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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att undersöka vilka strategier den ADHD-diagnostiserade använder i sitt 
arbetsliv för att hantera de negativa effekterna på identiteten och sociala relationer som 
diagnosen medför. Studien har en kvalitativ ansats och är inspirerad av metoden grundad 
teori.  Data har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med personer som har 
ADHD. Resultatet visar att de diagnostiserade i arbetslivet använder en kontextuell 
sensitivitet för att hantera stigmat som diagnosen innebär i arbetslivet. Detta strider mot 
ADHD-diagnosens kriterier i DSM som beskriver den diagnostiserade som en individ som är 
impulsiv, ouppmärksam och hyperaktiv. Resultatet visar att de diagnostiserade snarare är 
mycket känsliga för kontexten. Begreppet kontextuell sensitivitet utgör således kärnkategorin i 
studien och inrymmer stigmahanteringsstrategierna mörka eller komma ut med diagnosen, 
överskrida eller betona diagnosen, ignorera eller protestera mot reaktioner på diagnosen 
samt omformulera eller bekräfta diagnosen. Tidigare forskning med ett aktörsperspektiv i 
andra sammanhang än arbetslivet tyder på att de diagnostiserades strategier styrs av 
kontexten. Det innebär att begreppet kontextuell sensitivitet skulle kunna användas i andra 
studier med ett stigmatiseringsperspektiv. Teorier och tidigare forskning stödjer kritiken mot 
DSM och den biomedicinska tolkningen av ADHD som resultatet av föreliggande studie visar 
på. Studien synliggör behovet av mer forskning inom området.  

Nyckelord: ADHD, stigma, avvikelse, stigmahanteringsstrategier, arbetsliv  
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1 INLEDNING 

Denna studie ämnar undersöka vilka strategier den ADHD-diagnostiserade människan 
använder i sitt arbetsliv för att hantera de negativa effekter på identiteten och sociala 
relationer som diagnosen medför. Studien utgår ifrån ett sociologiskt perspektiv på diagnoser 
och avser vara ett bidrag till det sociologiska forskningsfältet om stigmahanteringssprocesser 
(jfr Goffman, 2014, Becker, 2006).  

ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder- är en psykiatrisk diagnos som 
kännetecknas av brister i uppmärksamhet och koncentration, hyperaktivitet och/eller bristande 
impulskontroll. Barnläkaren George F. Still anses vara den första att beskriva symptomen i 
början på 1900-talet (Souminen, 2013).  

Sedan 1968 har en variant av ADHD funnits i DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders), den amerikanska diagnosmanualen för psykiatriska sjukdomstillstånd. På 
den tiden ansågs avvikelsen uppträda under tidiga skolår för att sedan minska och helt 
försvinna. I de senare upplagorna av DSM har diagnosen utvidgats och inbegripit fler 
symptom varpå mängden diagnostiserade barn har ökat. Från och med DSM-4 som utgavs 
1994 har vuxna inkluderats och symptomen som uppvisas anses därmed inte övergående utan 
sjukdomen betraktas som livslång (Brante, 2006, ss. 79-80). Utvecklingen av 
diagnosmanualerna kan sägas ha lett fram till att ADHD idag är det vanligaste psykiatriska 
tillståndet inom barn och ungdomspsykiatrin och enligt internationella studier beräknas ca 5 
procent av barn i skolåldern ha diagnosen (Socialstyrelsen, 2014). 

ADHD betraktas allmänt som en neuropsykiatisk funktionsnedsättning, vilket innebär att 
problemen som uppstår för individer med ADHD har sitt ursprung i genetiskt arv eller tidig 
hjärnskada och inte ses som beroende av miljö eller uppväxtförhållanden. I dagsläget kan man 
dock inte påvisa var i hjärnan problemen sitter eller vad som orsakar ADHD, vilket gör det 
svårt att förebygga eller bota skadan (se bl a Brante, 2006, Riksförbundet Attention, 2016, 
Souminen, 2013 ). Idag beräknas ca 3-4 procent av alla vuxna lida av ADHD och diagnosen 
anses framförallt förekomma hos allmänpsykiatriska patienter, individer med 
missbruksproblem och hos kriminellt belastade personer (Ginsberg & Haglund, 2013).  

ADHD indikerar i enlighet med de kritierier som är uppsatta i DSM-5 (se bilaga 1) att 
personer med diagnosen är funktionsnedsatta och har begränsningar gällande uppmärksamhet, 
impulskontroll och aktivitetsnivå. Diagnosen avser ge en medicinsk förklaring till avvikande 
beteende i en bristande hjärnfunktion (Brante, 2006, s. 78). Dock visar studier ( ex Lindblom; 
Velasquez, 2014, Johannisson, 2006, Bjarnason, Tholén, & Danermark, 2015) att diagnosen 
även ger upphov till negativa effekter för identiteten och sociala relationer. Diagnosen kan 
innebära att en person med ADHD riskerar att betraktas enbart utifrån störningen vilket gör 
det svårt att se de resurser som individen har (ex i Lindblom, 2015). Diagnosen kan även 
medföra att omgivningen ställer låga förväntningar på den diagnostiserade (ex i Velasquez, 
2014). Diagnosen riskerar också att framkalla självtvivel och en osäkerhet kring vad som är 
berättigade känslor och tankar (Johannisson, 2006). Med utgångspunkt från det utgår 
föreliggande studie från att diagnosen kan vara ett stigma för den diagnostiserade. 
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Ett stigma kan enligt Goffman (2014, ss11-13) vara fysiska avvikelser som exempelvis 
kroppsliga missbildningar av olika slag. Det kan även röra sig om stambetingade ”tribala” 
stigman, som rör ras, nationalitet och religion. Slutligen kan ett stigma handla om ”fläckar” i 
den personliga karaktären, såsom psykiska rubbningar, arbetslöshet, homosexualitet eller 
alkoholism. Goffman menar att vad som är ett stigma är beroende av tid och kultur och 
handlar om att individen på något sätt avviker från de förväntningar som finns. Becker (2006, 
ss. 18-23) menar att avvikelse måste betraktas som något som är skapat av samhället och att 
man blir en avvikare om man får den etiketten, en stämpel. Han menar vidare att det enda som 
är gemensamt för de som är avvikande är just det att de delar stämpeln och därmed 
erfarenheten av att bli betraktade som utanförstående. Goffman (2014, ss. 13-15) menar att 
individer med ett stigma blir behandlade med diskriminerande åtgärder av ”de normala”. Det 
ligger nära till hands att individer med ett stigma tillskrivs ytterligare negativa attribut enbart 
utifrån en brist och att stigmat påverkar den stigmatiserades självbild. 

Studier visar att ADHD-diagnostiserade är tveksamma till att berätta om diagnosen då de vill 
undvika diskriminering eller stämplande åsikter. Denna oro kan ha sitt ursprung i att ADHD-
diagnosen förmedlar ett informellt budskap till sin omgivning utöver de symtom som går att 
finna i diagnosmanualerna. Dessa består bland annat av föreställningen att personer med 
ADHD har lätt att fastna i missbruk och kriminalitet och ofta går arbetslösa då de inte klarar 
av ett vanligt arbete (Toner, O`Donoghue, & Houghton, 2006). En rapport från riksförbundet 
Attentions projekt ”ADHD på jobbet” visar att de som har ADHD och är arbetssökande är 
öppna med sin diagnos för att få hjälp av arbetsförmedlingen och försäkningskassan. 
Samtidigt uppger denna grupp att öppenheten har förhindrat deras möjligheter till ett nytt 
arbete eller karriärsutveckling. De anger också att de inte ser sin diagnos som en tillgång i 
arbetet (Petersson, 2016, ss. 6, 19).  Rapporten presenterar kvantitativa data som pekar på att 
diagnosen inneburit negativa konsekvenser för individen och dess förutsättningar i arbetslivet 
men säger inget om de kvalitativa aspekterna av att vara diagnostiserad och befinna sig på 
arbetsmarknaden. 

En forskningsöversikt av studier kring arbetsgivares attityder gentemot personer med 
funktionsnedsättningar bekräftar att diagnosen betraktas som ett problem bland arbetsgivare 
(Bjarnason, Tholén, & Danermark, 2015). Översikten indikerar att den biomedicinska 
förklaringsmodellen på psykiska sjukdomar har fått ett stort samhälleligt genomslag men att 
den ökade kunskapen inte har förändrat de negativa uppfattningar hos allmänheten som finns 
om diagnosen. Forskningsöversikten visar att arbetsgivare trots kunskapsinsatser och ökad 
tillgång till information fortfarande är tveksamma till att anställa personer med ADHD, då det 
finns en rädsla för att anställningen ska innebära krav på extra anpassning och lägre 
produktivitet (Bjarnason, Tholén, & Danermark, 2015, s. 25-27).  

Den tidigare forskningen om ADHD i arbetslivet är få och har i första hand genomförts med 
en kvantitativ ansats. En experimentell studie visar exempelvis att vuxna med ADHD i en 
simulerad arbetsmiljö hade svagare resultat gällande vissa matematikrelaterade uppgifter än 
kontrollgruppen utan ADHD, medan andra uppgifter utfördes utan några skillnader som 
skulle kunna bero på diagnosen. Studien teoretiserar eller utreder inte vad som var orsaken till 
skillnaderna som framkom (Biederman et al, 2005).  
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Lasky et al. (2016) pekar på att det även finns en rad studier som visar att personer med 
ADHD har lägre yrkesmässiga resultat, lägre rankade jobb och lägre socio-ekonomisk status 
än andra i samma ålder. Dessa ger dock inte en kvalitativ bild av vad som ligger bakom 
resultaten. Lasky et al menar att kvalitativa studier om ADHD i arbetslivet är att föredra. 
Detta för att de kan ge en rikare bild av upplevelsen och därmed kan fånga data som 
kvantitativa studier med deduktiva metoder missar. Vidare påpekas att studier med denna 
ansats i princip är obefintliga (Lasky et al. 2016, s. 161).  

Lassinantti (2014, ss 20-21) menar att forskningsfältet omkring ADHD överlag har en stark 
tyngdpunkt vid ett biomedicinskt perspektiv där utgångspunkten ligger vid att förklara de 
beteenden som förknippas med ADHD som en organisk störning i hjärnan som kan behandlas 
med farmaceutisk behandling. Studier inom detta perspektiv fokuserar därför på den enskilda 
individens egenskaper och hur de fungerar i relation till samhället. Lassinantti menar också att 
den forskning som utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv har fokuserat på studier om 
barn och deras skolmiljö vilket innebär att ett stigmahanteringsperspektiv som inbegriper 
vuxna individer med ADHD ännu är förhållandevis outforskade.  

Sammanfattningsvis är kvalitativa studier om ADHD i arbetslivet eftersöka. Studier med ett 
stigmahanteringssperspektiv i ämnet är få. Föreliggande uppsats ämnar därmed undersöka de 
strategier som den ADHD-diagnostiserade använder för att hantera stigmat i arbetslivet. 
Studien utgår ifrån intervjuer med personer med diagnosen ADHD. Uppsatsen genomförs 
således med en kvalitativ ansats inspirerad av grundad teori.  

 

2 SYFTE 

Studien syfte är att undersöka de strategier som individen med ADHD använder i arbetslivet 
för att hantera stigmat med diagnosen. Studien avser därmed vara ett bidrag till det 
sociologiska forskningsfältet om stigmatiseringsprocesser. 

 

3 DISPOSITION 

Uppsatsen disponeras enligt följande. I den tidigare forskningen presenteras studier som är av 
relevans för stigmahanteringsstrategier. Studierna har delats in i tre kategorier utifrån de 
områden som de fokuserar på; stigmahanteringsstrategier i utbildningssammanhang, 
stigmahanteringsstrategier i mötet med myndigheter samt stigmahanteringsstrategier i 
vardagslivet. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning och en redogörelse av uppsatsens 
bidrag till forskningsfältet. Teorikapitlet belyser ett stigmatiseringsperspektiv och innehåller 
teorier om stigma och avvikelse utifrån Becker (2006) och Goffman (2014). Kapitlet berör 
även forskning på området som kan kopplas till stigmatisering. Teoriavnittet avslutas med en 
sammanfattning. Under metoddelen redogörs inledningsvis för valet av grundad teori som 
metodansats och därefter ges en allmän beskrivning av metoden. Vidare beskrivs hur grundad 
teori mer specifikt har influerat studiens tillvägagångssätt. Sedan redovisas undersökningens 



4 

urval samt datainsamling och analysprocess. Kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden. 
Resultatdelen presenterar analysen av empirin som gjorts utifrån syftet med studien. 
Inledningsvis visas de strategier som de diagnostiserade använder för att hantera negativa 
konsekvenser av diagnosen; mörka eller komma ut med diagnosen, överskrida eller betona 
diagnosen, ignorera eller protestera mot reaktioner på diagnosen samt omformulera eller 
bekräfta diagnosen. Därefter sker en sammanfattning av resultatet och de 
stigmahanteringsstrategier som presenterats. Kapitlet avslutas med en modell över de 
teoretiska begrepp som studien genererat. I diskussionskapitlet som följer därefter diskuteras 
inledningsvis resultatet i relation till studiens syfte. Vidare diskuteras tidigare forskning och 
teori i relation till resultatet för att sedan avsluta med egna kritiska reflektioner och förslag till 
vidare forskning. 

4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som är av relevans för min studie om 
strategier för att hantera de negativa effekter på identiteten och sociala relationer som 
diagnosen ADHD medför i arbetslivet. I enlighet med grundad teori har fördjupning i tidigare 
forskning skett i ett senare skede av undersökningen. Sökningar har gjorts via databasen 
Sociological Abstracts genom en kombination av sökorden; ADHD, work, job, employment, 
stigma, deal with, handle, adult. Variationen av träffar låg mellan 37-40 forskningsartiklar och 
utifrån dessa bedömdes 5 internationella studier som relevanta för aktuell studie. Jag kunde 
inte hitta någon studie som enbart fokuserade på att hantera stigmatisering i arbetslivet men 
jag fann ett fåtal som behandlade stigmatisering i utbildningssammanhang och i mötet med 
myndigheter. Dessa berörde delvis diagnosens inverkan på de inblandade och hur detta 
hanterades. För att vidga sökområdet beslutade jag mig även för att inkludera de strategier jag 
kunde se i artiklar som berörde hur det kan vara att ha ADHD som vuxen, kvinna och som 
kriminell då de gav en bild av hur de diagnostiserade hanterar olika sociala situationer. De 
stigmahanteringsstrategier som den tidigare forskningen visar på presenteras utifrån följande 
teman: stigmahanteringsstrategier i utbildningssammanhang, stigmahanteringsstrategier i 
mötet med myndigheter samt stigmahanteringsstrategier i vardagslivet. Kapitlet avslutas med 
mitt bidrag till forskning. 

 

4.1 Stigmahanteringsstrategier i utbildningssammanhang 

Detta tema inkluderar artiklar som belyser stigmahanteringsstrategier vid övergången mellan 
grundskola och gymnasiestudier samt i valet av högre utbildning. Inledningsvis redogörs för 
en svensk kvalitativ studie som belyser hur unga med ADHD och Aspergers syndrom har 
hanterat övergången mellan grundskola och gymnasium. Därefter beskrivs en större kvalitativ 
intervjustudie från USA som belyser de diagnostiserades val av studiemiljö. 

Hellberg och Kjellberg ( 2012) belyser strategier som ADHD-diagnostiserade deltagare 
använt för att hantera övergången mellan grundskola och studier. Dessa strategier är präglade 
av hur de har blivit bemötta under sin grundskoletid. Studien är kvalitativ och data har samlats 
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in genom djupintervjuer med 20 individer. Analysen av data har utgått ifrån Webers 
idealtypsmetod, för vilket man har velat fånga det typiska hos olika deltagare. De strategier 
som undersökningen hittat presenteras utifrån idealtyperna pådrivarna och accepterarna. 
Pådrivarna är de som upplever att de inte fått det stöd som de har rätt till i grundskolan. De 
strategier som de använder för att hantera sin utbildningssituation är att de försöker klara sig 
på egen hand. De upplever sig som missförstådda och förtryckta och motarbetar den hjälp 
som de erbjuds. Eftersom att de inte tycker att de fick stöd i grundskolan undviker de att söka 
hjälp på gymnasiet och även i övergången till högre studier och arbete. Pådrivarnas strategier 
att klara allt själva kan innebära att de genomgår flera misslyckanden. Accepterarna är till 
skillnad från pådrivarna de som fått stöd av skolan och som kan lägga ner en mer normal 
arbetsinsats för att få sina behov tillgodosedda i skolan. Accepterarnas strategier framstår som 
att de godtar de insatser som de erbjuds och ser sig själva som en del av ett samarbete i 
utbildningssammanhanget. De känner sig delaktiga i beslut som rör skolan och 
undervisningen och tar hjälp ifrån såväl närstående som syokonsulenter i övergången till 
gymnasiet (Hellberg & Kjellberg, 2012, ss. 30-34). Hellberg och Kjellberg (2012) menar att 
studien tyder på att accepterarna, dvs de unga som fått och fortsatt tar emot stöd i 
övergångarna, är de som har bäst förutsättningar att klara de utmaningar som arbetslivet 
ställer dem inför. 

En annan studie av relevans för temat har genomförts av Lasky et. al (2016). Studien är en 
större kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie med 125 unga vuxna med ADHD spridda 
över USA som bland annat belyser deras eftergymnasiala studier. Syftet med studien var att 
undersöka om den nya kontexten som individerna befann sig i påverkar deras ADHD samt om 
det finns särskilda studiemiljöer som kan fungera bättre än andra. Resultatet visar att 
informanterna ser sina ADHD-symtom som kontextberoende. Vissa miljöer gör det lättare att 
fokusera medan andra kontexter bidrar till att ADHD-typisk hyperaktivitet ses mer som en 
styrka än som en nedsättning. En strategi för att hantera ADHD i högre 
utbildningssammanhang kan utifrån studiens resultat sägas vara att medvetet välja 
utbildningar där avvikandet inte framträder utan snarare blir till en styrka. Dessa utbildningar 
ska enligt informanternas utsagor kännetecknas av ett högt tempo där studenten kan hålla sig 
sysselsatt. Det får gärna vara en utbildning som kräver fysisk aktivitet och ett praktiskt 
lärande. Det primära är dock att utbildningen till skillnad från grundskolan är vald utifrån den 
diagnostiserades egna verkliga intressen. En informant uppger att han älskar att mecka med 
bilar och att han därför har valt att utbilda sig till bilmekaniker. Informanterna i studien menar 
att deras uppmärksamhetsproblematik mer handlade om en motiveringsfråga än en störning, 
då de insåg att de kunde fokusera bättre i vissa miljöer. Och således har de, när de har kunnat 
välja, letat efter utbildningar som passar in med deras intresse och deras inlärningsstil. Lasky 
et al (2016, s. 166) menar att informanternas medvetenhet om hur ADHD-symtomen 
försvinner eller förstärks och betraktas som sprungna ur interaktionen mellan sig själva och 
miljön de vistas i, gör att de väljer eller i alla fall önskar, studier och arbeten där de kan 
fungera optimalt. Lasky et al ( 2016, s. 167) menar att den ibland statiska biomedicinska 
synen på ADHD som en hjärnskada som inte påverkas av kontexten är begränsande i 
forskningen om ADHD och att medvetenheten om kontextens betydelse för ADHD-symtom 
är en viktig del att ta med i analysen.  



6 

 

Ett sådant dynamiskt sätt att betrakta sin diagnos på strider mot den biomedicinska synen på 
ADHD som en statisk hjärnskada som inte påverkas av kontexten. 

4.2 Stigmahanteringsstrategier i mötet med myndigheter 

Detta tema lyfter fram studier som belyser stigmahanteringsstrategier som används i möte 
med myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassan och socialtjänsten. Inledningsvis 
redogörs för en svensk rapport om olika välfärdsaktörers upplevelser av att hjälpa unga med 
funktionshinder ut i arbetslivet. Därefter synliggörs resultat från Pettersons (2016) 
projektrapport om ” ADHD på jobbet” 

Ohlin och Jansson (2009) har skrivit en rapport som belyser hur välfärdsaktörer som 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten upplever mötet med och insatser för 
unga med lindriga neuropsykiatriska, psykiska eller intellekturella funktionshinder. Studien är 
kvalitativ och data har samlats in genom fokusgruppsintervjuer. Välfärdsaktörerna menar att 
de unga har utvecklat olika strategier i mötet med de organisationer som är till för att stötta 
dem. Dessa kategorier har delats in i två huvudkategorier;  Ta avstånd eller slingra sig ur 
klientrollen och Ikläda sig rollen som klient. Klienterna som välfärdsaktörerna placerat i den 
första kategorin vill inte acceptera den kategorisering som de har tilldelats av myndigheterna 
och de försöker värja sig mot andras bedömningar. Det kan handla om att inte dyka upp på 
möten som är inbokade, att protestera mot kategoriseringen genom att vägra acceptera 
diagnostypisk hjälp eller att på andra sätt framställa sig som något annat än de stereotyper 
som finns (Ohlin & Jansson, 2009, ss. 49-53). De klienter som ikläder sig rollen som klienter 
är enligt välfärdsaktörerna de som på olika sätt försöker anpassa sig till de förväntningar som 
de upplever ställs på dem. I vissa fall kan det innebära att de låtsas förstå för att de inte vill 
visa sig okunniga. De finns också de unga som välfärdsaktörerna uppfattar tar över 
problembeskrivningen. De blir ett med sin diagnos och verkar framställa sig som mer 
avvikande än de i själva verket är, vilket Ohlin och Jansson ( 2009, ss53-55) menar bidrar till 
en ökad stigmatisering. 

Rapporten pekar på det maktförhållande som råder mellan de unga i mötet med 
myndighetspersonerna, där de unga tvingas hitta strategier utifrån sin tillskrivna identitet som 
funktionshindrad. Kategoriseringen ger myndighterna rätt att bestämma över deras liv 
exempelvis gällande indraget ekonomiskt bistånd om inte överensstämmelsena efterföljs men 
också i form av mer outtalade krav och normer ( (Ohlin & Jansson, 2009, s. 55). Ohlin och 
Jansson ( 2009, s.87-88) menar att de strategier som studien visar på kan förstås som de ungas 
sätt att hantera stigmatiseringen från myndighetsaktörerna. Det sätt som myndigheter 
kategoriserar de unga får konsekvenser för hur deras problem förstås, förklaras och åtgärdas, 
men färgar också av sig på de ungas självbild. 

Petersson (2016) har genomfört en arbetsmarknadsenkät för undersöka hur Attentions 
medlemmar med ADHD upplever diagnosen i relation till sitt arbetsliv. Studien är kvantitativ 
och riktar sig till både medlemmar med ADHD som arbetar och till de med ADHD som är 
arbetssökande. Enkätundersökningen besvarades av 1068 personer. Rapportens statistik 
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indikerar att de som är arbetsökande menar att ADHD diagnosen har haft en dålig inverkan på 
deras arbetssökande och på arbetslivet och flera i den gruppen anser att de har blivit nekade 
ett arbete eller fått försämrade karriärsmöjligheter pågrund av sin diagnos. Detta kan tolkas 
som en följd av att de diagnostiserade som behöver stöd av arbetsförmedlingen uppmuntras 
att vara öppna med sin diagnos för att kunna få den hjälp man eftersöker (Petersson, 2016). 
Rapporten är inte statistiskt säkerställd och vänder sig enbart till medlemmar i Attention, 
vilket gör att den inte är representativ för alla med diagnosen. Dock är den intressant då 
resultatet knyter ann till samma maktaspekt som Ohlin och Jansson (2009) pekar på, där de 
ADHD-diagnostiserade tvingas vara öppna med sin diagnos för att få stöd trots att de 
upplever att diagnosen är ett hinder för dem i sökandeprocessen. 

4.3 Stigmahanteringsstrategier i vardagslivet  

Under detta tema presenteras studier som belyser hur ADHD hanteras i vardagen. Studierna är 
genomförda i Australien, Sverige, Danmark och USA och har alla en kvalitativ ansats. 
Inledningsvis lyfts en studie av hur män i vuxen ålder hanterar sin avvikelse. Därefter följer 
en studie av hur kvinnor skapar identitet i relation till att få och leva med ADHD. Sedan lyfts 
hur villkorligt frigivna med ADHD använder diagnosen i sina narrativa berättelser. Slutligen 
följer en studie om hur vuxna upplever sin diagnos och vad som är problematiskt med 
diagnosen i vardagen. 

Toner, O`Donoghue, & Houghton (2006) har undersökt hur män som fått sin ADHD-diagnos 
i vuxen ålder hanterar sin avvikelse. Studien baseras på 10 semi-strukturerade intervjuer där 
datainsamligen resulterat i en grundad teori, Att leva i kaos och sträva efter kontroll. Enligt 
studien upplever deltagarna att de allmänna föreställningar som fanns om diagnosen och de 
stereotypa bilder som media producerade var stigmatiserande för dem, vilket medförde att de 
hemlighöll diagnosen för de allra flesta. Det innebar i sin tur en del problem, då de inte kunde 
be om extra stöd i studier och arbetsliv. I dessa fall upplevde deltagarna att döljandet av 
diagnosen och rädslan för att be om hjälp hade lett till att de misslyckades med studierna och i 
arbetslivet. Hemlighållandet av diagnosen innebar även ett problem i relationer, då de som var 
singlar ständigt oroade sig för hur en eventuell partner skulle reagera om denne fick veta 
sanningen. Deltagarna beskrev vidare situationer i vardagen där det utåt sett kunde se ut som 
att de hanterade en uppgift bra, men där de egentligen bara kontrollerade sitt beteende för att 
verka lyckade. De menade att de utvecklat förmågan att ” sälja sig själva” och sina goda 
egenskaper, men att risken att bli påkommen som en bluffmakare alltid var närvarande. För 
att hantera stigmat och inte låta någon misstänka att de hade ADHD menade deltagarna att de 
utvecklat goda talanger för skådespeleri. De upplevde att de blivit experter på att visa upp en 
välputsad yta för att slippa visa den fula verkligheten. Kaoset i hemmet doldes genom att 
vissa delar som skulle visas upp för andra hölls i perfekt skick medan stöket bredde ut sig 
bakom låsta dörrar. Utseendemässigt såg många till att klä sig ofelbart och la på sig ett 
skimmer av självförtroende så fort de befann sig på allmänna platser (Toner, O`Donoghue, & 
Houghton, 2006, ss. 257-259).  

En studie som belyser hur kvinnor med ADHD hanterar stigmatiseringen är Lassinanttis 
(2014) doktorsavhandling ” Diagnosens dilemma”. Avhandlingen är kvalitativ och består av 
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intervjuer med 16 kvinnor. Lassinantti (2014) menar att syftet med studie är att bidra med en 
ökad förståelse för hur kvinnor skapar identitet i relation till att få och leva med diagnsen 
ADHD. Avhandlingen ser på identitet ur ett norm och maktkritiskt perspektiv och är indelad i 
fyra olika teman. För denna studie är kapitlet om funktionalitet som patologisk avvikelse eller 
positiv särart av intresse. Här visar Lassinantti ( 2014, s.175) hur kvinnornas berättelser 
reproducerar ett biomedikaliserat förhållningssätt till funktionalitet, samtidigt som de även 
problematiserar ett sådant synsätt och lyfter fram andra tolkningsmöjligheter, som att hinder 
kan kopplas till den sociala och ideologiska kontext man befinner sig i. Kvinnorna strategier 
pendlar således mellan att förklara sina funktionshinder i vardagen som en hjärndysfunktion 
och som en effekt av socialt konstruerade hinder. Deltagarna i studien är medvetna om att 
deras avvikande är beroende av den kontext som de omges av och de normer som de som 
kvinnor förväntas infria för att passa in. Samtidigt finns en skuldreducerade effekt i att 
förklara de tillkortakommanden som de erfar till en biomedicins förklaringsmodell, vilket går 
i linje med den forskning som tidigare bedrivits. Lassinantti ( 2014, s.172-173) 
problematiserar den medicinska förståelsen av funktionalitet just därför att den placerar 
funktionshindret i kroppen och därmed döljer att funktionshinder uppstår beroende av 
kontext.  

En annan studie som beskriver stigmahanteringsstrategier i vardagen är Berger (2015) som 
har intervjuat 11 vilkorligt frigivna med ADHD. Studien fokuserar på hur de villkorligt 
frigivna använder ADHD i sina berättelser om jaget. Analysen av data utgår således från en 
narrativ analys, vilken används för att förstå människors erfarenheter så som de uttrycks i tal 
och text. Berger menar att analysen av berättelserna tyder på att ADHD-diagnosen blir en 
förklaringsmodell som de frigivna kan förstå och förklara sitt förflutna genom. Berger (2015) 
menar att när de villkorligt frigivna beskriver sig själva utifrån att de har ADHD, omformas 
det avvikande beteendet och de kriminella handlingarna till medicinska problem, vilket 
medför en möjlig omkonstruktion av jaget och mer positiva självberättelser. Här blir det 
biologiska perspektivet skuldreducerande. Berger menar att ADHD kan ses som en flexibel 
och användbar kategori i skapandet av nya identiteter.  För individer som vill förändra sin 
sociala position och skapa en mer positiv bild av sig själva kan användandet av ADHD i 
självpresentationen ses som ett sätt att minska utanförskapet och som en möjlighet att 
förändra sin sociala position. För de villkorligt frigivna kan det vara en chans som inte erbjuds 
på andra sätt, då ADHD-diskursen som de presenterar sig själva med innebär att de kan ses 
som moraliska och anständiga människor snarare än kriminella, moraliskt svaga eller onda. 
Här menar Berger att de narrativ som har identifierats i analysen kan ses som ett stätt att ” 
rädda ansiktet” i enlighet med Goffmans teorier (Berger, 2015, s. 135). Vidare framhålls att 
skuldreduceringen som följer med de som blev diagnostiserade som vuxna verkade mycket 
viktigt för de villkorligt frigivna. Diagnosen förändrade deras status och kunde utgöra en 
förklaringmodell kring varför deras liv blev som det blev. Detta var oberoende av andra social 
förklaringar. Berger menar att dessa självberättelser inte bör tolkas som 
neutraliseringstekniker och rättfärdignade av framtida brott och tror inte att berättelserna kan 
främja brottsutökande, utan snarare att ADHD upplevdes som en möjlighet att börja om på 
nytt (Berger, 2015, s. 135). 
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Slutligen har Schrevel, Dedding, Aken, och Broerse (2014) studerat hur vuxna med ADHD 
ser på sin diagnos och vad som är problematiskt för dem i vardagen. Schrevel, Dedding, Aken 
och Broerse (2014, ss. 40-42) genomförde fokusgruppintervjuer med 52 vuxna med ADHD i 
en kvalitativ studie där syftet var att undersöka vilka perspektiv, behov och svårigheter som 
målgruppen upplever. Tre sammanhörande kategorier utskiljde sig som problematiska i 
vardagen. 1. Förmågan att kontrollera tankar, känslor och beteende. 2. Omgivningens 
bristande förståelse 3. Kombinationen av höga förväntningar på den egna förmågan och en 
negativ självbild. Även om ADHD-symtom som uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet 
och bristande impulskontroll nämndes var det i huvudsak de sociala konsekvenserna av 
symtomen och dess effekter på självkänslan som stod i centrum. Studien menar att det dagliga 
livet med ADHD som vuxen blir problematiskt först i relation till en bredare social kontext, 
då ADHD i sig inte upplevs som ett större bekymmer (Schrevel et al. 2014, s. 46). Schrevel, 
Dedding, Aken, och Broerse (s. 47) menar att resultatet indikerar att det behövs fler studier 
som undersöker vilken roll den sociala kontexten spelar, så att passande terapeutiska 
strategier kan utvecklas för att integrera omgivningen i behandlingsprocessen. 

4.3.1 Sammanfattning 

Forskningsfältet kring stigmahanteringsstrategier och ADHD visar att diagnosen kan upplevas 
som ett stigma i utbildningssammanhang, mötet med myndigheter och i vardagslivet. Stigmat 
hanteras på olika sätt beroende av situation och tidigare erfarenheter i livet. Studierna visar på 
komplexiteten gällande diagnosen. I sammanhang där individen har en underordnad 
maktposition kan öppenheten med diagnosen medföra negativa konsekvenser för identiteten 
och sociala relationer (ex i Ohlin & Jansson, 2009). I andra sammanhang kan en öppenhet 
med diagnosidentiteten innebära en skuldreducering ( ex i Berger, 2015).  Studier visar också 
att de ADHD-diagnostiserade upplever att deras ADHD-symtom är beroende av den sociala 
omgivningen och miljön de visats i ( ex (Lasky et al, 2016; Schrevel, Dedding, Aken, & 
Broerse, 2014) och att de diagnostiserade med vetskap om detta gör aktiva val för att hantera 
sin avvikelse och därmed kan undgå negativa konsekvenser för identitet och sociala relationer 
som avvikelsen kan innebära. Forskningsöversikten pekar även på att arbetslivet är en relativt 
outforskad arena i studiet av ADHD. Då arbetet är en plats som många människor tillbringar 
större delen av sitt liv på behöver emellertid detta uppmärksammas i större omfattning. Denna 
uppsats bidrag till forskningsfältet om ADHD handlar därmed om att studera strategier för att 
hantera stigmat i arbetslivet. 

5 TEORI 

Teoriavsnittet belyser Goffman (2014) och Beckers (2006) teorier om stigmatisering och 
avvikelse. För att ytterligare fördjupa förståelsen har även annan forskning med ett 
stigmatiseringsperspektiv inkluderats. I enlighet med metodansatsen grundad teori har teorin 
som redogörs nedan framförallt inhämtats efter den empiriska studien var avklarad. Dock har 
studien redan inledningsvis haft sin teoretiska grund i Goffman och Becker. 
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5.1 Stigma och avvikelse 

Goffman (2014) menar att det finns kategoriseringar av människor på grund av någon 
misskrediterande egenskap i alla samhällen. Det som krävs för att just denna egenskap ska ses 
som negativ är att den skiljer sig från den rådande normen.  De normer som finns är allmänt 
accepterade och efterföljs av de flesta utan större ansträngning. Om någon bryter mot de 
informella regler som finns försöker man hitta förklaringar till denna persons agerande och 
sätt att vara. Individen som är avvikande kan själv bära på en känsla av att vara normal, men 
när denne blir varse att omgivningen ser henne som avvikande uppstår ett glapp mellan det 
som individen ser som sitt egna jag och det offentliga jaget- ett stigma. Goffman menar att 
skammen och omgivningens behandling av den stigmatiserade leder till självkritik. Ett stigma 
rör alltså egentligen inte själva egenskapen som individen bär med sig utan handlar snarare 
handlar om relationer.  

Becker (2006, ss. 33-34) förklarar avvikande som något som byggs upp över tid, snarare än en 
fast egenskap. Han menar att forskning om avvikelse ofta handlar om att hitta orsakerna till 
ett oönskat beteende och att detta innebär att man ser företeelsen som patologisk. Becker 
menar att det inte går att hitta alla orsaker samtidigt, då beteendemönster utvecklas. Becker 
exemplifierar detta med marijuanarökare. Det finns en förklaring till att individen hamnar i en 
situation där drogen finns tillgänglig, en annan förklaring till att han väljer att pröva och 
ytterligare en orsak till att individen väljer att fortsätta röka om han väl prövat. Här belyser 
Becker att förklaringen till ett avvikande måste ses processuellt snarare än som en fast 
egenskap. Becker (ex 2006, ss. 20-21) problematiserar den vanligt förekommande synen på 
avvikelse där den betraktas som något patologiskt, som yttring av en ”sjukdom”. Att klassa 
beteendeavvikelser som patologiska sjukdomar innebär att avvikelsen blir en sekundär 
avvikelse. En sekundär avvikelse är en beteendestörning som inte går över då dess orsak går 
att finna inne i människan. För individen innebär det att avvikandet ses som en del av dess 
identitet, en stabil kärna, som inte kan förändras. En sekundär avvikelse blir således 
identitetsgrundande. Detta kan kontrasteras mot avvikande känslor, tankar och beteenden som 
betraktas som övergående. En person som vid ett tillfälle uppvisar ”onormal” ilska betraktas 
inte som galen. Reaktionen ses snarare som en effekt av något som hände. Det avvikande 
beteendet räknas som primärt-övergående-snarare än som fast identitet. Goffman (ex 2014, ss. 
22-23) menar att ett stigma bärs upp av egenskaper som är informella och därmed inte 
formellt knutna till stigmat. En individ som har språkförbistringar kan exempelvis ses som 
ointelligent, en missbrukare som våldsam och en man som arbetar på en förskola kan 
betraktas som en potentiell pedofil. Således blir den stigmatiserande egenskapen lätt en 
uppbärande identitetsegenskap vilket betyder att brister och negativa attribut som kopplas 
ihop med stigmat tillskrivs individen. Följden blir att en person som har ett stigma bär på oro 
över vad andra ska tänka om denne och är rädd för att allt personen gör ska tolkas som en 
direkt yttring av dennes enda ”bristande” egenskap.  

5.2 Stigmat i den sociala situationen 

En person som bär ett stigma som är synbart eller känt sedan tidigare kallar Goffman (2014, s. 
12) för misskrediterad, då avvikelsen från ”de normala” är uppenbar och därför kommer att 
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påverka sin omgivning. En misskrediterad person försöker på olika sätt undvika de 
spänningar som kan uppstå i sociala situationer runt denne, som är en följd av att personens 
tillkortakommande är känt. En person som bär på ett stigma som inte syns eller är känd kallar 
Goffman för misskreditabel. En misskreditabel individ behöver till skillnad från den 
misskrediterade inte hantera omgivningens reaktioner på stigmat utan fokuserar på att inte bli 
avslöjad som en person med ett stigma (Goffman, 2014, s. 51). Becker menar att det är viktigt 
att beakta de sociala reaktionerna på normbrott när vi ser på avvikelse. Att vara en hemlig 
avvikare, d.v.s. inte upplevas som en avvikare av andra men ändå ha ett regelbrytande 
beteende, medför att individen kan passera obemärkt. Becker exemplifierar med pedofilen 
men det kan även handla om homosexualitet, psykisk sjukdom och kriminalitet. Att vara en 
ren avvikare, d.v.s. uppfattas som en avvikare och ha ett regelbrytande beteende, innebär att 
man straffas betydligt hårdare av allmänheten, trots att skillnaden bara ligger i vad andra ser 
och inte i vad personen gör. I Beckers (2006, ss. 31-32) terminologi skulle den misskreditabla 
personen kunna ses som en hemlig avvikare, då det brott som görs mot normen inte är synliga 
för andra men likväl existerar. En individ med ett stigma kan därmed vara både en hemlig 
avvikare/misskreditabel och en ren avvikare/ misskrediterad beroende av om avvikandet är 
offentligt eller ej.  

5.3 Stigmahanteringsstrategier 

Ett stigma är något som måste hanteras och detta kan göras på olika sätt. En reaktion på det 
självhat och den skam som stigmat för med sig kan vara att man försöker rätta till avvikandet 
för att kunna bli normal. Detta kan ske genom skönhetsoperationer, terapi eller medicinering. 
Goffman menar att längtan efter att bli en av de ”normala” är så pass stark att den 
stigmatiserade kan gå långt och lida stor smärta för att korrigera det som är ”fel”. 
Korrigeringen kan kopplas ihop med en stigmatiseringsstrategi som Goffman kallar för 
skylning. Skylning är ett sätt att begränsa de misskreditabla avvikelser som begränsningen är 
beskylld med. Det kan handla om att dölja ett synbart fysiskt handikapp men också om att 
hålla tillbaka de tillkortakommanden som mest förknippas med stigmat (Goffman, 2014, ss. 
113-115). Goffman menar dock att även om de misskrediterade egenskaperna inte längre syns 
är svårt att bli fullt ”normal” då medvetenheten om att man är en person som rättat till ett 
stigma alltid är närvarande (ibid. 2014, ss. 16-17).  Att vara ”normal” innebär en rad fördelar i 
samhället och därför menar Goffman att de flesta med ett stigma i den mån det är möjligt 
försöker passera.  Att passera innebär att den avvikande försöker anstränga sig för att verka 
normal och därmed döljer sitt stigma. Vem man möter är dock avgörande för om man väljer 
att passera eller inte. En missbrukare döljer sina sprutor för polisen, men kan knarka öppet 
bland andra missbrukare. Att utelämna information om sitt stigma kan också upplevas som 
förödande när man vill skapa nära relationer, då ett sätt att lära känna varandra är att visa sina 
svagheter och brister. Antigen väljer man att berätta och riskerar att stämplas, eller så håller 
man sitt stigma dolt och känner skam över att man inte vågar erkänna. Goffman menar att 
konflikten mellan uppriktighet och lämplighet oftast i dessa fall avgörs av lämpligheten 
(Goffman, 2014, ss. 82-85). Ett annat sätt att hantera sin avvikelse på är att ansluta sig till en 
grupp som består av andra individer med samma stigma och därmed bli en del av en subkultur 
eller en subgrupp. En subkultur är viktigt för hanterande av sociala avvikelser då man där kan 
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få stöd av andra med likande avvikande. Här finns en stor tolerans och man kan tillsammans 
arbeta för att sprida information om avvikelse och försöka öka acceptansen i samhället. Dock 
innebär medverkan i en subkultur ett dilemma. Man poängterar likheten med andra ”normala” 
men grupptillhörigheten i kulturen bygger på olikhet och annorlundaskap vilket kan sägas 
förstärka stigmatiseringen från omvärlden (ex Goffman, 2014, ss. 30-31, 118).  

5.4 Stigmatisering i ett historiskt sammanhang 

Varje samhälle bestämmer vilka beteenden och egenskaper som räknas som normala eller 
som kategoriseras som avvikande. En diagnos fixerar normerna för det friska och det sjuka 
och vad som är förväntat och accepterat beteende. Sett över tid har diagnoser kommit och 
gått. Under sekelskiftet till 1900-talet förklarades en krävande och kreativ kvinna för 
”hysterika” och fram till i mitten på 1970-talet klassades homosexuella som perversa. Dessa 
kategoriseringar har inneburit en stigmatisering av individerna men har fyllt funktioner för att 
upprätthålla den sociala ordningen (Johannisson, 2006, ss. 29-30). När en sjukdom har 
bekräftats i den medicinska begreppsvärlden och framstår som allmängiltig blir den 
institutionaliserad, d.v.s. den blir en norm som individer kan inordna sina symtom till eller 
anpassa dem efter. Framförallt gäller det de sjukdomar som definieras som sjukdom under en 
viss tid eller i ett visst samhälle för att sedan ingå i andra sjukdomar eller upphör att existera 
då de inte längre har en kulturell relevans. Historiskt sett kan melankoli, bleksot, hysteri, 
neuroasteni och onani ses som sådana kultursjukdomar som haft relevans under en bestämd 
tid men sedan upphört att existera (Johannisson, 1990, ss. 99-101).  

Att diagnoser kommer och går är konstant över tid, men det som skiljer diagnostisering i vår 
tid från tidigare epoker är förändringstakten. Johannisson (2006, ss. 36-37) menar att till 
skillnad från tidigare, då sjukdom definierades genom objektiva kriterier, sker diagnostisering 
idag utifrån subjektiva sjukdomsupplevelser som trötthet och koncentrationssvårigheter. 
Reflexiva och självmedvetna patienter ställer krav på en diagnos som kan förklara deras 
lidande, vilket har lett till konstruktioner av nya diagnoser. Detta utgör en medikalisering av 
det som tidigare betraktades som normala, mänskliga livsproblem.  

Det nutida psykiatriska perspektivet, där beteende ses som determinerat av genetik står i 
kontrast till det sociologiska där människan ses en autonomt handlande individ som kan göra 
val och ställas till svars för sina handlingar (Kärfve, 2006, ss. 64-65). En avvikargrupp som 
anses ha brister av moraliska eller miljömässiga orsaker kan förändras och omvandlas medan 
en individ som har en medfödd organisk skada har ett stigma för livet. Den psykiatriska 
förklaringsmodellen har, trots försök att visa på andra tolkningsmodeller, blivit den 
allmängiltiga i dagens västerländska samhälle men är inte globalt förankrat. I Japan, Frankrike 
och Iran förstås t.ex. ADHD-beteenden på ett annat sätt än i Amerika och de flesta andra 
europeiska länderna (Lindblom, 2015, s. 34).   

5.4.1 Stigmatisering och DSM 

Kirk, Gomory och Cohen (2013) menar att DSM har haft stor betydelse för utvecklingen av 
psykiatrin som den ser ut idag. I mitten av 1900-talet ansågs psykiatrin som den minst 
prestigefyllda grenen inom medicinen.  DSM fick mycket lite uppmärksamhet och ansågs inte 
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ha vetenskaplig legitimitet. Det fanns en stor tveksamhet till att betrakta psykiatrin som 
medicinsk vetenskap då det inte gick att fastställa tydliga kriterier på mental sjukdom. 
Psykiatrin, upplevde man, sjukdomsförklarade sociala, ekonomiska, etiska och moraliska 
problem som alla individer kan råka ut för i livet (Kirk, Gomory, & Cohen, 2013, ss. 133-
134). För att bemöta kritiken som riktades mot psykiatrin genomfördes ett omfattande arbete 
med att försöka öka tillförlitligheten (reliabiliteten) och giltigheten (validiteten) hos de 
psykiatriska diagnoserna. När DSM-III utkom 1980 hade den psykodynamiska grunden bytts 
ut och nu uppvisade manualen listor av symtombilder där känslor, beteende och 
humörtillstånd kunde knytas till olika störningar (Horwitz & Wakefield, 2010, s. 19). DSM-
III som publicerades 1980 identifierade 265 störningar och den nya upplagan kom att bli en 
succé och uppfattas som en tillförlitlig kunskapskälla (Whitaker, 2014, ss. 300-301). De nya 
definitionerna av sjukdomar sågs nu som en effektiv och valid bedömare av vad som är 
onormalt och psykiatrins status fick ett stort uppsving i samhället. Därmed var den deskriptiva 
diagnostiseringen född (Kirk, Gomory, & Cohen, 2013, s. 163). 

Psykiatrin menar att ADHD-diagnosen innebär en förklaring till de beteenden som individen 
och dess omgivning uppfattar som avvikande, vilket kan innebära lättnad, skuld-reduktion 
och tröst. Kirk, Gomory, & Cohen ( 2013, s. 173-174) kritiserar påståendet att diagnosens 
skulle förklara något, då diagnosen snarare är en beskrivning av symtom än en förklaring. En 
person som får ADHD-diagnosen har svårt att sitta stilla, rör sig ofta och är rastlös. Varför gör 
personen så? Därför att den har ADHD! Detta är ett cirkelresonemang, då det inte finns några 
biologiska markörer att gå efter i diagnostiseringen av psykiatriska sjukdomar. Dessa ställs 
enbart utifrån om personen uppfyller de symtom som krävs. Ett annat problem som Kirk, 
Gomory och Cohen ( 2013, s. 166-168) pekar på utgörs av att symptomkriterierna beskriver 
ett och samma symtom och mer kan betraktas som en synonymlista än en god bas för att ställa 
en diagnos. Exempelvis måste en vuxen individ uppfylla fem kriterier för att få en ADHD-
diagnos. Dessa är bland annat: ” har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan 
inte sitta still”, ” lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 
förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund” och ”springer ofta omkring, klänger eller 
klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen ” (APA, 2013). Diagnoskriterierna är 
till för att säkerställa att rätt diagnos ställs men då samma kritierier upprepas innebär det att 
diagnosen en låg validitet. 

Att DSM blivit så stor succe tyder på att allmänheten har accepterat medikaliseringen av 
livsproblem. Den psykiatriska diskursen har förflyttat normala problem från en plats där 
individen med hjälp av uppmuntran, stöd och utbildning själv kan ta hand om sina bekymmer 
till att behöva medicinsk vård. Diagnoskriterierna i DSM innefattar beteende och egenskaper 
som är mycket vanliga och som många kan känna igen sig i. Det är ingen lista på ovanliga 
och konstiga beteenden och många skulle instämma i följande kritierer; ”har ofta svårt att 
organisera sina uppgifter och aktiviteter”, ” pratar ofta överdrivet mycket” samt ”är ofta 
lättdistraherad av yttre stimuli”(se bilaga 1). Ur ett psykologiskt och ett sociologiskt 
perspektiv ses avvikande känslor, tankar och beteenden som normala och ofta övergående till 
sin karaktär vilket innebär att individen inte grundar sin identitet på dem. Men när dessa 
vanliga avvikande känslor, tankar och beteenden blir tolkade som uttryck för mental störning, 
är det ett tecken på att avvikelsen är stabil och inte går att förändra: den betecknas som en 
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dysfunktion i hjärnan. Utvecklingen av den psykiatriska diskursen kan därmed sägas ha 
krympt normalitetsbegreppet och vidgat stigmatiseringen bland människorna (Kirk, Gomory, 
& Cohen, 2013, ss. 196-197).  

5.4.2 Sammanfattning 

Avvikelse och stigma är något som skapas i relation till omgivningen då de regler som 
bestämmer vad som är normal eller inte är socialt konstruerade. I det nutida samhället 
betraktas dock avvikelse ofta som en patologisk vilket medför att avvikandet ses som en fast 
egenskap snarare än en övergående. Ett stigma bärs upp av egenskaper som är informella och 
knutna till de föreställningar och fördomar som finns kring just det stigmat. I fallet med 
ADHD kan de formella egenskaperna sägas vara de kriterier som anges i DSM-5 (se bilaga) 
medan de informella och uppbärande egenskaperna är att personer med ADHD exempelvis är 
kriminella, våldsamma och missbrukare. Ett avvikande kan vara både rent och hemligt- 
misskrediterande eller misskreditabelt- beroende på om omgivningen ser eller har kännedom 
om den bristande egenskapen. Oavsett vilket är stigmat något som den stigmatiserade måste 
hantera.  Detta kan göras genom att försöka passera som normal utan att röja sin 
stigmaidentitet, eller genom att försöka skyla över de misskrediterande egenskaperna som 
man bär på och därmed mildra omgivningens reaktioner på stigmat. De stigmatiserade kan 
också hämta stöd från sina egna, de andra med samma stigma. I den gruppen finns vissa regler 
och råd gällande hur man ska agera i relation till sin omgivning vilket kan framstå som 
förstärkande av stigmat snarare än normaliserande då de egna både vill lyfta fram det normal 
men samtidigt betona annorlundaskapet. Att ADHD betraktas som en sjukdom medför 
stigmatiserande konsekvenser för individen. Det är en diagnos som äger låg validitet och 
reliabilitet och därmed är omdiskuterad. De beteenden som kopplas till diagnosen är vanliga 
allmänmänskliga problem som många kan känna igen sig i vilket kan resultera i fel-
diagnostisering. Att diagnosen klassas som en biologisk störning innebär att diagnosen blir en 
del av den diagnostiserades fasta identitet och därmed ses beteendet som livslångt. ADHD-
diagnosen påverkar individens självbild och kan verka som en självuppfyllande negativ 
profetia.  

 

6 METOD 

Inledningsvis redogörs för valet av grundad teori som metodansats och en allmän beskrivning 
av grundad teori. Vidare beskrivs hur grundad teori mer specifikt har influerat studiens 
tillvägagångssätt. Sedan påvisas undersökningens urval, datainsamling och analys samt etiska 
ställningstaganden. 

 
6.1 Val av metod 

Syftet med studien är undersöka de strategier som individen med ADHD använder i 
arbetslivet för att hantera stigmat med diagnosen. Studien avser därmed vara ett bidrag till det 
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sociologiska forskningsfältet om stigmatiseringsprocesser. Då studier av hur vuxna personer 
med ADHD hanterar stigmat i arbetslivet är relativt outforskat är grundad teori ett passande 
val, eftersom metodansatsen är lämplig att använda vid nya forskningsområden (Hartman, 
2001, s. 9).  

6.2 Grundad teori 

Grundad teori utvecklades under 1960-talet av forskarna Barney Glaser och Anselm Strauss 
under deras studie om människor som vårdades på sjukhus i livets slutskede. Det som skiljde 
deras studie från andra var att de ville utgå ifrån data i analysen, snarare än att använda redan 
etablerade teorier i analysprocessen och att forskaren därmed skulle undersöka den sociala 
världen utan att förblindas av fördomar eller förutbestämda tolkningsramar (Thornberg & 
Forslund Frykedal, 2009, s. 39). Grundad teori kan sägas vara en induktiv metod som för in 
deduktiva moment vilket sker genom att urval, datainsamling och analys sker interaktiv, de 
påverkar varandra. Inledningsvis samlas data in från ett urval, sedan analyseras datan 
induktivt och därefter görs ett nytt deduktivt urval som utgår ifrån analysen. Denna process 
fortsätter fram tills att teorin har genererats (Hartman, 2001, s.36-38). Metoden har ett starkt 
fäste inom sociologin då dess teoretiska rötter vilar i den symboliska interaktionismen 
(Hartman, 2001, ss. 28-32). Guvå och Hylander (2003, s. 11) menar att dessa teoretiska rötter 
bygger på att tillvaron skapas och omskapas genom interaktion mellan människor. För 
grundad teori innebär det att studier med metodansatsen utgår ifrån ett aktörsperspektiv och är 
väl lämpade för att utforska mellanmänskliga interaktioner och dess betydelser.  

Forskningsprocessen inleds enligt Glaser (Hartman, 2001) med den öppna fasen, vilket 
innebär att man försöker hitta så många kategorier som möjligt. I den öppna fasen kan vad 
som helst utgöra data men vanliga datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer och 
observationer. Att fasen är öppen innebär att man inte sätter upp några begränsningar för vad 
som kan vara relevant utan kan samla in materialet med en stor öppenhet. I analysen av 
datamaterielet skapas kategorier och när det inte går att hitta fler kategorier anses 
datainsamlingen mättad. I den öppna fasen strävar man efter att hitta kärnkategorin, vilket är 
den kategori som beskriver det som står i centrum för den grupp människor som undersöks. 
När kärnkategorin har skapats och datainsamlandet är mättat övergår man till den selektiva 
fasen i forskningsprocessen. Här görs ett nytt urval för att kunna fördjupa och vidga de 
kategorier som är knuta till kärnkategorin och sortera bort det som inte är relevanta. 
Selekteringen kan enligt Glaser därför inte påbörjas innan kärnkategorin har hittats. När detta 
är genomfört går man vidare till den sista fasen där syftet är att hitta de relationer som 
kategorierna har till varandra. Här formuleras hypoteser som testas i ett nytt datainsamlande 
och utifrån en ny urvalsgrupp för att slutligen nå fram till en genererad teori. (Hartman, 2001, 
ss. 40-41, 63-64, 70-71, Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, ss. 39-40, 54-55,Bryman, 
2011, s. 395) 

6.3 Tillvägagångssätt 

Forskningsprocessen i föreliggande studie är inspirerad av grundad teori men har anpassats 
till de förutsättningar som studien grundar sig på. Jag har i enlighet med grundad teori inte 
studerat någon tidigare forskning innan jag påbörjade datainsamlingen. Teorin är skapad ur 
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data och inte utifrån hypoteser vilket innebär att den är induktiv. Datainsamlingen har skett 
genom kvalitativa intervjuer med ett öppet förhållningssätt. Jag har upprepat urval, 
datainsamling och analys i tre faser där analysen av den första urvalsgruppen resulterade i att 
jag modifierade mina intervjufrågor inför nästa datainsamling (se bilaga 4). Analysmetoden 
har präglats av konstant jämförelse (ex Hartman, 2001, s. 36, Guvå & Hylander, 2003, s. 44) 
vilket innebär att jag kontinuerligt har jämfört data som jag har samlat in med mina olika 
urvalsgrupper. Slutligen har jag även skapat en modell med kärnkategorin kontextuell 
sensitivitet. 

 
6.3.1 Urval 

Urvalet i studien har syftat till att maximera skillnaderna mellan informanterna för att kunna 
samla in så rika och varierande data som möjligt. Detta är användbart då man vill fånga och 
belysa de centrala teman som synliggörs ur en stor variation (Hartman, 2001, s. 71). 
Urvalskriterierna utgjordes av kön, ålder och yrkeskategori, med tanken att det kan föreligga 
skillnader mellan vilka strategier man använder utifrån dessa förutsättningar. För att komma i 
kontakt med individer som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju skrev jag 
inledningsvis en kortare notis som postades på olika facebook-sidor med anknytning till 
ADHD, däribland sidan ”ADHD på jobbet” och ”Riksförbundet Attention”. Flertalet personer 
med ADHD som på något sätt var knutna till dessa sidor uppgav via sociala media och mail 
att de var intresserade av att medverka. En svårighet med min intention att innefatta stora 
skillnaderna mellan informanterna var att de flesta som anmälde sig var kvinnor. Jag var även 
medveten om att det fanns det en risk att jag skulle få likriktade svar då informanterna 
tillhörde samma organisation. Utifrån dessa betänkligheter beslöt jag mig därför att 
komplettera urvalsgruppen genom att använda mig av ett snöbollsurval. Det innebär att 
kontakter med andra personer med ADHD förmedlades av människor i min närhet (Bryman, 
2011). Ett annat problem som uppstod under forskningsprocessen var att två av personerna 
som anmält intresse tackade nej samma dag som intervjuerna skulle ske. Detta resulterade i 
att nya eftersökningar behövde genomföras vilket i sig var tidskrävande. Dock lyckades jag 
tillslut hitta personer med variation i kön och ålder (två kvinnor i åldrar mellan 20-45 år samt 
tre män i åldrarna 20-55 år). Variationen gällande yrke kan diskuteras. Arbetslivet är brett och 
inkluderar yrken med olika utbildningsbakgrund och maktpositioner. För att få en någorlunda 
god variation letade jag efter informanter som hade olika yrken, olika arbetspositioner och 
utbildningsbakgrund. Informanterna kom slutligen att ha olika yrken och arbetspositioner 
inom utbildning, bygg och transportindustrin. Fyra av fem var anställda, medan den femte var 
egen företagare. En av informanterna var högskoleutbildad och en hade inte avslutat 
grundskolan (se bilaga 2). 

6.3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer där informanterna fick prata fritt 
utifrån öppna frågor om hur det kan vara att ha ADHD på jobbet. De teman som berördes var 
arbetsplatsen, arbetsuppgifter, relationer till chef, kollegor och kunder, konflikter och nya 
situationer (se bilaga 4). Alla informanter fick också inledningsvis berätta kort om sig själva 
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och om hur det kommer sig att de fick diagnosen. Utifrån de svar som intervjupersonerna gav 
kunde jag ställa följdfrågor varpå varje intervju blev unik men förhöll sig till de teman som 
intervjun kretsade kring (jfr Bryman, 2011, ss. 414-415). Under intervjuerna försökte jag vara 
sensitiv och inlyssnande för att kunna ställa relevanta följdfrågor utifrån det som 
intervjupersonen sa, samtidigt som jag periodvis fick styra in samtalet mot arbetslivet där 
fokus för studien skulle ligga. Samtliga intervjuer tog mellan 1-1,5 timme vilket gav ett djup 
som hade varit svårt att skapa utifrån mer kortfattade strukturerade intervjumetoder. Alla 
intervjuerna utom en genomfördes i intervjupersonernas hem utifrån deras egen önskan, vilket 
verkade skapa en känsla av trygghet. Att det inte fanns någon tidspress eller yttre störande 
faktorer kan också ha medverkat till den lugna känslan. En av informanterna hade inte 
möjlighet att ses av boendemässiga skäl vilket medförde att intervjun genomfördes via 
telefon. Trots att telefonintervjuer begränsar möjligheterna att observera informanten är min 
bedömning att intervjun gav täta beskrivningar och den pågick under drygt en timme. När 
man genomför en studie enligt grundad teori är det viktigt att tidigt utveckla en känsla för 
vilken data som är viktig och metoden (Glaser enligt Hartman, 2001, s. 64) förespråkar att 
man inte ska spela in intervjuerna utan fokusera på att ta in det som sägs och anteckna det 
som är viktigt. Med det i åtanke la jag stor vikt vid att lyssna aktivt under intervjuerna och att 
observera det som hände under samtalet. När intervjuerna var avslutade skrev jag ner mina 
tankar och funderingar i ett anteckningsblock som jag förvarade alla mina 
minnesanteckningar i. För att inte missa något och för att förenkla analysprocessen spelade 
jag ändå in alla samtal med informanternas samtycke och därefter transkriberades materialet.  

6.4 Analys 

Då studien är inspirerad av grundad teori har urval, datainsamling och analys pågått parallellt 
genom hela undersökningen (se bilaga 3). Här beskriv analysprocessen utifrån den öppna 
fasen, den selektiva fasen samt den teoretiska fasen.  

6.4.1 Den öppna fasen 

Jag har i den inledande öppna fasen haft som ändamål att skapa så många kategorier som 
möjligt och att hitta kärnkategorin (jfr Hartman, 2001, s. 70). Därför valde jag att 
inledningsvis titta på en film som låg på Attentions hemsida som hette ” ADHD på jobbet”. 
Jag såg filmen ett par gånger och skrev ner mina iakttagelser, vilket kan betraktas som en 
förundersökning. Detta la sedan grunden för de teman som användes vid intervjuerna i den 
öppna fasen. Den öppna frågeställningen som låg till grund för analysen av data var: hur 
förhåller sig personer med ADHD till diagnosen i arbetslivet? Datan som analyserades i den 
öppna fasen utgjordes av intervjuer med Lilly och Karin. Jag började analysen med att 
noggrant läsa igenom de transkriberade texterna för att försöka få en god uppfattning om vad 
de beskrev och försökte se hur informanterna med ADHD förhöll sig till sin diagnos i 
arbetslivet. Jag markerade ord och meningar i texterna och kunde jämföra de strategier som 
jag tyckte mig se i det ena materialet med den andra datan. Jag fann tillvägagångsätt som 
liknade varandra men även strategier som tycktes unika, vilket var i sin ordning och i enlighet 
med ändamålet med urvalet. I vissa fall var strategierna uttalade, som när det gällde att dölja 
sin diagnos för att undvika negativa konsekvenser i arbetslivet. I andra fall kunde jag tolka 
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informanternas utsagor som outtalade strategier för att hantera diagnosens konsekvenser. Då 
data visade att diagnosen kunde upplevas som ett stigma i arbetslivet och att informanterna 
hanterade detta på olika sätt formulerades begreppet stigmahanteringsstrategier som ett 
samlingsbegrepp för de strategier som den öppna fasen visat på. Oavsett om strategierna var 
uttalade eller tolkades som sådana av mig var det genomgående att informanterna visade en 
stor känslighet för det sammanhang som de befann sig i och visade en stor reflexiv förmåga 
som blev avgörande för deras agerande. Detta resulterade i att kärnkategorin kontextuell 
sensitivitet skapades. Kärnkategorin ska framstå som den mest centrala kategorin och 
förekomma frekvent i data. Den är variationsrik och har kopplingar till de andra kategorierna 
som skapats (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 46). 

6.4.2 Den selektiva fasen 

När jag inte kunde hitta fler kategorier i data och kärnkategorin hade utvunnits beslöt jag mig 
för att gå vidare in i den selektiva fasen. Här var min intention att försöka fördjupa de 
stigmahanteringsstrategier som jag hittat och förstå vad de bestod av, vilket är syftet med det 
teoretiska urvalet i denna fas (jfr Hartman, 2001, ss. 41, 70-71). För att skapa en skillnad till 
den föregående urvalsgruppen valde jag att intervjua Sam och Emil som var mellan 20 och 30 
år och arbetade med liknande yrken inom transportindustrin. Jag bearbetade de tematiska 
frågorna något så att intervjuerna i den selektiva fasen kunde fördjupa kärnkategorin och de 
övriga strategierna som jag hittat (se bilaga 5). Jag gick tillväga på samma sätt i analysen av 
denna data, med skillnaden att jag kunde jämföra detta material med det föregående. I den 
selektiva fasen kunde jag därför sortera bort det material som inte var relevant för 
kärnkategorin och inkludera det som fördjupade förståelsen för strategierna.  

6.4.3 Den teoretiska fasen 

För att ta reda på hur de förhöll sig till varandra och således kunna skapa en ”grundad teori” 
genomförde jag en sista datainsamling i den teoretiska fasen (jfr Hartman, 2001, s. 41). Här 
bestod det teoretiska urvalet av Martin som var i 50-årsåldern och egen företagare. Hans ålder 
och arbetssituation innebar en skillnad till de övriga informanterna vilket jag hoppades skulle 
hjälpa mig att slutligen se relationerna mellan strategierna. Efter att jag noggrant gått igenom 
data på samma sätt som ovan och jämfört strategier med varandra tyckte jag mig kunna se ett 
mönster. Strategierna som användes framstod nu som dikotomier; mörka eller komma ut, 
ignorerar eller protestera, överskrida eller betona samt omformulera eller bekräfta 
diagnosen. En vägledning i analysarbetet utgjordes av de minnesanteckningar som jag skrev 
under hela datainsamlingsarbetet och i samband med analyserna. Det kunde handla om egna 
intryck av intervjuerna, men även av idéer om samband som dök upp utifrån kodning och 
bearbetning av data. Detta kom att utgöra ett material som jag kunde backa tillbaka till för att 
testa de begrepp som jag skapat under undersökningens gång. Glaser (enligt Hartman, 2001, 
s. 84) menar att sådana minnesanteckningar utgör en stomme i skapandet av grundad teori, då 
det är utifrån dessa som teorin genereras och inte i själva skapandet av koder och kategorier. 
Med hjälp av minnesanteckningar, kärnkategorin och de strategier som jag genom analys av 
datamaterialet genererat skapades således den modell som redovisas i resultatdelen. 
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6.5 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna påbörjades har alla informanter fått ta del av de forskningsetiska 
riktlinjerna som efterföljs i denna studie vilket omfattar informations, samtyckes, 
konfidentialitets samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har därmed varit noga 
med att informera om att deras medverkan är högst frivillig, att de kan avbryta intervjun när 
de så önskar samt gett information om studiens syfte och användningsområde. Jag har bett om 
tillåtelse att spela in intervjuerna för att underlätta analysarbetet och samtliga har godkänt 
detta utan förbehåll. Jag har där noga påpekat att allt inspelat material endast tillhör mig och 
kommer att raderas när undersökningen är avslutad. Jag har även undvikit att välja 
informanter som står i någon form av beroendeställning i förhållande till mig, då detta kan 
medföra svårigheter att neka medverkan eller avbryta intervjuerna. I uppsatsen har jag gett 
varje informant ett fingerat namn för att underlätta läsbarheten vilket har godkänts av 
deltagarna i studien. Jag har även valt att inte skriva ut orter eller specifika och utmärkande 
yrkesroller som skulle kunna gå att spåra till deltagarna. 

Alla informanter har uppgett att de vill delta i undersökningen och det har inte funnit några 
misstankar om att de på något sätt har upplevt intervjuerna som obehagliga eller kränkande. 
Snarare har jag upplevt att de har velat dela med sig av sina erfarenheter om att ha ADHD i 
arbetslivet och hur de hanterar detta. Det bör dock påpekas att information om vad en 
kvalitativ studie syftar till är svårt att delge till fullo för informanterna då jag som forskare 
inte kan säga fullt ut vilken kunskap som kommer att genereras. Samtliga informanter ville ge 
en bild av hur de upplevde sitt arbetsliv och de utmaningar som diagnosen kunde innebära för 
dem. Jag kan dock inte säkerställa att det var just den kunskap som denna studie genererat 
som informanterna ville bidra till. Av tidsmässiga skäl har jag varit tvungen att välja bort 
respondentvalidering ( jfm Bryman, 2011, s. 353), vilket hade kunnat ge informanterna en 
möjlighet att konfirmera att det finns en överensstämmelse mellan resultatet och de 
erfarenheter som informanterna har. Istället har jag varit noga med att lyfta fram citat som 
visar informanternas förhållningssätt och erfarenheter och hur jag utifrån dessa har tolkat 
utsagorna. En annan etisk fråga som jag har förhållit mig till genom hela studien är huruvida 
jag bidrar till en ökad stigmatisering av personer med ADHD genom att fokusera på deras 
diagnosidentitet och funktionalitet på jobbet. Lassinantti (2014, ss. 89-90) menar att makt och 
etik är sammanhängande och att frågor som inbegriper makt är särskilt viktiga när man 
forskar om marginaliserade grupper. En studie om ADHD på jobbet skulle trots goda 
föresatser kunna bidra till ett förtryck genom att återskapa bilden av de diagnostiserade som 
avvikande. För att undvika detta har jag fokuserat på att ställa frågor som problematiserar 
”normen” och inte automatiskt försätter den diagnostiserade i en roll som funktionsnedsatt (jfr 
Lassinantti 2014, s. 90). Min intention med undersökningen är inte att reproducera stereotypa 
bilder av personer med ADHD utan snarare att visa på det komplexa i att ha en 
neuropsykiatrisk diagnos i arbetslivet. 
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7 RESULTAT 

Här presenteras analysen av informanternas utsagor utifrån studiens syfte att undersöka de 
strategier som individen med ADHD använder i arbetslivet för att hantera stigmat med 
diagnosen. Resultatet avslutas med en sammanfattning av analysen, de begrepp som 
genererats och en illustration av den modell som skapats utifrån empirin. 

7.1 Strategier för att hantera negativa konsekvenser av diagnosen 

I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram hur informanterna har olika sätt att förhålla sig 
till diagnosen som stigma i arbetslivet. De strategier som presenteras är: mörka eller komma 
ut med diagnosen, överskrida eller betona diagnosen, ignorera eller protestera mot 
reaktioner på diagnosen samt omformulera eller bekräfta diagnosen. Varje avsnitt belyser 
också hur strategierna används utifrån de diagnostiserades känsla för sammanhanget- deras 
kontextuella sensitivitet. 

7.1.1 Mörka eller komma ut med diagnosen 

Mörka eller komma ut med diagnosen är två förhållningssätt som förekommer frekvent i 
samspelet med kollegor, chefer och andra för arbetet relevanta relationer när det gäller att 
hantera negativa konsekvenser av diagnosen. Begreppet komma ut handlar om att berätta om 
sin diagnos medan mörka innebär att man väljer att dölja den.  

Det första mötet med arbetsplatsen sker ofta på arbetsintervjuer. Lilly berättar hur hon tänkte 
när hon valde att inte berätta om sin diagnos: 

”På en arbetsintervju finns det ingen anledning för mig att berätta att jag har ADHD, det 
kommer inte att hjälpa mig, det kan finnas så mycket fördomar om det. Alltså-” jag är en glad 
och pigg tjej, å förresten-jag har ADHD också”-det blir såhär, jaha, var vill hon komma det? 
Jag skulle inte berättat att jag fick G på matten på högstadiet, hellre att jag fick MVG på 
gymnasiet. Jag vill inte att diagnosen ska sätta käppar i hjulet för mig. Vet man inte vad 
ADHD är så kan man lätt gå på allt negativt och det är svårt att få fram allt positivt om de 
redan har en negativ syn på en.” 

Lilly menar att hennes ADHD-diagnos kan få en negativ inverkan på hennes möjligheter att få 
ett arbete som hon vill ha, då de negativa föreställningar som finns om diagnosen kan 
innebära att hennes positiva sidor inte får företräde. Lilly väljer därför att mörka sin diagnos 
på anställningsintervjun och istället ta tillfället i akt och lyfta fram de sidor som hon vill ska 
synas. Här finns en bestämd maktordning där den arbetssökande är beroende av att göra ett 
gott framträdande för sin eventuellt blivande chef och vid liknande situationen menar samtliga 
informanter att de väljer att mörka informationen om diagnosen.  
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I relation till arbetskamrater kan det se annorlunda ut. Lilly har valt att komma ut med 
ADHD-diagnosen inför sina närmaste arbetskamrater. Hon är medveten om att hennes 
omgivning skulle kunna betrakta henne som om hon var sin diagnos, men menar att hon 
genom att komma ut har en möjlighet att själv definiera vad diagnosen innebär för hennes del. 
När hon kommer ut har hon själv makten att formulera sig kring vad som kan vara svårt för 
henne och vad hon är bra på. Samtidigt menar Lilly att hon bär på en oro att bli missförstådd: 

Jag är så rädd att folk ska ta illa upp, för folk har tagit illa upp och missförstått mig hela 
livet. Jag är så rädd att folk på jobbet ska snacka skit om mig, för det vet jag ju att det har 
vart jättemycket i skolan, folk snackade om mig, jag var ju ”damp-barnet”.  

Lillys tidigare erfarenheter har gjort att hon tänker mycket på hur hon kan uppfattas av sin 
omgivning. Hon känner en oro över att hennes arbetskamrater inte ska förstå henne eller ska 
tolka hennes agerande som ett ADHD-beteende. Under intervjun återkommer hon ofta till att 
hon bär på en rädsla att bli betraktad som avvikande. Om hon är rädd för att omgivningens 
medvetenhet om diagnosen ska stämpla henne eller om det är hennes avvikande beteende som 
skapar denna känsla är svårt att tolka. I Lillys fall verkar det som att både avvikandet i sig och 
diagnosidentiteten påverkar henne och hennes omgivning. Beroende av vilken situation hon 
befinner sig i och vad diagnosinformationen kan få för följder för henne väljer hon att mörka 
eller komma ut med sin diagnos. 

Sam, som arbetar som chaufför, filosoferar över varför han inte har berättat om diagnosen på 
sin arbetsplats: 

”Jag tror att man litegrann håller tillbaka i början, man vill lämna det bästa intrycket av sig 
själv till folk, å då kanske ADHD inte är det första man slänger på nån (…) Om personen vet 
att du har ADHD tror jag nog att man tänker på det typ som ” det där var nog hans ADHD” 
eller ”det där kan bero på ADHDn”. Om man inte vet om det och träffar en person som är 
högljudd och glad då kanske han ses som bara är högljudd och glad.” 

Sam menar att han tror att det finns en risk att hans arbetskamrater skulle förändra sin syn på 
honom om han kom ut och att det därför inte finns någon anledning för honom att berätta. 
Han visar att diagnosidentiteten riskerar att få negativa konsekvenser för honom på jobbet, 
vilket innebär att han väljer att inte komma ut. Han upplever också att ADHD inte är något 
man pratar om på hans jobb: 

”Jag tror inte att jag har hamnat i nån situation på jobbet där man har pratat om ADHD. Jag 
tror att det fortfarande är tabu eller nåt sånt. Om nån är arg, kanske nån kan säga typ ” har 
du damp eller?” 

Sam belyser att det inte verkar vara acceptabelt att prata om diagnosen på hans arbetsplats och 
att den framförallt kommer på tal när någon agerar på ett avvikande sätt och då som ett skämt. 
Sams uttalande tyder på att han använder en känsla för sammanhanget som hjälper honom att 
avgöra när eller om han ska berätta. Att mörka eller komma ut kan inte ses som ett val som är 
oberoende av den miljö de diagnostiserade befinner sig i, då de kan välja att komma ut med 
sin diagnos i ett sammanhang, men väljer att mörka i andra.  
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Emil beskriver varför han har valt att inte berätta för sin chef om ADHD-diagnosen: 

”Jag är rädd att chefen ändrar syn på mig till nåt negativt, även om det kanske inte behöver 
bli så. Rent allmänt har jag märkt att endel blir osäkra på vad dom ska göra i ens närvaro 
när de får veta, och då blir det fel. ” 

Emil beskriver att han är orolig för att hans chef ska ändra sin bild av honom om han kommer 
ut med sin diagnos, vilket har medfört att han har mörkat den. Hans tidigare erfarenheter 
ligger till grund för beslutet. Emil har haft många kortare provanställningar som han bland 
annat har fått hjälp att hitta genom arbetsförmedlingen. För att erhålla det stödet har Emil 
varit tvungen att vara öppen med sin diagnos. Emil upplever att omgivningens medvetenhet 
om hans diagnos har inneburit negativa konsekvenser för honom. Han berättar att han 
upplever att han blivit exkluderad på grund av diagnosen, exempelvis när det kommer till att 
han inte har blivit inbjuden till after work eller andra sociala tillställningar knutna till arbetet: 

”Ja, det är klart att jag har känt så att, man har blivit bortvald för att många kanske tycker 
att man är för mycket, att man inte kan bete sig, även fast jag är på mitt sätt och dom är på 
sitt sätt, och då kommer det tillbaka till fördomarna, jag tror att det mer handlar om att dom 
bli osäkra på hur dom ska vara å inte vara, om man ska försöka vända på det. Men många 
gånger så känner man sig väldigt annorlunda mot för andra.” 

Emil visar på en medvetenhet om att andra kan uppfatta honom som annorlunda och att det 
kan göra dem osäkra i sitt bemötande av honom. Här kan fördomarna kopplas till de 
informella bilderna som finns av hur en person med ADHD kan vara snarare än hur individen 
i sig är. Emil pekar också på att han ser sig själv som annorlunda, men att det sker i relation 
till hur andra bemöter honom och agerar. Emil hade bestämt sig för att inte berätta om sin 
ADHD för någon på sin nuvarande arbetsplats men ändrade sig när han lärde känna en av sina 
arbetskollegor under en gemensam körning: 

”En på jobbet vet om ADHD:n. Det visade det sig att han har det själv. Han följde med en 
gång, vi satt å prata och han kändes precis likadan som jag. Det kändes skönt att ha nån som 
man kan prata med, han ringer även och frågar mig hur det kan vara, när man jobbar. Så jag 
har kommit in väldigt bra där jag är nu.” 

Emil menar att det var skönt att få berätta om sin diagnos för någon som själv är i samma 
situation och att de två nu fungerar som ett stöd för varandra då de delar erfarenheten av att ha 
en diagnos på jobbet. Emil upplever att öppenheten inför kollegan har gjort att han känner sig 
tryggare och mer delaktig än tidigare på arbetsplatsen. Att komma ut kan i det här fallet ses 
som en medveten strategi som grundlades under den tid som Emil hade tillsammans med sin 
medarbetare. 

Martin är egen företagare och därmed sin egen chef. Han fick ADHD-diagnosen för några år 
sedan och menar att han berättar om det blir rätt läge:  

”Ja, jag brukar berätta. Ibland kan det vara avväpnande liksom, ” Vaddå, jag har ADHD! 
kan jag säga” eller ” jag har ADHD och det har Bill Gates också. Vad är problemet?” Sånt 
kan man drämma till med liksom bara som ett skämt. Jag är inte skraj, jag har ganska gott 



23 

självförtroende. Så om det passar att säga det för att bryta isen eller vad som helst så då kan 
jag säga det.” 

Martin menar att han inte är rädd för att diagnosen ska innebära något negativt för honom och 
att komma ut menar han kan vara ett sätt att lätta på stämningen i förhållande till anställda 
eller kunder. Martin befinner sig i ett sammanhang där han har makten att styra över vilka 
människor och vilka uppgifter han ska ta sig an vilket innebär att han kan kosta på sig att visa 
upp egenskaper som kan vara misskrediterande.  

Karin arbetar på en skola för barn med ADHD och Asperger syndrom och säger att hon är 
öppen med sin diagnos inför eleverna: 

”Jag möter eleverna med kännedom om deras diagnos och då tycker jag att jag väl också kan 
bjussa. Det finns en sån assymetrisk auktoritetsordning och där kan vi åtminstone mötas. Jag 
kan bjuda på mina brister för att framhålla elevens förmågor.  Jag har också mina nackdelar, 
jag är medveten om det- då sker det en slags utjämning i samspelet med eleverna. ” 

Karin menar att ADHD-diagnosen har en maktutjämnande funktion mellan henne och 
eleverna som hon kan ha nytta av i sin undervisning, vilket hon kan se då hon både har jobbat 
som lärare innan och efter hon fick ADHD-diagnosen. Här kan ADHD-diagnosen fungera 
som ett redskap snarare än negativ kategorisering vilket medför att hon väljer att komma ut 
med sin ADHD för eleverna. 

Informanterna visar att de har erfarenhet av och till viss del är oroliga för de negativa 
konsekvenser som diagnosen kan ha för deras identitet och sociala relationer på arbetsplatsen. 
ADHD kan betraktas som ett dolt stigma då det är en benämning på symtom som inte syns 
med blotta ögat, men som kan innebära negativa konsekvenser för identitet och sociala 
relationer. Det går således inte att rent visuellt avgöra vem som har diagnosen eller inte. För 
individer med ADHD innebär det att man har ett val att ta ställning till i mötet med andra 
människor. Att välja att mörka eller komma ut med diagnosen kan därmed betraktas som 
synlighetsstrategier för att hantera de negativa konsekvenser som diagnosen kan innebära för 
den diagnostiserade. Informanterna visar på en medvetenhet om att det finns fördomar och 
stereotypa bilder av diagnosen. Den vetskapen medför att de noga överväger vilket 
sammanhang som de väljer att komma ut eller mörka ADHD-diagnosen på. Denna 
välutvecklade känsla för sammanhanget kan begreppsliggöras som kontextuell sensitivitet. 
Den kontextuella sensitiviteten kan därmed sägas vara den förmåga som de diagnostiserade 
använder för att avgöra när och om de ska komma ut eller mörka diagnosen.  

7.1.2 Överskrida eller betona diagnosen 

I nya miljöer finns en möjlighet att undkomma stigmatiseringen som en ADHD-diagnos kan 
innebära. Här kan den diagnostiserade välja att mörka sin ADHD-identitet och försöka vara så 
normal som möjligt så att ingen ska ana att man döljer en hemlighet. Emil har flyttat till en ny 
kommun och börjat på ett nytt arbete. Han har valt att inte komma ut med sin ADHD vilket 
gör att han funderar en hel del över hur han ska göra för att inte bli avslöjad: 
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”Det har som blivit en del i vardagen, ja att jag ofta känner och tänker att nu, nu ska jag 
försöka vara såhär och bete mig såhär, så att jag ska vara så normal som möjligt och att det 
inte ska märkas att jag har nånting. Försöka tänka efter innan jag säger saker så att det inte 
låter fel.”  

Emil visar att han är medveten om att han är bär på ett stigma som kan avslöjas om han inte 
lyckas med sitt normala framträdande. I Emils fall handlar det avvikande beteendet som han 
vill dölja framförallt om att han har svårt att ta in och tolka information. För att undvika att 
diagnosen avslöjas och att de negativa konsekvenser som Emil upplever att den informationen 
kan medföra tänker han noga igenom sitt agerande. Som lastbilschaufför arbetar Emil för det 
mesta själv vilket han tycker är skönt då det innebär att han slipper hålla uppe en fasad inför 
sina kollegor. De tillfällen som han interagerar med andra handlar om korta morgonmöten där 
arbetsgivaren går igenom vad som ska göras under dagen och vilka körningar som ska tas. 
Emil vet att han har svårt att komma ihåg det som sägs och har därför utvecklat en strategi för 
att undvika att bli betraktad som dum: 

”Jag har låtsats förstå väldigt många gånger och sen har jag ringt mina arbetskollegor för att 
jag inte har velat ringa chefen. På det sättet får jag många olika som förklarar samma sak 
och då är det lättare, då behöver man inte känna sig lika dålig.”  

Emil menar att han genom att låtsas förstå verkar vara normal och därmed slipper känna sig 
som en avvikare. Genom att gå andra vägar för att nå den kunskap han behöver för att sköta 
sina arbetsuppgifter har han dessutom försäkrat sig om att inte misslyckas med sina uppdrag 
och kan därmed undvika att bli konfronterad som en som inte förstår. Emil vill undvika att 
berätta om sin diagnos då han upplever att vetskapen om diagnosen för med sig för många 
negativa konsekvenser. Detta medför att han försöker kontrollera de avvikande beteenden 
som skulle kunna förknippas med ADHD och därmed avslöja honom.  Emils strategi kan 
betraktas som ett sätt att överskrida diagnosen för att undvika att bli avslöjad som en person 
med ADHD. 

Sam döljer också sin diagnosidentitet på arbetet men tycker inte att det är särskilt 
ansträngande då han menar att han har lärt sig att kontrollera sitt ADHD-beteende: 

”Jag har levt med ADHD så länge att jag har lärt mig att veta när min ADHD är igång. Jag 
vet att jag är högljudd, jag vet att jag sitter och sjunger osv. Men jag har en hög moral och 
lojalitet och när jag gör nånting då måste det vara det bästa jag kan göra. Då finns det ingen 
plats för min ADHD. Men så fort jag lämnar mitt jobb och sätter mig i bilen, då kan jag börja 
sjunga igen. Så jag tror liksom inte att det märks att jag har ADHD på jobbet. Nu har jag ju 
ett fritt jobb, jag kommer in kvart över nio, då har vi möte i fem, tio minuter, träffar kollegor 
till halv och sen sitter jag i en bil själv resten av dan.”  

Sam reflekterar över på vilka sätt han skulle kunna vika av från normen och visar att han gör 
skillnad på sitt rollframträdande på jobbet och sitt agerande när ingen betraktar honom. Han 
menar att hans arbete innebär att han inte interagerar med andra på sitt jobb så länge, vilket 
gör att det är lätt att styra över det som han menar skulle göra honom till en avvikare. Om 
situationen var en annan kanske han hade valt att berätta menar han, men samtidigt trivs han 
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väldigt bra med sitt yrkesval som chaufför och har inga planer på att byta karriär. Sam kan 
sägas överskrida diagnosen då han är medveten om att vissa beteenden ses som avvikande. 
Han tror inte heller att en öppenhet med diagnosen skulle vara bra för honom på jobbet.  

Även om diagnos-identiteten är känd på arbetsplatsen kan den diagnostiserade välja att 
försöka styra och kontrollera sitt beteende för att försöka motbevisa negativ kategorisering. I 
arbetslivet är det viktigt att komma i tid, utföra de arbetsuppgifter som man blivit ålagd och 
att kunna kommunicera med sina kollegor och sin chef.  Flera av informanterna beskriver hur 
de använder teknik för att kunna anpassa sig till de krav som ställs och de menar att det sällan 
märks att de har en funktionsnedsättning. Lilly beskriver hur hon förhåller sig till sina 
svårigheter på arbetsplatsen: 

”Jag har haft svårt att hålla i pengar- då ser jag till att blir expert på att hålla i pengar, jag 
har svårt att hålla tider- då blir jag den som aldrig kommer sent!(...) Man kan säga att jag 
har motbevisat det, att ADHD inte funkar på jobbet.”  

Lilly menar att hon ser till att rätta till de brister som kan göra henne till en avvikare. Hon 
berättar att det har gått väldigt bra för henne på jobbet. Hon får gå utbildningar, har avancerat 
till teamledare och är mycket omtyckte. Hon menar själv att hon fixar saker som många andra 
utan diagnos har svårt för och att hon inte tror att de andra tänker på att hon har en 
funktionsnedsättning då hon strävar efter att alltid med sitt agerande visa motsatsen. Lilly gör 
en anpassning av sitt beteende för att passa in och hon använder en känsla för sammanhanget 
för att avgöra när och hur detta ska gå till. Man kan tolka det som att hon överskrider 
diagnosen för att undvika de negativa konsekvenserna som avvikande från normen skulle 
kunna innebära för henne. 

Martin menar att han har hanterat sin avvikelse genom att välja att starta eget. Här kan han 
fortsätta vara en ”outsider” som han själv kallar det: 

”Det var väl det här, jag tycker inte om att göra nåt som nån annan säger åt mig att göra, jag 
vill bestämma själv. Å då kan jag jobba 20 timmar, då spelar det ingen roll, bara jag får 
bestämma. Jag brukar säga det att de flesta byggskuttar eller hantverkare har fan ADHD, det 
är väldigt vanligt. Det har ju varit bokföring i två papperskassar å ena dagen har det funnits 
pengar och andra dagen inte. Det har varit kaos, men de senaste åren har det flutit på ganska 
bra för jag har skaffat en kollega som jag delar verksamheten med, Vi är raka motsatsen till 
varandra, han är normopat. ” 

Martin menar att han inte har försökt anpassa sig efter de krav som samhället ställer på honom 
utan att han istället har sett till att försörja sig på det sätt som han tycker fungerar bäst för 
honom. Han tror att de är många som arbetar inom hans bransch som själva har ADHD och 
att det ju uppenbarligen fungerar ändå. Martin kan betona diagnosen och de beteenden som 
han menar gör honom till en outsider. Han menar att han har möjlighet att vara lite 
annorlunda och göra saker på sitt sätt eftersom att han har sett till att hitta kollegor som kan 
kompensera för hans brister. Martins möjligheter att som egen företagare välja medarbetare 
har inneburit att hans avvikande inte får negativa konsekvenser för honom och att han kan 
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fortsätta vara som han själv vill. Utan en känsla för omgivningen och dess förväntningar vore 
ett sådant agerade omöjlig. 

Karin berättar att hon hade jobbat flera år när hon fick sin ADHD-diagnos. Hon kände alla 
barn och all personal och ville snabbt informera om sin nya ADHD-identitet: 

“Jag tog beslutet jättetidigt att ja, om jag får hacka i mig det här då får mina kollegor hacka i 
sig att dom har en kollega med samma diagnos som barnen dom freakar över i 
personalrummet. Så jag var väldigt öppen. Jag hade fått min diagnos, varit sjukskriven å kom 
på en personalfest. Då gick jag runt och informerade! Å folk var ju i varierande stadier av 
glad festberusning inför sommarlovet så jag fick verkligen gotta mig i de personliga 
reaktionerna. ”Har du?!!” eller ” stackars dig!”  ÅÅÅÅ- jag tror att jag också!”. Jag fick 
hela spektrat!” 

Karin menar att ADHD-diagnosen innebar att hon blev en av ”den andra”, de som hon 
undervisat under så många år ”som normal” och att det var naturligt för henne att visa 
solidaritet med sina elever och berätta för sina kollegor om sin avvikelse. Karins val att 
betona diagnosen på sin arbetsplats och välja att tillhöra ”de avvikande” är ett kontextuellt val 
utifrån det faktum att hon redan innan diagnosen hade etablerat sin yrkesroll och skapat 
relationer vilket gjorde henne trygg nog att våga visa upp ytterligare en sida av sin 
personlighet. 

Strategierna överskrida eller betona diagnosen innebär således att den diagnostiserade 
beroende av kontext väljer att antingen försöka överskrida de förväntningar som hon och 
hennes omgivning har på henne utifrån diagnosen, eller kan välja att betona diagnosen och de 
annorlundaskap som följer med den. I det första fallet innebär överskridandet att den 
diagnostiserade väljer att visa upp motsatsen till det beteende som diagnosen signalerar. Det 
kan handlar om att alltid komma i tid, prestera på hög nivå och anpassa sig till de 
samtalsregler som förväntas i relation till sina arbetskamrater. Om den diagnostiserade istället 
för att anpassa sig till normen väljer att vara annorlunda, att bryta mot konventionen och ”leva 
ut” sina ADHD-beteenden, innebär det att denne i det här fallet väljer att betona diagnosen. 
Dessa begrepp kan ses som anpassningsstrategier, där den diagnostiserade väljer sitt 
agerande beroende av omgivningen, vilket endast är möjligt om man har en utvecklad 
kontextuell sensitivitet. 

7.1.3 Ignorera eller protestera mot reaktioner på diagnosen 

Nya arbetssituationer som möten, kurser eller konferenser innebär att informanterna träffar 
kollegor som inte har kännedom om deras ADHD. Vid dessa tillfällen innebär raster, luncher 
eller ”afterwork” att ADHD kan komma upp som ett samtalsämne, då diagnosen ständigt är 
aktuell i tidningar och på tv. Samtliga informanter beskriver att de här riskerar att möta 
negativa åsikter och ifrågasättande av ADHD-diagnosen och att de behöver ta ställning till om 
de ska synliggöra sin egen diagnos eller inte. Emil berättar att han har många negativa 
erfarenheter av ”skitsnack”: 

”Det händer väldigt många gånger att dom sitter och driver med diagnosen, att det bara är 
ett påhitt, att man inte kan ha det. Då kan jag sitta och skratta åt det, dom vet ju inte vad dom 
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snackar om tänker jag. Men det är klart, ibland tar man illa upp. Jag ju sån att jag vågar stå 
upp, jag vågar sätta ner foten och då kanske jag går för långt och blir förbannad för att dom 
ju inte vet hur det är, att dom bara snackar. Men det får ju inte hända, jag får inte tappa 
befattningen över mig själv för då blir det bara ännu värre på arbetsplatsen” 

Emil beskriver hur han försöker ignorera kollegornas uttalande på arbetsplatsen då han tror att 
han själv skulle kunna förlora på att öppet protestera mot deras yttranden. Emil vet med sig att 
han lätt tappar humöret om han känner sig missförstådd. Han känner på sig att medarbetarna 
som sitter på kafferasten och skämtar om ADHD inte skulle vara mottagliga för hans protester 
och att en konfrontation skulle kunna medföra negativa konsekvenser för honom, snarare än 
det motsatta. Han använder sin känsla för sammanhanget för att avgöra när han ska göra 
motstånd eller inte. 

Alla informanter berättar om tillfällen där diagnosen har ifrågasatts och där de har stått inför 
valet att agera eller förbli tysta. Lilly berättar att hon var med om en situation på en annan 
arbetsplats än den hon jobbar på just nu, där några skämtade om ADHD över en kopp kaffe. 
Då hon visste att personerna som deltog skulle få reda på att hon hade ADHD vid ett senare 
tillfälle beslöt hon sig för att ingripa och därmed förhindra att de skulle behöver skämmas 
över sitt beteende i efterhand: 

“Så då avbröt jag dom innan skämtet skulle fortsätta och sa” bara så ni vet så har jag 
ADHD. Jag tar inte illa upp att ni skämtar om andra, för jag skäms inte över det” Men då var 
det en av dom som inte ville ge sig och fortsatte gå på. Å då blir jag ju den här ”Diktatorn” 
som står på mig väldigt mycket, ADHD är ju lite min grej, jag är ganska beläst!” 

Lilly menar att hon valde att synliggöra hennes ADHD för de andras skull, men att 
informationen om diagnosen inte satte stopp för kommentarerna utan snarare satte igång en 
diskussion om diagnosen giltighet. Här valde då Lilly protestera mot reaktionerna på 
diagnosen. Hon upplever att hon har tillräckligt med kunskap om sin diagnos för att kunna 
bemöta sådan kritik och drar sig inte för att använda den kunskapen som maktmedel om 
situationen inbjuder till det. Lilly menar också att hon med tiden har lärt sig när det lönar sig 
att protestera. Hon menar att många äldre avfärdar hennes kunskaper och att hon alltid ”läser” 
av situationen innan hon ger sig in i en diskussion. 

Karin, som vanligtvis jobbar på en skola där det inte är socialt accepterat att prata nedsättande 
om diagnosen berättar att det har hänt att hon vid kurstillfällen har mött kollegor från andra 
skolor som uttalat sig om ”alla jävla diagnosbarn”. Om det finns tid och situationen känns rätt 
brukar Karin då välja att komma ut med sin ADHD:  

” Ja, där kan jag berätta att jag ju själv har ADHD och då brukar reaktionen bli väldigt 
pinsam. Men jag tänker att allt som är nyttigt är inte behagligt, det har inte varit behagligt 
för mig heller och det kanske är en fingervisning om att man kanske inte ska sitta och uttrycka 
sitt starka vi och dom tänk i vilket sammanhang som helst. Rätt som det är pratar du med en 
som du tror är en vi, fast det är en dom. Och det bjuder jag på, fast det gör lite ont att veta att 
det kanske är elever som drabbas av den attityden.  Jag kan ta det, jag har haft ADHD och 
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jag har också inte haft ADHD. Det är bara hoppas att vederbörande upptäcker att den är 
homosexuell i ett sent skede av livet.” 

Karins sätt att protestera mot stigmatisering går ut på att få den som uttalar sig negativt att 
”tappa ansiktet” och skämmas över sitt uttalande, snarare än att hon och kanske flera med 
henne ska tiga i skam. Med sitt uttalande placerar hon sig själv i en tillfällig maktposition där 
hon låter den andra parten känna det obehag som hon menar att hemliga avvikare kan känna. 
Karin menar dock att hon väljer när detta sätt att bemöta kritiken kan passa och att hon läser 
av situationen innan. 

Att protestera mot reaktioner på diagnosen är en strategi som innebär att den diagnostiserade 
framträder med sin ADHD i syfte att kunna ifrågasätta ”de normalas” kritiska åsikter om 
ADHD. Vid dessa tillfällen använder de diagnostiserade sin egen erfarenhet och kunskap om 
diagnosen som en strategi för att protestera mot det som de uppfattar som negativa uttalanden. 
Att ignorera reaktioner på diagnosen innebär att den diagnostiserade vill undvika att ”komma 
ut” då diagnosidentiteteten skulle kunna medföra negativa konsekvenser för individen. Därför 
görs valet att inte utåt sett reagera på förtryck eller kräkningar som riktas mot den egna 
avvikargruppen, i syfte att själv undvika stigmatisering. Begreppen kan sägas synliggöra 
motståndsstrategier som de diagnostiserade använder för att bemöta andras negativa 
reaktioner på diagnosen. De diagnostiserades agerande sker beroende av hur situationen 
framstår, vilket förutsätter en kontextuell sensitivitet. 

7.1.4 Omformulera eller bekräfta diagnosen 

Sam har växt upp i en familj där alla har någon diagnos och han blev själv diagnostiserad på 
lågstadiet mot sin vilja: 

” När jag var liten så vet jag att jag grät och jag ville inte gå på de där mötena, jag ville inte 
ha min medicin, jag ville inte ha min diagnos (…) Jag vet att folk sa till mig” har du tagit din 
medicin idag?”, vissa kunde ju säga det för att retas men resten märkte väl att jag var 
annorlunda. Till skillnad från mina bröder behövde jag aldrig gå i specialklass. I mellan och 
högstadiet hade jag samma lärare och hon vägrade tro på att jag hade ADHD. ”Nä, han 
klarar det här, han behöver inte byta, det är bara trams, så ska vi inte ha det”. Enligt min 
mamma var jag nästintill utbränd på högstadiet, jag fick jobba dubbelt så hårt som alla 
andra. Jag har en dyslexi-diagnos, men det var ingen som trodde på det heller för jag har 
alltid älskat att skriva. ” 

Sam menar att han såg sin ADHD-diagnos som en negativ stämpling som barn och att den 
medförde att han kände sig utanför och blev retad av sina klasskamrater. Han menar också att 
diagnosen senare ifrågasattes av lärare som hade honom, vilket innebar att han fick möjlighet 
att gå i vanlig klass och fick samma förväntningar på sig som alla andra. Han menar att det 
var kämpigt i skolan på grund av läs och skrivsvårigheter, men samtidigt verkar han uppleva 
att lärarnas ifrågasättande av ADHD-diagnosen gav honom andra möjligheter än sina bröder. 
Han berättar att ingen på gymnasiet misstänkte att han hade ADHD och att han passade lika 
bra där som någon annan elev. När han skulle börja jobba slutade han äta sin ADHD-medicin 
och skrev ut sig själv från psykiatrin. Idag ser inte Sam på sig själv som en person med 
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ADHD och ifrågasätter varför han skulle göra det. Detta menar han själv har varit möjligt tack 
vare att jobbet fungerar så bra, hans tidigare erfarenheter av att passera som normal och 
andras ifrågasättande av hans ADHD diagnos. Samtidigt säger Sam att han är medveten om 
att hans förhållningssätt är beroende av att hans liv är så välfungerande idag och att andra 
tolkningsmöjligheter skulle kunna vara användbara om livet förändrades i negativ riktning. 
Erfarenheten av att få känna sig ”normal” verkar ha medfört att Sam har omformulerat 
diagnosen inför sig själv. Han ser inte längre på sig själv som en person med ADHD. 

Tidigare erfarenheter av utanförskap och avvikelse kan även ligga till grund för att man inte 
upplever att ADHD är ett stigma utan snarare kan ses som en förklaring. Lilly berättar att hon 
alltid har känt sig dålig, missförstådd och efter alla andra. Hon hamnade i ständiga konflikter 
och hade ett hetsigt humör. Hon förstod inte själv varför det blev så, men hennes mamma 
misstänkte tidigt att det kunde röra sig om ADHD. När diagnosen fastställdes berättar Lilly att 
hon upplevde det som en befrielse. 

”Äntligen kunde jag känna att nu förväntas jag inte klara allting som alla andra, eller lika 
fort. Det finns en anledning till det, jag är inte bara dålig, jag har alltid tyckt att jag är så 
jävla dålig, å nu var det såhär, men gud det finns en anledning, jag är begränsad, så jag kan 
inte förvänta mig samma saker av mig själv, det är jätteskönt. Jag tyckte bara att det var 
skönt när jag äntligen fick en förklaring på allt, alla saker som folk aldrig förstått, jag har 
alltid blivit missförstådd.” 

Lilly menar att diagnosen innebar en förklaring till hennes känsla av utanförskap, men också 
att den hjälpte henne att acceptera att hon hade en lägre funktionsförmåga än andra. Hon fick 
sin diagnos under tonåren och säger att hon aldrig upplevde att den innebar att andra 
behandlade henne illa. För Lilly har det varit viktigt att komma ut inför de arbetskamrater som 
hon jobbar nära så fort som möjligt. Hon menar att det annars skulle kunna bli skitsnack om 
henne, då hon emellanåt får panikångestattacker och behöver åka hem från jobbet: 

” Folk blir mer omtänksamma runtomkring mig. Jag skulle inte använda ordet ” tycka synd 
om”, utan mer som att de blir mer vaksamma på nåt sätt, har mer förståelse. Det är precis 
som att bara för att jag har bokstäver på vilken person jag är, då accepterar dom mig(…) Att 
jag har diagnosen är bara för att det är ett problem i världen, alltså i det dagliga livet. Jag är 
ju samma människa men har jag inga problem i min vardag- då tas diagnosen bort. 

Lilly lyfter fram diagnosen inför sina arbetskamrater när hon känner att hon måste vilket kan 
vara i sammanhang när hon anar att hon har missförstått ett skämt eller när hon upplever att 
hon pratar för mycket. Vid dessa tillfällen ursäktar hon sitt beteende inför de andra och menar 
att det beror på att hon har ADHD. Användandet av diagnosen som en förklaringsmodell kan 
ses som att Lilly bekräftar diagnosens biomedicinska förklaringsmodell. Bekräftandet av den 
biomedicinska förklaringsmodellen innebär här att individen bortser från andra faktorer som 
skulle kunna ligga till grund för att den diagnostiserades beteenden ses som avvikande. Att 
Lilly exempelvis pratar mycket eller inte förstår skämt behöver inte ha med en medfödd 
störning att göra, utan kan bero på att just det är avvikande i den situation hon befinner sig i. 
Inför sig själv kan Lilly ändå samtidigt omformulera diagnosens biomedicinska 
förklaringsmodell då hon menar att hon bara har diagnosen för att hennes agerande anses 



30 

avvikande i omgivningens ögon. Här kan hon medge att hennes ADHD-symtom är något som 
skapas i samspel med andra. Man kan tolka det som att Lilly både bekräftar diagnosen och 
omformulerar den utifrån om hon bedömer att diagnosen kan fylla ett syfte i det sammanhang 
hon befinner sig i. 

Karin arbetade som pedagog under flera år men hade svårt att hantera sina egna ambitioner 
och blev sjukskriven för utmattning under flera tillfällen. Under en av dessa perioder föreslog 
hennes psykiatriker att hon skulle göra en utredning för ADHD.  Hon menar att det var en 
jobbig process och att utredningen inte tydligt kunde fastslå att hon alltid hade haft de 
svårigheter som hon för tillfället hade, vilket väckte tankar hos henne om diagnosens 
giltighet: 

”Kan man gå in och ut ur en diagnos? Är det här den moderna tidens kvinnofälla, att vi ger 
kvinnor på gränsen till nervsammanbrott centralstimulantia? Det har ju forskningsmässigt 
visat sig ha en väldigt god effekt även om man inte har ADHD, man får tillbaka en 
funktionsnivå som man trodde att man aldrig skulle kunna uppnå igen. Men sen så kände jag 
att, nja, när den här processen hade fått fortgå i mig, att ja, det får va precis vad det vill, så 
länge som jag hittar mitt sätt att fungera i vardagen.” 

Karin menar att hon alltid har varit välfungerande och inte har sett sig själv som annorlunda i 
jämförelse med andra. Med det som bakgrund och med kunskap om andra perspektiv på 
psykiatriska diagnoser kunde hon ifrågasätta huruvida hon verkligen hade ADHD eller inte. 
Samtidigt menar hon att hon med tiden släppte de tankarna då medicinen ihop med strikta 
rutiner och struktur i vardagen ändå hjälpte henne att komma tillbaka till ett fungerande 
arbetsliv vilket kändes som det viktigaste. Således kan Karins agerande tolkas som att hon till 
viss del har valt att bekräfta ADHD-diagnosen för att få tillgång till den medicin som gör att 
hon förmår arbeta, men att hon inför sig själv och i relation till andra kvinnor i samma 
situation som henne omformulerar och ifrågasätter diagnosen biomedicinska giltighet. 

Att omformulera diagnosen är en strategi som innebär att individen med ADHD inför sig 
själv ifrågasätter den biomedicinska förklaringsmodellen och ser att det egna avvikandet är 
något som uppstår i relation till omgivningen snarare än i en brist hos dem själva. 
Omformuleringen är ett sätt att motverka negativ självbild och visar på individens förmåga att 
granska omvärlden och dess bedömningar med en kritisk blick. Att bekräfta diagnosen är en 
strategi som innebär att den diagnostiserade, beroende av situation, ser på sig själv som 
funktionsnedsatt och använder den förklaringsmodellen för att inför sig själv och andra 
undvika kritik och nedsättande kommentarer.  Begreppen kan därmed betraktas som 
självbildsstrategier. Strategierna vittnar om en kontextuell sensitivitet då de diagnostiserade 
visar att de är känsliga för den omgivning de befinner sig i och betraktar sig själva och sin 
diagnos på olika sätt beroende av vad som fungerar i just den situation de befinner sig i. 
Empirin visar även att den biomedicinska tolkningsramen kan skapa en negativ självbild och 
fungera skuldreducerande. 
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7.2 Sammanfattning av resultat 

Den ADHD-diagnostiserade anges i DSM-5 (se även ICD-10) som impulsstyrd, bristande i 
sin uppmärksamhet och hyperaktiv. Även om diagnosens kriterier framställs som öppna för 
olika förklaringsmodeller utgår de outtalat från en biomedicinsk modell (Kirk, Gomory & 
Cohen, 2013). Enligt DSM:s kriterier (se bilaga 1) har en individ med ADHD därmed svårt att 
kontrollera sin kropp, sin röst och sina ord eftersom dennes biologiska karaktär är impulsiv, 
ouppmärksam och hyperaktiv. Symtom som rastlöshet, problem att hålla fokus och 
koncentrera sig samt oförmågan att ”prata rakt ut” anges inverka negativt på sociala 
aktiviteter, arbetslivet och studier (se bilaga). DSM framställer därmed den ADHD-
diagnostiserades problem som oberoende av kontexten. Resultatet av föreliggande 
undersökning pekar i kontrast mot det på att avvikandet sker beroende av kontext och att de 
diagnostiserade har en välutvecklad kontextuell sensitivitet som vägleder dem. Studien visar 
att de ADHD-diagnostiserade kan uppleva diagnosen som ett stigma i arbetslivet och att de 
hanterar detta genom att använda olika strategier. De strategier som genererats ur empirin har 
därför kallats stigmahanteringsstrategier. De stigmahanteringsstrategier som tolkats ur data 
vara mörka eller komma ut med sin diagnos, vilket kan beskrivas som synlighetsstrategier där 
den diagnostiserade gör ett aktivt val att berätta eller inte berätta om sin diagnos. Valet av 
tillvägagångssätt avgörs utifrån hur diagnosinformationen kan tänkas tas emot i det 
sammanhang som individen befinner sig i, vilket vittnar om en kontextuell sensitivitet. De 
diagnostiserade väljer även att överskrida eller betona diagnosen. Detta kan ses som 
anpassningsstrategier som handlar om anpassning av beteende utifrån kontext för att undvika 
stigmatisering från omgivningen. Att överskrida diagnosen handlar om att motbevisa de 
negativa förväntningar som diagnosen utgör inför sig själv och andra, medan att betona 
diagnosen innebär att personen med ADHD införlivar förmodandena då de utifrån kontext 
inte innebär negativa konsekvenser. I situationer när den diagnostiserade möter negativa 
uttalanden eller fördomar om ADHD kan denne välja att ignorera eller protestera mot 
reaktionerna på diagnosen. Även detta val utgår ifrån hur den diagnostiserade läser 
situationen som uttalandena uppstår i och huruvida individen bedömer att ett visat motstånd 
kan ge en positiv eller negativ effekt. Således kan dessa betraktas som motståndsstrategier. 
Slutligen visar data att de diagnostiserade använder självbildsstrategier genom att 
omformulera eller bekräfta diagnosen. Den diagnostiserades kontextuella sensitivitet medför 
att det finns en medvetenhet om att avvikelse sker i relation till andra, men att det i vissa fall 
kan vara till deras fördel att bekräfta diagnosen som en funktionsnedsättning. Samtliga 
strategier tyder därmed på att den ADHD diagnostiserade människan är reflexiv och 
kontextuellt medveten snarare än styrd av en oregerlig biologisk dysfunktion.  
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Modell över stigmahanteringsstrategierna: 
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8 DISKUSSION 

Inledningsvis diskuteras resultatet i relation till syftet med undersökningen. Sedan diskuteras 
tidigare forskning och teori i relation till studiens resultat. Kapitlet avslutas med en 
självkritisk reflektion och framtida forskningsfrågor. 

8.1 Resultatet i relation till undersökningen syfte 

Uppsatsen syfte var att undersöka de strategier som individen med ADHD använder i 
arbetslivet för att hantera stigmat med diagnosen och därmed ge ett bidrag till det sociologiska 
forskningsfältet om stigmatiseringsprocesser. Analysen av de kvalitativa djupintervjuer som 
genomfördes visar att de stigmahanteringsstrategier som användes var synlighetsstrategierna 
Mörka eller komma ut med diagnosen, anpassningsstrategierna överskrida eller betona 
diagnosen, motståndsstrategierna ignorera eller protestera mot diagnosen samt 
självbildsstrategierna omformulera eller bekräfta diagnosen. Det som dock framstod som 
tydligast i undersökningen var hur informanternas strategier vittnade om en kontextuell 
sensitivitet. Alla strategier som användes för att hantera stigmatiseringen utgick ifrån de 
diagnostiserades känsla för sammanhanget. Även om diagnosens kriterier framställs som 
öppna för olika förklaringsmodeller utgår de outtalat från en biomedicinsk modell (Kirk, 
Gomory & Cohen. 2013). Enligt de kriterier som DSM anger ska personer med ADHD vara 
impulsiva, ouppmärksamma och/eller hyperaktiva. Resultatet i denna studie vittnar om det 
motsatta. Informanterna är uppmärksamma inför den situation de står inför, tar överlagda 
beslut och agerar utifrån dessa på ett sätt som anmärkningsvärt skiljer sig från de kriterier som 
deras diagnos vittnar om. Informanterna visar även en medvetenhet om att deras ADHD 
symtom är kontextberoende och inte framträder i alla situationer. Detta synliggör således 
problemen med diagnoskriterierna, då dessa framställer individens problem som oberoende av 
kontexten. Därmed kan resultatet sägas belysa de problem som finns med den dominerande 
synen på ADHD utifrån DSMs diagnoskriterier och den biomedicinska förklaringsmodellen. 
Om de diagnostiserade har en förmåga att anpassa sig efter sin omgivning och om deras 
problem endast framträder i vissa miljöer är det ett tecken på att diagnoskriterierna behöver 
ifrågasättas. 

8.2 Tidigare forskning i relation till resultatet 

Resultatet i föreliggande studie belyser hur ADHD-diagnostiserade hanterar stigmatisering i 
arbetlivet, vilket kan ses som ett bidrag till forskningsfältet om stigmatiseringsprocesser. 
Resultatet synliggör att de diagnostiserade i arbetslivet använder stigmahanteringsstrategier 
beoende av vilken situation de befinner sig i. Denna känsla för sammanhanget har benämts 
som kontextuell sensitivitet. Begreppet kontextuell sensitivitet kan ses som ett teoretiskt 
begrepp som inrymmer olika strategier. De strategier som genererats utifrån empirin är 
synligghetsstrategier, anpassningsstrategier, motståndsstrategier och självbildsstrategier som 
de diagnostiserade använder för att hantera stigmatiseringen.  
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Den tidigare forskningen om stigmahanteringsstrategier i utbildningssammanhang, i mötet 
med myndigheter samt i vardagslivet lyfter fram strategier som de diagnostiserade använder. 
Lasky et al:s (2016) studie visar att de diagnostiserade har valt studier där de kan fungera utan 
att avvika och menar att det strider mot den biomedicinska synen på ADHD som en statisk 
hjärnskada som inte påverkas av kontexten. Detta resonemang går i linje med det resultat som 
framgått i denna studie som visar att de diagnostiserade är kontextuellt medvetna och gör val 
beroende av situationen. Valet av studiemiljö kan liknas vid valet av arbetsplats och kan ses 
som en anpassningsstrategi för att hantera avvikande och därmed unvika att bli stigmatiserad. 
Toner, O`Donoghue och Houghtons (2006) studie av hur vuxna män med ADHD upplevde 
sin vardag pekar på att männen valde att mörka sin diagnos för att undvika att bli förknippad 
med fördomar och stereotypa bilder.Valet att dölja sin diagnos i vissa situationer och vara 
öppen med den gentemot andra påminner om de synlighetsstrategier som föreliggande studie 
synliggör. Att de dessutom framstår som val snarare än impulsiva handlingar kan ses som ett 
tecken på en kontextuell sensitivitet, vilket bekräftar det resultat som föreliggande studie visar 
på. Bergers ( 2015) studie visar att villkorligt frigivna fångar upplever det biomedicinska 
perspektivet som skuldreducerande och att diagnosen kan användas som en förklaring till det 
kriminella levene som de tidigare levt. För denna grupp av redan stigmatiserade (som 
kriminella) görs valet att komma ut, då de upplever att detta innebär en möjlighet för dem att 
med allmänhetens godkännande få en ny chans att börja om på nytt. Detta resultat bekräftar 
de synlighetsstrategier som föreliggande studie synliggör, där de diagnstiserades kontextuella 
sensitivitet avgör om de ska komma ut eller mörka sin diagnos. I arbetslivet görs valet att 
mörka diagnosen om den diagnostiserade bedömmer att dess synlighet kan medföra negativa 
konsekvenser för arbetslivet. Detta kan exempelvis vara vid arbetsintervjuer eller i kontakten 
med nya medarbetarer och chefer. 

Diagnosens biomedicinska förklaringsmodell verkar även hjälpa de villkorligt frigivna i 
Bergers ( 2015) studie att att hantera sin självbild, vilket går i linje med de självbildsstrategier 
som resultatet i denna studie visar. Även Lassinanttis ( 2014) menar att kvinnorna i hennes 
studie använder den biomedicinska förklaringsmodellen som en förklaring till deras 
funktionalitet i vardagslivet. Dock belyser studien även att kvinnorna kan problematisera och 
lyfta fram andra sociala och ideologiska orsaker. Dessa sätt att inför sig själv förklara 
avvikandet beroende av vilka omständigheter man befinner sig i kan ses som de 
självbildsstrategier som föreliggande studie lyfter fram. Informanterna i arbetslivet verkar 
omformulera eller bekräfta diagnosen på samma sätt. Karin reagerar på att hon fick sin 
diagnos när hon var sjukskriven för utmattning och ifrågasätter huruvida diagnostisering och 
medicinering är ett sätt att få tillbaka människor in i ett arbetsliv som är för krävande. Lilly 
menar att hennes beteende bara är ett ”problem i världen” och inte alls förekommer alltid utan 
i vissa situationer.  

Tidigare forskning visar på att de diagnostiserade i utbildningssammanhang (Hellberg & 
Kjellberg, 2012) och i mötet med myndigheter (Ohlin & Jansson, 2009) ofta är i en 
beroendesituation och inte kan välja att dölja sin diagnos. Myndigheterna menar att de 
diagnostiserade behöver vara öppna med sin diagnos för att de ska kunna få den hjälp de 
behöver. Dock belyser Ohlin och Janssons (2009) studie att de diagnostiserade riskerar att bli 
bedömda utifrån sin diagnos, vilket resulterar i att de ändå inte får individuell hjälp. De 
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stigmatieringsstrategier som Ohlin och Jansson beskriver handlar om att protestera mot 
kategoriseringen de diagnostiserade blir satta i eller att anpassa sig till diagnosens kriterier. 
Båda dessa stigmahanteringsstrategier förekommer i föreliggande studie som 
anpassningsstrategierna överskrida eller betona diagnosen. I Föreliggande studien är dessa 
anpassningsstrategier ett val som de diagnostiserade gör beroende av kontext. Strategierna 
innebär att personer med ADHD antingen kan välja att överskrida de kriterier som är 
förknippade med diagnosen eller bekräfta dessa genom att agera i enlighet med dem. I 
arbetslivet verkar de diagnostiserade tendera att överskrida diagnosen och visa upp sig som 
kompetenta och professionella arbetstagare eller betona diagnosen och bekräfta sin 
funktionsnedsatthet inför sin omgivning. Ohlin och Janssons (2009) studie bygger på 
myndigheternas upplevelser av sina klienters strategier, vilket innebär att det inte framgår 
tydligt hurvuvida klienterna gör kontextuella val. Dock lyfter Ohlin och Jansson ( 2009) fram 
att myndigheternas bemötande och tid tillsammans med klienterna kan vara avgörande för 
vilka strategier klienterna använder. Detta indikerar att stigmahanteringsstrategierna är 
situationsanpassade. 

En strategi som inte nämns i den tidigare forskningen men som förekom frekvent i min data 
var att informanterna ofta verkade mötas av negativa kommentarer om ADHD i arbetlivet.  I 
dessa fall behövde de avgöra om de skulle ” protestera eller ignorera reaktionerna på 
diagnosen” vilket beskriv som motståndsstrategier. I de studier jag hittat om 
stigmahanteringsstrategier vid utbildningssammanhang eller i mötet med myndigheter är det 
logiskt att likande uttalande inte förekommer då studierna relateras till formella möten med 
professioner som inte uttalar sig nedsättnade uttryckligen. Dock torde ett sådant bemötande 
vara vanligare i vardagslivet även om det inte tas upp i de studier jag hittat där. Att 
strategierna ens förekommer tyder på att det finns oklarheter kring diagnosens giltighet och 
erkännande i allmänhetens ögon. Diagnoskriteriernas utformning har stora brister vilket 
inbjuder till kritik, som i slutändan, visar denna studie, ökar stigmatiseringen för de 
diagnostiserade. Schrevel, Dedding, Aken, och Broerse (2014) studie har undersökt hur vuxna 
med ADHD ser på sin diagnos och vad som är problematiskt med att ha ADHD. Deras 
resultat bekräftar det som föreliggande studie pekar på, nämligen att det framförallt är 
omgivningens bristande förståelse och de diagnostiserades egna förväntningar på sin egen 
förmåga i kombination med en negativ självbild som är det mest problematiska. Avvikelse 
skapas beroende av kontext. 

Tidigare forskning knutet till utbildningssammanhang, mötet med myndigheter och vardagsliv 
bekräftar således de stigmahanteringsstrategier som de diagnostiserade i föreliggande studie 
använder. Den tidigare forskningen lyfter inte fram den kontextuella sensitiviteten som 
föreliggande studie gör, men det är tydligt att de diagnostiserade även i dessa studier väljer 
strategi beroende av kontext. Lasky et al (2016, s.166) pekar till exempel på att informanterna 
är medvetna om att deras ADHD-symtom förstärks eller försvinner beroende av miljö och att 
de väljer studier eller arbeten utifrån detta. Lasky et al (2016) menar att informanternas syn på 
sin egen diagnos strider mot den biomedicinska modellen, vilket går i linje med resultatet av 
föreliggande studie.  
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Begreppet kontextuell sensitivitet kan synliggöra en kunskap som inte är benämnd men som 
finns i tidigare forskning med ett aktörsperspektiv. Sammanfattningsvis kan studies resultat 
och den tidigare forskning som studien lyft fram sägas visa på andra tolkningsmöjligheter än 
den biomedicinska tolkningen av ADHD som en neurologisk dysfunktion. Kritiken riktas 
framförallt mot avsaknaden av kontextens betydelse i DSMs diagnoskriterier. (ex Schrevel, 
Dedding, Aken, & Broerse, 2014, Lasky et al, 2016).  

8.3 Teori i relation till resultatet 

Resultatet visar att ADHD är ett stigma i arbetslivet som de diagnostiserade måste hantera. 
Hur kan då detta förstås utifrån etablerade teorier om stigma och avvikelse och hur kommer 
det sig att ADHD är ett stigma? I teoriavsnittet valde jag att lyfta in teorier från Goffman och 
Becker, men inkluderade även annan forskning om stigmatisering som jag upplevde var 
viktigt i relation till resultatet. I detta kapitel diskuteras detta samband. Goffman (2014, s.10-
11) belyser att ett stigma är något som skapas i relation till omgivningen och Becker (2006, s. 
22) menar att avvikelse måste ses som ett beteende som någon betecknar som avvikande, då 
han menar att det inte finns något som kan beteckna vad som är normalt eller inte. Detta 
varierar över tid, plats och rum. De diagnostiserade i denna studie menar att deras ADHD-
beteenden bland annat handlar om att de pratar mycket, har svårt att reglera sin energi, har 
svårt att hänga med när det händer mycket samtidigt och kan vara ”för mycket” ibland. Kirk, 
Gomory och Cohen (2013, ss. 196-197) menar att utvecklingen av den psykiatriska diskursen 
och patologiserandet av vanliga avvikande känslor, tankar och beteenden har krympt 
normalitetsbegreppet. De beteende som informanterna beskriver som sin ADHD är problem 
som uppstår i relation till andra och skulle tidigare ha betraktats som vanliga allmänmänskliga 
problem. Idag signalerar de istället en allvarlig brist inne i individen. Becker (2006) menar att 
detta medför att den misskrediterande egenskapen blir en sekundär identitet, en fast egenskap 
hos individen som till skillnad från primära inte är övergående. En konsekvens av att ADHD 
ses som en biologisk dysfunkion är att individen kommer att betrakta sig själv som en 
avvikare. Flera av informanterna i studien bekräftar att de lätt ser ner på sig själva, har svårt 
att tycka att de duger och gärna jobbar mer än nödvändigt för att känna att de gör tillräckligt 
bra ifrån sig. Detta stöds både av teori (Goffman, 2014) och forskning (bl. a Lindblom, 2015, 
Johannisson, 2006) som visar att ADHD diagnosen får negativa konsekvenser för individens 
självuppfattning. 

Föreliggande studie visar att de diagnostiserade precis som Goffman (2014, s.22-23) pekar på 
är rädda för att omgivningen ska läsa in egenskaper hos dem som egentligen enbart tillhör 
diagnosen i sig och inte dem personligen. Detta förklaras utifrån att ett stigma bärs upp av 
egenskaper som är informella och knutna till de föreställningar och fördomar som finns kring 
just det stigmat. När det gäller ADHD kan de formella egenskaperna knutna till diagnosen 
sägas vara de kriterier som anges i DSM-5 ( se bilaga) medan de informella och uppbärande 
egenskaperna kan sägas vara att personer med ADHD är opålitliga, lättirriterade och 
missbrukare. Ett sätt att undgå detta som resultatet visar på är att informanterna väljer att 
mörka sin ADHD-identitet för att undvika att bli diskriminerade eller särbehandlade. De 
stigmahanteringsstrategier som Goffman visar på, såsom passering och skylning, är 
stigmahanteringsstrategier som resultatet av denna studie också framhåller. Goffman menar 



37 

att den misskrediterade kan försöka skyla sitt tillkortakommande trots att det är offenligt, då 
det kan lindra omgivningens reaktioner. Vidare menar han att den misskreditable försöker 
passera, vilket innebär att personen med stigmat försöker dölja sitt tillkortakommande för att 
undgå omgivningens reaktioner. I föreliggande studie kan den diangnostiserade som mörkar 
sin diagnos sägas vara misskreditabel, medan den diagnostiserade som kommer ut med sin 
diagnos kan ses som misskrediterad. I föreliggande studie handlar detta om 
synligghetsstrategier vilka används beroende av hur individen uppfattar situationen. Man kan 
tolka passering och skylning som tekniker för att anpassa sitt beteende efter situationen, vilket 
även den strategin som jag kallat för överskrida diagnosen handlar om. I föreliggande studie 
kan den diagnostiserade oavsett om den valt att komma ut eller inte, försöka överskrida 
diagnosen. Detta då min data visade att både den som kommit ut och den som mörkade sin 
diagnos på ett liknande sätt försökte överskrida diagnosen för att undvika stigmatisering av 
sina arbetskamrater och chefer.  

Vid intervjuerna till föreliggande studie framgick det att informanterna verkade se det som en 
allmän sanning att man ska berätta om sin ADHD på jobbet, oavsett om de själva gjort det 
eller inte. Dessa informanter har också kopplingar till olika föreningar och organisationer 
uppbyggda kring funktionsnedsättningen som frekvent förespråkar en öppenhet. Goffman 
(2014) och Becker (2006) pekar på att subgrupper likt Attention kan innebära ett stöd för de 
stigmatiserade, samtidigt som grupptillhörigheten också kan förstärka avståndet till 
omvärlden. Detta sker då man sprider information om avvikelsen för att öka acceptansen i 
samhället samtidigt som man vill poängtera likheten med andra ”normala”. Denna till synes 
motsägelsefulla kan innebär att stigmatiseringen från omvärlden förstärks snarare än minskar, 
vilket exempelvis Bjarnason, Tholén, och Danermark (2015) pekar på i sin studie av attityder 
gentemot funktionsnedsatta. Det som resultatet i föreliggande studie visar, vilket inte tas upp 
av Goffman eller Beckers allmänna teorier om stigma och avvikelse men går att tolka med 
stöd utifrån andra forskningsresultat, är att den låga validiteten för ADHD skapar en ökad 
stigmatisering för individer med ADHD.  Kritiken påverkar de diagnostiserade negativt och 
får dem att känna sig och sina bekymmer ifrågasatta. I föreliggande studie visar detta sig 
tydligt i strategin när informanterna ignorerar eller protesterar mot reaktioner på diagnosen. 
Detta beskrivs som en strategi för att hantera omgivningens ifrågasättande kommentarer om 
ADHD giltighet. De diagnostiserade i arbetslivet möter ifrågasättande av diagnosn och 
funderingar på lunchrasten, vid nya utbildningsdagar och vid besök på andra arbetsplatser. 
Om de tror sig kunna prata för sin sak väljer de att protestera men ofta väljer de att bara 
ignorera. För de diagnostiserade är det viktigt att bli tagna på allvar och att deras problem inte 
baktalas eller förminskas. De flesta bekräftar den egna diagnosen inför sig själv och 
accepterar att de har något i sig som gör dem till avvikare. Samtidigt, i likhet med vad 
Goffman (2014) pekar på, verkar de veta med sig att de är normala, precis som alla andra och 
att deras bekymmer lika gärna kan bero på den värld de lever i. Detta tyder på att de inför sig 
själva också kan ifrågasätta diagnosens giltighet som en inre essens, och snarare se till andra 
tolkningsmöjligheter. 

Resultatet i föreliggande studie pekar på att de diagnostiserade i arbetslivet använder sina 
stigmahanteringsstrategier utifrån en känsla för sammanhanget, en kontextuell sensitivitet. 
Begreppet belyser således att den diagnostiserade har en förmåga att läsa av situationen och 
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utifrån det göra egna aktiva val gällande hur stigmat ska hanteras. Företrädare av 
biomedicinska perspektiv skulle säkerligen inte påstå att individer med ADHD helt saknar 
kontextuell sensitivitet. Diagnosen ses som ett spektra där personer kan ha mer eller mindre 
bekymmer med uppmärksamhet, impulsivitet och/eller hyperaktivitet (APA, 2013). Dock kan 
resultatet, som visar att de diagnostiserade i hög grad använder sig av kontextuell sensitivitet 
när de agerar, stå i motsättning till den bild som ges av diagnosen i DSM. Begreppet kan 
därmed användas till att synliggöra hur DSMs kriterier på många sätt tycks vara 
problematiska. Att ADHD symtomen målas upp som oberoende av kontext kan vara en 
bidragande orsak till ett stigmatiserande av individer med diagnosen. Här härleds orsakerna 
till ADHD symtomen outtalat till en neurologisk störning. Genom att utesluta andra faktorer 
som avgörande för individens bekymmer placeras problemet i människan. Detta kan medföra 
att avvikande beteende tolkas som ett tecken på ADHD snarare än som ett resultat av 
exemplevis miljöfaktorer. Föreliggande studie visar att exempelvis Lilly upplever att hennes 
avvikande på jobbet handlar om att hon pratar mycket och tar stor plats. Detta tolkar hon och 
hennes omgivning som ett tecken på hennes ADHD. Ett problematiserande av detta skulle 
kunna belysa att hennes beteende snarare bryter mot de normer som finns gällande hur en 
flicka/kvinna ska agera i sociala relationer (jmf med exempelvis Velasquez, 2014). Den kritik 
som framförs mot DSM i föreliggande studie stöds av forskning (ex Horwitz & Wakefield, 
2010; Kirk, Gomory, & Cohen, 2013; Kärfve, 2006). Det är av största vikt att 
diagnoskriterierna är giltiga då det inte finns några biologiska markörer att gå efter när 
diagnosen ska ställas. Kritierierna tar framförallt inte hänsyn till andra omständigheter som 
kan ligga bakom ett avvikande beteende. Att kontexten i allra högst grad är av betydelse för 
de diagnostiserades problem bekräftas av bland annat av Lasky et al ( (2016) och Schrevel, 
Dedding, Aken och Broerse (2014). 

8.4 Självkritisk diskussion och framtida forskningsfrågor  

Valet av Grundad teori som metodansats har inneburit en möjlighet att utforska ett 
forskningsområde som hittills kan sägas vara ganska outforskat. Metoden har även skapat en 
möjlighet att utifrån empirin skapa en förståelse för hur de diagnostiserade hanterar stigmat i 
arbetslivet snarare än att utgå ifrån hypoteser. Valet av grundad teori som metod kan dock 
problematiseras, då metoden förespråkar en total öppenhet för forskningsområdet och menar 
att studien ska inledas utan en förgivettagen teori (ex i Hartman, 2001). Redan inledningsvis 
var mitt syfte att undersöka hur personer med ADHD hanterade stigmat som diagnos kan 
innebära i arbetslivet. Det teoretiska begreppet stigma och avvikande fanns således med från 
början av undersökningen. Detta framförallt då jag utifrån de tidsramar som studien vilar på 
fann det nödvändigt att avgränsa undersökningen. I den öppna fasen fokuserade jag således på 
hur informanterna förhöll sig till sin diagnos i arbetslivet. Då jag fann att de använde sig av 
olika stigmahanteringsstrategier försökte jag i den selektiva fasen och den teoretiska fasen 
fördjupa kunskapen kring dessa strategier. Dock bör påpekas att teoriavsnittet skapades efter 
att analysen var genomförd och att analysen av data har skett utifrån empirin. 

Med hänsyn till de tidsramar som undersökningen vilar på har även vissa modifikationer av 
analysprocessen vidtagits. Urvalet i grundad teori ska ske kontinuerligt efter varje fas. I denna 
studie gjordes dock urvalet redan inledningsvis av tidsmässiga skäl. För att kompensera detta 
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skapade urvalskriterier som kunde skapa en stor variation mellan informanterna (Hartman, 
2001, s. 71). Dessa kriterier utgjordes av en variation i kön, ålder och yrkeskategorier. Här 
kan man diskutera vad variationer utifrån kön egentligen innebär. I föreliggande studie har 
skillnaden enbart gjorts utifrån att individerna har identifierat sig som man eller kvinna. Som 
nämnts i metoddelen förelåg det vissa problem med att hitta informanter utifrån 
urvalskriterierna. De individer som anmälde sitt intresse till att medverka var framförallt 
kvinnor i medelåldern som var aktiva inom Attention. Då det fanns en risk för likriktade svar 
och ändamålet med urvalet var att skapa en stor variation togs beslutet att fortsätta leta 
informanter i andra forum. Via bekanta förmedlades således nya kontakter och den slutgiltiga 
urvalsgruppen säkerställdes (se bilaga). Studien är begränsad till sitt omfång men de 
djupintervjuer som genomfördes gav kvalitativa svar och kan ge en rik bild över hur det kan 
vara att ha adhd på jobbet. En brist i urvalsgruppen kan sägas vara att alla för tillfället 
arbetade heltid eller deltid. En eller två informanter som för tillfället stod utanför 
arbetsmarknaden hade kunnat tillföra ytterligare data. De informanter som medverkar i 
studien kan därmed sägas vara högfunktionella trots att de är kategoriserade med en 
funktionsnedsättning. De yrkeskategorier som representeras har också en tyngdpunkt vid 
praktiska yrken. De diagnostiserade som arbetar mer administrativt saknas därmed och så 
även höga chefer. Dock kan den egna företagaren i urvalsgruppen ses som en person i en 
högre maktordning än en ”vanlig” anställd, vilket kan jämn ut detta bortfall något. Ett förslag 
till vidare studier med ett stigmatiseringsperspektiv är att undersöka hur kvinnor respektive 
män med ADHD hanterar stigmat i arbetslivet. Det vore även av intresse att undersöka vad 
klass och etnicitet har för betydelse för de diagnostiserades upplevelser i arbetslivet. 

Socialstyrelsens (2016) prognos visar att ca 8 % av alla pojkar och 5 % av alla flickor på sikt 
kommer att diagnostiseras med ADHD. Dessa individer kommer att växa upp med en 
diagnosidentitet som påverkar deras livssituation i såväl studier som arbetsliv. Vid instudering 
av tidigare forskning och teori om stigmatisering och ADHD har bristen på forskning inom 
arbetslivets kontext varit uppenbar. Behovet av ytterligare studier inom forskningsområdet är 
därför eftersökta. Ett stigmatiseringsperspektiv på ADHD kan belysa de negativa effekter som 
diagnosen har på identiteten och sociala relationer. Det kan också, likt föreliggande studie, 
synliggöra kontextens betydelse för individens handlingar. Avslutningsvis vill jag betona att 
en kritik mot DSMs kriterier är en kritik som behövs då diagnosmanualen har legitim makt att 
definiera vad som är normalt och inte.  



40 

9 LITTERATURFÖRTECKNING 

American Psychiatric Association. (2013). MINI-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-5. 
Stockholm: Pilgrim Press. 

Becker, H. S. (2006). Utanför. Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv förlag. 

Berger, N. P. (2015). ”The creative use of the diagnosis in probationers´self narratives” i  
Journal of Scandinavian Studies of Criminology and crime prevention , 16, ss. 122-139. 

Biederman, J., Mick, E., Fried, R., Aleardi, M., Potter, A., & Herzig, K. (2005). ”A simulated 
workplace experience for nonmedicated adults with and without ADHD” i Psychiatric 
services , 56, ss. 1617-1620. 

Bjarnason, S., Tholén, S. L., & Danermark, B. (2015). Attityder till personer med 
funktionsnedsättning och interventioner för att påverka attityder; En systematisk 
kunskapsöversikt. Örebro Universitet. 

Brante, T. (2006). ”Den nya psykiatrin: exemplet ADHD” i G. Hallerstedt (red.) Diagnosens 
makt: Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Fleischmann, A., & Miller., E. C. (2013). ”Online Narratives by Adults With ADHD Who 
Were Diagnosed in Adulthood” i Learning Disability Quarterly (36:1), ss. 47-60. 

Ginsberg, Y., & Haglund, B. (2013) ”Förord: ADHD och dess socialmedicinska 
konsekvenser”,  i Socialmedicinsk tidskrift , 3 (90), ss. 305-315. 

Goffman, E. (2014). Stigma: den avvikandes roll och identitet ( 4:e upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. 

Guvå, G., & Hylander, I. (2003). Grundad teori. Stockholm: Liber. 

Hartman, J. (2001). Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Lund: 
Studentlitteratur. 

Hellberg, K., & Kjellberg, A. (2012). Övergångsprocessen från skola till vidare studier och 
arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Centrum för 
kommunstrategiska studier. Linköping: Linköpings universitet. 

Horwitz, A. V., & Wakefield, J. C. (2010). ”Begreppet depression & Normal sorgsenhet” i 
Den förlorade sorgsenheten: hur psykiatrin förvandlade normal sorg till en depressiv 
störning. Ludvika: Dualis. 

Johannisson, K. (2006). ”Hur skapas en diagnos: ett historiskt perspektiv” i G. Hallerstedt 
(red.), Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos. 



41 

Johannisson, K. (1990). ”När sjukdom behövs: kultursjukdomar kring sekelskiftet 1900” i 
Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle-historiska erfarenheter. Värnamo: Norstedts 
Förlag. 

Kärfve, E. (2006). ”Den mänskliga mångfalden-diagnosen som urvalsinstrument” i G. 
Hallerstedt (red.), Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande (ss. 59-71). Daidalos. 

Kirk, S., Gomory, T., & Cohen, D. (2013). ”And DSM Said: Let there be disorder & The 
failure of descriptive diagnosis” i Mad science: psychiatric coercion, diagnosis, and drugs. 
New Brunswick: Transaction. 

Kunskapsguiden. (2014). ”Kort om ADHD hos vuxna”. Hämtat från Kunskapsguiden.se: 
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/Documents/Kort-om-adhd-
vuxna.pdf den 09 11 2016  

Lasky, A. K., Weisner, T. S., Jensen, P. S., Hinshaw, S. P., Hechtman, L., Arnold, L. E., o.a. 
(2016). ”ADHD in context: Young adults´repors of the impact of occupational environment 
on the manifestation of ADHD”  i Social Science & Medicine , Volume 161, ss. 160-168. 

Lassinantti, K. (2014). Diagnosen dilemma: identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor 
med ADHD. Diss. Sociologiska institutionen. Uppsala: Uppsala universitet. 

Lindblom, J. (2015). ”Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot 
ADHD- ett kunskapssociologiskt perspektiv” i Sociologisk forskning , 52 (1), ss. 33-61. 

Ohlin, E., & Jansson, B. R. (2009). Unga med funktionshinder påväg ut i arbetslivet; en 
utmaning för välfädssystemet. Göteborg: FoU i väst/GR. 

Petersson, M. (2016). ADHD på Jobbet. Riksförbundet Attention. 

Schrevel, S. J., Dedding, C., Aken, J. A., & Broerse, J. E. ( 2014). ”Do I need to become 
someone else? A qualitive exploratory study into the experience and needs of adoult with 
ADHD” i Health expectations , ss. 39-48. 

Socialstyrelsen. (2016). Förskrivning av adhd-läkemedel 2015. Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD; ett kunskapsstöd. 
Socialstyrelsen. 

Souminen, S. (2013). ”Polarisering kring begreppet ADHD-från konflikt till en gemensam 
förståelse” i Socialmedicinsk tidskrift , 90 (3), ss. 372-395. 

Thornberg, R., & Forslund Frykedal, K. (2009). ”Grundad teori” i A. Frejes, & R. Thornberg 
(red.), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Toner, M., O`Donoghue, T., & Houghton, S. (2006). ”Living in Chaos and Striving för 
Control: How adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder deal with their disorder” i 
International Journal of Disablility, Development and Education , 53:2, ss. 247-261. 



42 

Velasquez, A. (2014). ”Exkluderingspraktiker i en särskild undervisningsgrupp” i M. 
Sandström, J. Stier, & L. Nilsson (red.), Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund: 
Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Whitaker, R. (2014). Pillerparadoxen: varför lider fler och fler människor av psykiska 
problem när medicinerna bara blir bättre och bättre? Stockholm: Karneval förlag. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 
 
Kriterier för ADHD med uppmärksamhetsstörning   
 
Symtomen ska ha varit tydliga i minst 6 månader, vara oförenliga med den för åldern aktuella 
utvecklingsnivån samt ha en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom 
skola/arbete. 
 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter  
 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar  
 
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. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg)  
 
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli  
 
i) är ofta glömsk i det dagliga livet  

 

Kriterier för ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet. 
 
Symtomen ska ha varit tydliga i minst 6 månader, vara oförenliga med den för åldern aktuella 
utvecklingsnivån samt ha en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom 
skola/arbete 
 

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 leka eller 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 att vänta på sin tur   
 

              i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

 

Ett flertal symtomen förelåg före 12 års ålder. Ett flertal symtom ska uppvisas inom minst två 

olika områden. Det ska finnas klara belägg för att symtomen försämrar funktionsförmågan 

socialt i arbete eller studier. Symtomen ska inte enbart förekomma i samband med 

psykossjukdom eller kunna förklaras bättre av annan psykisk sjukdom (APA, 2013)



 

 

Bilaga 2 

Schematisk bild över urvalsgruppen 

Fas Kön Ålder Diagnos Utbildning Yrke Arbetar 
idag 

1 Kvinna 20+ Som 
tonåring 

Gymnasiet Byggbranschen Heltid 

1 Kvinna 40+  Vid 36 år Högskoleutb Pedagog 25 %, 75 % 
sjukskriven 

2 Man 20+ Som barn Gymnasiet Chaufför Heltid 

2 Man 30+ Vid 24 år Gymnasiet Lastbilschaufför Heltid 

3 Man 50+ Sen 4 år 
tillbaka 

Slutade efter 
åk 7 

Egen företagare  heltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Modell över forskningsprocess 

 Öppna fasen Selektiva fasen Teoretiska fasen 

Teoretiskt urval Ändamål: hitta så många 
kategorier som möjligt 

Relevans: kategorierna ska 
vara relaterade till 
forskningsområdet 

Urvalet: en film om ADHD 
på jobbet, 2 kvinnor med 
ADHD, i olika åldrar och 
med olika yrken 

Syfte: hitta så många 
kategorier som möjligt, ” all 
is data” 

Ändamål: Fördjupa 
kategorierna, sortera andra 

Relevans: Egenskaper och 
begrepp som tillskrivs 
kategorin ska vara relaterade 
till forskningen 

Urvalet: två män med 
ADHD, olika åldrar, 
liknande yrken, haft 
diagnosen olika lång tid 

Syfte: maximera 
skillnaderna till 
jämförelsegruppen, vidga 
och fördjupa kategorierna 

Ändamål: hitta sambandet 
mellan kategorierna 

Relevans: Relationerna 
mellan kategorierna ska vara 
relaterade till forskningen 

Urval: en äldre man med 
ADHD, egen företagare, har 
en annan avvikaridentitet i 
bakgrunden 

Syfte: maximera 
skillnaderna till övriga 
jämförelsegrupper, mätta 
kärnkategorin, hitta 
samband mellan 
kategorierna 

Datainsamling Film: ADHD på jobbet 

Två intervjuer a 60-90 min 

Transkribering av insamlad 
data 

En intervju a 60 min 

En telefonintervju a 90 min 

Transkribering av insamlad 
data 

En intervju a 90 min 

Transkribering av insamlad 
data 

Analys Genomlyssning och 
genomläsning av 
transkriberat material. 
Kodning och kategorisering. 
Jämförande av data. 
Minnesanteckningar förs 
parallellt. 

Kärnkategorin framstår som 
kontextuell sensitivitet 

Genomlyssning och 
genomläsning av 
transkriberat material. 
Kodning och kategorisering. 
Konstant jämförande med 
tidigare data. Nya 
Minnesanteckningar.   

Kärnkategorin fördjupas,  

Genomlyssning och 
genomläsning av 
transkriberat material. 
Kodning och kategorisering. 
Konstant jämförande med 
tidigare data. Samband 
mellan kategorierna hittas, 
teorin genereras. 

Kärnkategorins begrepp 
utvecklas och modifieras. 
En modell skapas 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor Öppna fasen 

• Bakgrund 
Ålder, Utbildning, Civil status, Yrkesliv (vad har du arbetat med fram tills idag?) 

• Diagnosen 
När fick du ADHD-diagnosen? Hur kommer det sig att du fick den? 

• Allmänt om arbetet 
Kan du berätta om ditt arbete? Vilken roll/position har du på ditt jobb? Vad gör du en vanlig dag?  

ADHD på jobbet 
 

Arbetsuppgifter 

Hur går du tillväga när du utför dina arbetsuppgifter? När fungerar det bra/mindre bra?  

Relationer- Medarbetare, Chef, Målgrupp Hur upplever du att dina arbetsrelationer påverkar ditt 
arbete? När berättar du om din diagnos? När väljer du att inte göra det? 

Tider/schema Hur förhåller du dig till arbetstider? 

Raster/Lunch När tar du pause i arbetet? Hur upplever du gemensamma luncher/fika? 

Mötes-situationer Hur förhåller du dig till möten? Hur kan en mötessituation se ut för dig? Vad gör 
du? 

Andra sociala situationer i anknytning till arbetet: Jobbfester, AW, Sociala medier Hur förhåller 
du dig till andra sociala situationer som kommer med arbetet?  

Nya situationer: ex ny teknik, nya medarbetare, nya uppdrag Hur upplever du nya situationer på 
jobbet? Vad gör du när de uppstår? 

Konfliktsituationer Hur ser du på konfliktsituationer som uppstår på arbetet? Vad gör du i sådana 
situationer? 

Framtiden på arbetsmarknaden Hur ser du på dina karriärmöjligheter framåt? Upplever du att 
dina förutsättningar har förändrats efter diagnostiseringen- på vilket sätt isåfall? 

Har du något som du har tänkt på under intervjun som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Intervjufrågor Selektiva fasen 

• Bakgrund 
Ålder, Utbildning, Civil status 

• Diagnosen 
När fick du ADHD-diagnosen? Hur kommer det sig att du fick den?  

• Allmänt om arbetet 
Kan du berätta om ditt arbete? Vilken roll/position har du på ditt jobb? Vad gör du en vanlig dag? 

ADHD i arbetlivet 

Finns det situationer i ditt arbetsliv när du väljer att berätta om din diagnos? När gör du det inte? Kan 
du ge exempel?  

Hur kan föreställningar som finns om diagnosen (i allmänhet) påverka ditt arbetsliv? På vilket sätt? 
Hur hanterar du det isåfall?  

När fungerar det bra och när fungerar det mindre bra för dig gällande följande aspekter:  

• Arbetsuppgifter 
 

• Relationer- Medarbetare, Chef, Målgrupp 
 

• Tider/schema 
 

• Raster/Lunch 
 

• Mötes-situationer 
 

• Andra sociala situationer i anknytning till arbetet  
 

• Nya situationer: ex ny teknik, nya medarbetare, nya uppdrag 
 

• Konflikter 
 

Hur ser du på framtiden på arbetsmarknaden? Möjligheter och hinder? 

Har du något som du har tänkt på under intervjun som du vill tillägga? 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


