta? 
�     Hur försörjer du dig i nuläget? 
�     Vilka förväntningar har du inför att börja jobba/studera? 
�     Vilka förväntningar upplever du att andra har på att du ska börja jobba/studera? 
�     När du tänker på din framtid, hur tänker du då? 

Slutligen 
�     Är det något mer du vill berätta? Är det något du tycker jag bör frågat mer kring? 

Tusen tack för din medverkan! 
Är det OK att jag kontaktar dig om jag kommer på någonting jag glömt fråga eller skulle vilja 
att du förtydligar? 
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Bilaga 3. Kodningsmall 

Tema Kategori Kod 

Diagnosens betydelse för 
självbilden 

Känslor före diagnos 

Jämförelse 
Individuell skuldbeläggning 
Förnekelse 
Undran över 
tillkortakommanden 

Känslor efter diagnosen 
Diagnosen som ett svar 
Skuldbelägger ADHD 
En del av personligheten 
Integreras i självbilden 

Diagnosens komplexitet 

Nackdelar med ADHD 

Kaos i hjärnan 
Hyperaktivitet 
Koncentrationssvårigheter 
Svårt att utföra tråkiga saker 
Omfattande skolproblem 
Vardagsproblem 
Inget håller i längden 

Fördelar med ADHD 
Energinivån 
Uppslukas av sånt man älskar 
Rätt till stöd 

Förhållningssätt till diagnosen 

Jämförelse 
Samhörighet med likasinnade 
ADHD styr beteendet 
Betona avvikelsen 
Betona normalitet 

Förhållningssätt till 
medicinering 

Provat medicinen 
Missnöje 
Ambivalens 
Centralt för 
koncentrationsförmågan 
Blir en annan person 
Många negativa bieffekter 
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Tema Kategori Kod 

Upplevelser av det 
professionella bemötandet 

Skolans bemötande 
före/efter diagnos 

Oförståelse 
Sitta i eget rum 
Sågs som struliga 
Ombads att skärpa sig 
Hopplöshetskänslor 
Lärarinitiativ till utredning 
Diagnos centralt för stöd 
Lättnad 
Rätt till stöd 
Otillräckligt stöd 
Påtryckningar om 
medicinering 

Handläggarnas bemötande 
Maktasymmetri 
Förståelse 
Tacksamhet 
Delaktighet 

Förväntningar inför 
framtiden 

Förväntningar på 
handläggarna 

Förtroende 
Små steg 
Behålla ersättning 

Förväntningar på den egna 
förmågan 

Motivation 
Tvivel 
Vikten av praktiskt arbete 
Måste vara kul 
Ingen tilltro till att studera 
Rädsla att misslyckas 
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Bilaga 4. DSM-IV kriterier för ADHD 

Socialstyrelsen (2007) 

För diagnos ADHD krävs enligt den svenska översättningen av DSM-IV att: 

8.1.   antingen (1) eller (2): 

(1) minst sex av följande symptom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till
en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra
aktiviteter b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter c) verkar ofta inte
lyssna på direkt tilltal

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete,
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår
instruktionerna) e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet
(t.ex. skolarbete eller läxor) g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter
(t.ex. läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli i) är ofta glömsk i det dagliga livet

(2) minst sex av följande symptom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still b) lämnar ofta
sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats
en längre stund c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses
lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv
känsla av rastlöshet) d) har ofta svårt att utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla e) verkar ofta
vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” f) pratar ofta överdrivet mycket g) kastar ofta ur sig
svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt h) har ofta svårt vänta på sin tur i) avbryter
eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)

B. Vissa funktionshindrande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet
skall ha funnits före sju års ålder.

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst två
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i
arbete eller studier.

E. Symptomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av
någon annan psykisk störning.


