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Sammanfattning
ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos och ett omtalat fenomen både i den medicinska och 
sociala världen. Studier visar att tre till sex procent av alla barn i Sverige är diagnostiserad 
med ADHD och att det är cirka tre gånger vanligare med ADHD hos pojkar än hos flickor. 
Symtomen på ADHD är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och/eller hyperaktivitet. I 
denna studie är syftet att undersöka hur ungdomar med diagnosen ADHD upplever sin 
situation i det vardagliga livet och vilken betydelse diagnosen har för hur de ser på sig själva. 
Studien baseras på tre kvalitativa intervjuer. Informanterna beskriver en situation med 
framförallt koncentrationssvårigheter i skolan men också svårigheter med relationer i familj 
och med vänner. Alla tre ungdomar är positiva till att de fått diagnosen på grund av att den 
genererat medicinska- och pedagogiska hjälpinsatser. De beskriver en lättnad över att få svar 
på varför det inte har fungerat för dem i vardagen. Diagnosen har även stor betydelse för 
identitetsskapandet då de beskriver ADHD-symptom som deras personliga egenskaper. De 
menar också att ADHD idag blivit så normaliserat och att det därför inte är något att skämmas 
över. Alla informanter har blivit erbjuden sociala insatser men endast en av ungdomarna har 
uppskattat det stödet. 

Sökord: ADHD, ungdomar, identitet. 

Innehållsförteckning
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1. Inledning

1.1 ADHD – ett omdiskuterat fenomen
De senaste 10 åren har diagnoserna DAMP och ADHD varit extremt omtalat både i den 
medicinska och sociala världen (Gillberg, 2005). Debatten har handlat om diskussionen om 
vad som är ett normalt beteende vs sjukt beteende, överdiagnostisering, sociala/medicinska 
orsaker osv. Psykiatrikern Gillberg menar att den medicinska forskningen har gått framåt och 
att mer kunskap har lett till att fler personer upptäcks och kan få hjälp medan sociologen 
Kärfve (2000) menar att DAMP och ADHD är en konsekvens av det samhälle vi lever i med 
dess ökade krav och förväntningar som ställs på oss människor. Miljöaspekter och sociala 
faktorer som till exempel stora klasser i skolan, lite personal och en dyfunktionell familj kan 
göra att en människa reagerar naturligt på ett sätt som kan uppfattas som ADHD.  Det är en 
normal avvikelse i det mänskliga beteendet och inte en sjukdom menar hon. Det finns med 
andra ord olika perspektiv på anledningen till den ökade diagnotiseringen. Socialstyrelsen 
(2004) visar i en studie att tre till sex procent av alla barn i skolan i Sverige har ADHD och att 
det är två till tre gånger vanligare med ADHD hos pojkar än hos flickor. De vanligaste 
symtomen är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet. Många av dessa barn 
och ungdomar har svårigheter med att kontrollera sina känslor och sitt humör och saknar ofta 
tilltro till sig själva och sin förmåga. Det har också visat sig att risken för depression, 
kriminalitet och drogmissbruk ökar om man innehar diagnosen ADHD (Gillberg, 2005). 
Ungefär hälften av alla missbrukare i vuxen ålder har en bakgrund med ADHD-diagnos. 

Socionomen Gomez Dawn (2011) visar i en studie genomförd i USA att 25 % av alla ärenden 
hos skolkuratorer gäller ungdomar med ADHD. 125 skolor medverkade och studien visade 
bristande kunskaper och skilda åsikter och attityder hos socialarbetare kring dessa ungdomar. 
Det tyder på att mer kunskap behövs hos människor som bemöter ungdomar med ADHD. 
Under min praktik som skolkurator träffade jag många ungdomar med ADHD-diagnos. Min 
uppfattning var att diagnosen hade stor betydelse för ungdomarnas identitet. Ofta använde 
ungdomarna diagnosen som ursäkt till deras eget beteende och hade svårt att ta ansvar för sina 
handlingar. Det fick mig att fundera på om ungdomarna alltid blir hjälpta av att få en diagnos. 
Att inneha diagnosen uttrycktes också som en status symbol på skolan snarare än som ett 
avvikande stigma. För mig väckte detta mycket frågor och funderingar kring diagnosens 
betydelse på flera nivåer.  Tankarna växte kring varför ADHD har ökat så markant och vilken 
betydelse det har för individen och samhället. Jag började också fundera på vilka fördelar och 
nackdelar det finns för individen med att inneha diagnosen. Funderingarna handlade också om 
vad socialarbetare kan göra som dagligen möter både barn/ungdomar samt vuxna med ADHD 
för att främja deras psykiska hälsa. Den ökade medikalisering som omgärdar ADHD, gör det 
dessutom särskilt angeläget att lyfta det sociala perspektivet (Solvang, 1999). 

I forskningen är det medicinska perspektivet dominerande, det vill säga det är mycket fokus 
på diagnos och behandling (Suominen, 2006). Kärfve menar till och med att den medicinska 
forskningen har ensamrätt i psykiatrin idag och psykologisk, sociologisk och juridisk 
forskning blir åtsidosatt (Kärfve, 2006). Det har dock blivit allt vanligare både för 
skolkuratorer och socialarbetare att möta människor med ADHD på grund av den ökade 
diagnosiseringen och dess negativa konsekvenser (t.ex. i skola, kriminalvård, psykiatrin och 
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missbruksvård). Det behövs därför ett socialt perspektiv på ADHD som fokuserar mer på hur 
ungdomarna själva ser på sin diagnos och vilken betydelse den har för dem.  Kunskapen 
behövs i socialt arbete för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa ungdomar nu och i framtiden.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur tre ungdomar med diagnosen ADHD upplever 
sin situation i det vardagliga livet samt vilken betydelse diagnosen har för hur de ser på sig 
själva. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har ungdomar av att leva med en ADHD-diagnos?

• Vilken betydelse beskriver ungdomarna att ADHD-diagnosen har för hur de ser på sig 
själva?

• Hur beskriver ungdomarna att de har påverkats av att de fått diagnosen?

• På vilket sätt beskriver de bemötandet från omgivningen innan och efter 
diagnostiseringen?

2. Kunskapsläge gällande ADHD

2.1 Vad är ADHD?
ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk diagnos 
(Duvner, 2002). DAMP är en äldre svensk beskrivning av ADHD i kombination med 
svårigheter att kontrollera motorik och perception men beteckningen används inte i samma 
grad längre och har aldrig fått genomslagskraft internationellt. I svensk litteraur kan DAMP 
ibland användas synonymt med ADHD. Ungefär 3-5 % av alla barn i befolkningen har ADHD 
(Nadeau, Littman & Quinn, 2002). För att diagnotiseras med ADHD ska det föreligga 
nedsättningar i områdena ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet enligt 
manualen DSM-IV som står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(Duvner, 2002). Manualen används som handbok till att sätta psykiatriska diagnoser i Sverige 
och i många andra länder i världen. Minst sex symtom på hyperaktivitet och impulsivitet ska 
förekomma och/eller sex symtom på ouppmärksamhet. Exempel på symtom som utreds 
angående ouppmärksamhet är att personen har svårt att organisera sitt arbete eller andra 
aktiviteter, blir lätt störd av det som händer omkring, lyssnar inte på det man säger och slarvar 
eller missar detaljer i skolarbete eller andra aktiviteter. Symtom på hyperaktivitet är till 
exempel att personen har svårt att sitta stilla och lämnar ofta sin plats i till exempel 
klassrummet, har ingen ro i händer eller fötter och skruvar ofta på sig och verkar ofta vara ”på 
språng” eller ”på högvarv”. Slutligen utreds impulsivitet och vanliga symtom är till exempel 
att personen ofta kastar ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt, har ofta svårt 
att vänta på sin tur och avbryter eller inkräktar ofta på andra.

För att få diagnosen ADHD ska också symtomen förekomma i minst två olika miljöer som till 
exempel skola, fritids eller hemma samt så måste vissa symtom förelegat före 7 års ålder 
(Duvner, 2002).
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2.2 Orsaker och Behandling
Anledningen till att vissa ungdomar får diagnosen ADHD varierar och det finns flera 
perspektiv (Gillberg, 2005). Idag ses ADHD främst som en ärftlig sjukdom men det finns 
fortfarande personer med ADHD som orsakas av ”ren hjärnskada” och där det inte finns en 
ärftlig faktor menar han. 40-70 % av samtliga fall av ADHD har en släkting med samma 
diagnos. I flera andra studier har man kunnat finna avvikelser i funktionen hos den så kallade 
dopaminreceptor fyra och ett protein som tranporterar dopamin. Hos vissa med ADHD har ett 
särskilt synapsprotein hittats med avvikande funktion. Michael Rutter, professor och en av 
världens mest respekterade barnpsykiatriker har kritiserat Gillberg för att ensidigt se 
genetiken som orsak till DAMP och ADHD (Suominen, 2006). Han menar att ADHD är en 
genetiskt uppkommen diagnos men det betyder inte att det är det enda skälet till ADHD:s 
uppkomst. Miljön kan ha en större inverkan än generna och speciellt i samklang med 
varandra. En svår uppväxtmiljö är extra skadlig för en genetiskt sårbar individ. Gillberg har i 
stället uppfattningen att det inte har betydelse för uppkomsten av diagnosen utan den 
uppkommer oavsett miljö. 

Vidare skriver Gillberg (2005) om flera olika mediciner som kan vara aktuella vid ADHD-
diagnos. I Sverige talar man både om psykosociala stödinsatser till familjen och pedagogiska 
insatser men också medicinering. Centralstimulerade mediciner är vanligast och har visat sig 
ha mycket positiva effekter vid ADHD, speciellt i ett kortare perspektiv. 70 % av barn och 
vuxna som medicinerar upplever en positiv effekt. Personen blir lugnare och har lättare att 
koncentrera sig. Det som händer är att centralstimulerade medel höjer aktiviteten i de 
dopaminhaltiga nerverna i hjärnan och ökar därmed vakenheten i centrala nervsystemet. Det 
gör att koncentrationsförmågan förbättras och det blir då lättare att kontrollera sitt beteende. 
Vanligast är medicinen Ritalin och Concerta vilket innehåller koncentrationer av amfetamin. 

Det finns också forskning som tyder på sociala orsaker till utvecklingen av ADHD. 
Sociologen Kärfve (2000) kritiserar den mediciniska forskningen fullkomligt och ser ADHD 
som ett normalt beteende och inget som är sjukt. Hon menar att miljöfaktorer och sociala 
orsaker inte tas i beaktning i utredningar och att det därmed finns en mängd barn som är 
överdiagnotiserade idag och som stämplas i samhället på ett onödigt sätt. Tidigare sågs dessa 
barn och ungdomar som fullt friska, men ses idag som sjuka med behov av medicinering. Hon 
menar att i stället för att sätta en diagnos så borde professionella undersöka miljö, familj och 
relationer och på så sätt hjälpa dessa barn och ungdomar. Kärfe och flera andra kritiska 
forskare bad att få tillgång till Gillbergs forskning av orsakerna till att man får DAMP/ADHD 
vilket resulterade i att Gillberg förstörde allt material för vilket han dömdes för tjänstefel.

2.3 Förekomst hos flickor och pojkar 
Majoriteten av forskningen som finns kring ungdomar med ADHD utgår från unga killar 
vilket antagligen beror på att förekomsten av ADHD visat sig vara tre gånger vanligare hos 
pojkar (Socialstyrelsen, 2004). I nationell och internationell forskning som har studerats till 
denna studie så återkommer samma siffra i samtliga studier. Psykologerna Nadeau, Littman & 
barnläkaren Quinn är kritisk till att förekomsten av ADHD är vanligare hos killar och menar i 
stället att tjejer med ADHD är svårare att upptäcka och att det därmed finns en mängd tjejer 
som är underdiagnotiserade idag (Nadeau, Littman & Quinn, 2002). De menar att manualen 
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DSM-IV är utformad på ett sätt som passar pojkar i större grad är flickor. Det är vanligare att 
tjejer med ADHD uppfyller symtomen på kategorin ouppmärksamhet och inte på 
hyperaktivitet/impulsivitet som är betydligt enklare att anträffa. Att vara ouppmärksam, 
tillbakadragen och lugn stämmer in i samhällets förväntningar på hur flickor bör vara och 
avviker därefter inte från mängden. Den hyperaktiva impulsiva personen med ADHD som är 
vanligast bland killar är betydligt enklare att finna och de menar alltså att det är anledningen 
till att det idag är vanligare hos killar att ha diagnosen ADHD.  

Psykologerna Rucklidge och Tannock (2011) har undersökt psykiatriska, psykosociala och 
kognitiva funktioner hos kvinnor med ADHD i jämförelse med kvinnor utan diagnos samt 
män med ADHD. Totalt intervjuades 107 ungdomar. Studien visar bland annat att kvinnor 
med ADHD löper större risk för att utveckla psykiska problem som ångest och depression än 
män med ADHD samt kvinnor utan diagnos. Det visar sig också att kvinnor med ADHD hade 
lägre IQ än män med samma diagnos. Studiens slutsats är att kvinnor och män med ADHD 
har till viss del olika negativa erfarenheter med att leva med sin diagnos och att kvinnorna bör 
bli mer uppmärksammade i forskningen idag.  Psykologerna Lorenzi och Mikami (2011) har 
genomfört en kvantitativ studie för att undersöka om det finns eventuella skillnader hos pojkar 
och flickor med ADHD. Generellt visade studien att barn med ADHD har svårigheter att 
fungera i relationer med kamrater. Tjejer med ADHD och uppförandeproblematik visade på 
större negativa effekter av kamrater och lärare än för killar med ADHD och 
uppförandeproblem. Lorenzi och Mikami tror att det beror på att det störande uppförandet blir 
mer avvikande för tjejer i förhållande till samhällets förväntningar för hur en tjej bör vara. För 
killar som hade uppförandeproblematik så hade kamrater och lärare mer acceptans. 

2.4 Ungdomars upplevelser av ADHD
Psykologerna Kendall, Hatton, Beckett och Leo (2003) har intervjuat 39 barn och ungdomar 
om deras upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos. Många av barnen beskrev sig själva 
som att det är något som är ”fel” på dem och de känner sig ofta annorlunda gentemot deras 
kompisar. Majoriteten skämdes över sin diagnos och försökte att dölja att de hade ADHD för 
sin omgivning genom att ta medicin inlåst på toaletten på skolan osv. Många av barnen hade 
dåligt samvete gentemot sina föräldrar och kände sig ”dåliga”. Studien visade också att 
barnen hade brist på kunskap om vad som egentligen är ADHD och vad det innebär, t.ex. 
beskrev ett barn att ADHD är ”medicinen jag tar”. Författarna avslutar med att tydliggöra 
vikten av att erbjuda stöd till dessa barn och familjer och gärna fokusera på positiva effekter 
av ADHD med tanke på vilken dålig självkänsla många av barnen verkade ha. Liknande 
resultat redovisar socionomen/sociologen Bringewatt (2011) i sin kvalitativa studie. Hon har 
intervjuat 10 ungdomar mellan 18-22 år angående deras erfarenheter i barndomen av ADHD 
och vad det lärt sig om diagnosen. Studien visar att ungdomarna både ser fördelar och 
nackdelar med diagnosen. Informanterna beskriver att de känt sig stigmatiserande och 
annorlunda gentemot andra barn och har haft svårt i sin barndom med skuld och skamkänslor. 
I senare ålder upplever ungdomarna mer positiva fördelar med att få diagnosen som till 
exempel att de fått mycket hjälp i skolan vilket gjort att de vågar satsa akademiskt, samt att de 
har lärt sig strategier som gör att de kan fungera socialt och fokuserande i arbete/skol 
sammanhang. Det framkommer också att föräldrarna har en otroligt viktig roll, speciellt vad 
gäller hantering av stigmatisering och att hitta strategier för att bygga upp en bättre 
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självkänsla hos dessa barn. Många medger en önskan att föräldrar, professionella och andra 
vuxna borde informerat mer om diagnosen så att skulden för deras dåliga beteende hade 
minskat. Många av dem blev exkluderade i samtal med läkare, psykolog och föräldrar och 
fick aldrig förklarat för sig varför de fått en diagnos och vad den innebär. Det gjorde att flera 
av dem levde i hemlighet med diagnosen och dolde sina problem för vänner och andra 
bekanta. Sociologerna Loe och Cuttino (2008) har i sin studie undersökt collegestudenter med 
ADHD som medicinerar angående hur ungdomarna ser på sig själva med och utan medicin. 
Här beskriver ungdomarna att de är ”sig själva” och ”deras riktiga jag” utan medicinen och att 
de blir en annan person när de tar medicinen. Majoriteten använde sig endast av medicin i 
situationer då det verkligen behövdes, som till exempel skola och jobb där det finns ett krav 
på koncentration och resultat. Flera förklarar att de tänkt sluta med medicinen och ”bli sig 
själva igen” när de är färdiga med skolan.

I forskningen har man också kunnat koppla ADHD-diagnosen till kriminalitet. Psykologen 
och beteendevetaren Tiderfors och Strand (2011) har i sin studie intervjuat 11 pojkar med 
ADHD som begått sexualbrott och undersökt om det finns ett samband. Alla pojkar beskrev 
de typiska symtom som finns hos personer med ADHD, till exempel 
koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll och aggressivitet. Att vara ”fel” och att 
göra ”fel” är något som präglar deras berättelse om sig själva. Många hade också bristande 
föräldrastöd vad gäller gränssättning och stöttning. Fyra av dem hade dessutom blivit utsatta 
för sexuella övergrepp i tidig ålder. Flera av dessa pojkar använde diagnosens symtom som 
ursäkt för sitt brott och hade svårt att ta ansvar för sin handling. Ungdomarna beskriver 
svårigheten att reglera sin impulsivitet och att det är anledningen till brottet. Författaren 
uttrycker vikten av att unga pojkar som begår brott och som har ADHD-diagnos ska få terapi 
som fokuserar på deras livsberättelser och erfarenheter så att de själva kan få en förståelse för 
sin identitet och utveckla empati och därigenom lära sig att ta ansvar över sitt eget beteende.  

2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så visar forskningen att diagnosen har stor betydelse för 
ungdomars/barns identitet och sitt eget jag. Flera upplever sig stigmatiserade och annorlunda 
gentemot ”andra” utan diagnos och ser på sig själva som ”dåliga” vilket visar på att insatserna 
för dessa ungdomar måste bli bättre för att öka den psykiska hälsan. Gillberg (2005) beskriver 
att många ungdomar med ADHD har ett dåligt självförtroende och en dålig självkänsla. De 
har ingen chans att leva upp till de förväntningar som ställs på dem i samhället vilket gör att 
ungdomarna blir negativt inställda till att genomföra saker för att slippa fler misslyckanden. 
Familjen är oerhört viktig i främjandet av psykisk hälsa hos ungdomar med ADHD och det 
gäller att familjen erbjuds stöd, särskilt till familjer som är dysfunktionella. Forskingen lyfter 
framförallt fram negativa konsekvenser av diagnosen, därför har jag i denna studie förhållit 
mig öppen inför eventuella fördelar relaterade till diagnosen ADHD och inte tagit förgivet att 
diagnosen innebär nackdelar för ungdomarna. 

3. Metod
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3.1 Val av forskningsmetod 
Syftet med denna studie är att fokusera på ungdomars erfarenheter av ADHD och upplevelser 
av sig själva och sin omgivning vilket kräver en kunskapsteoretisk ansats som söker en 
fördjupad förståelse för fenomenet. Därför har en kvalitativ ansats valts i syfte att försöka 
förstå och ta reda på ungdomarnas tankar och upplevelser. I kvantitativa undersökningar är 
syftet att mäta, finna samband och att generalisera med hjälp av statistik för att förklara 
verkligheten vilket alltså inte anses lämpligt för denna typ av studie (Bryman, 2011). Det 
finns flera olika kvalitativa metoder men vanligast är datainsamling via intervjuer. I denna 
studie har semistrukturerade intervjuer använts vilket innebär att kvalitativa intervjuer 
genomförts med hjälp av en intervjuguide, (se bilaga 1). Forskaren ges möjlighet att delvis 
styra intervjun utifrån olika teman (som utformats utifrån syfte och frågeställningar) samtidigt 
som intervjupersonen har möjlighet att besvara och utforma svaren precis som han/hon vill. 
En konventionell innehållsanalys användes sedan för att analysera materialet. Syftet med en 
sådan analys är att kunna kvantifiera innehåller utifrån koder och kategorier vilket 
representerar den manifesta nivån samt att komma fram till ett tema som representerar kärnan 
i materialet vilket motsvarar den latenta nivån (Granheim och Lundman, 2003). I denna studie 
har de två första stegen använts, det vill säga kodning och kategorisering vilket motsvarar det 
manifesta innehållet.  För att få en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelser av 
ADHD har jag valt ett analytiskt tillvägagångssätt som varit förhållandevis empirinära vilket 
innebär att mina teoretiska utgångspunkter valts i ett senare skede, vilket kan liknas vid ett 
induktivt arbetssätt. Det innebär att det empiriska materialet är vägledande och därmed inte 
styrande av en förbestämd teori (Bryman, 2011). Ett induktivt arbetssätt har sina fördelar 
genom att forskaren inte är förhållandevis lika styrd som i ett deduktivt arbetssätt och kan 
därmed i större bemärkelse finna ny kunskap i stället för att bekräfta eller verifiera kunskap 
som redan finns. Att läsa sina intervjuer utifrån andras begrepp och fynd kan göra att man 
missar viktiga mönster som kan föreligga i det egna materialet (Widerberg, 2002). Därför har 
det varit särskilt viktigt att fokusera på det egna materialet i första hand.

3.2 Urval och Bortfall
Med tanke på att ämnesvalet i denna studie kan vara känsligt är det inte en självklarhet att 
hitta ungdomar med ADHD som är intresserade av att delta i studien. Urvalet i studien har 
därför genomförts med vad Bryman (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval, för att det 
visades sig vara det enklaste och mest effektiva alternativet till att hitta informanter. En bekant 
som arbetar med ungdomar blev kontaktad och informerad om studien. Därefter kontaktade 
han två ungdomar med ADHD diagnos och frågade om de ville delta i studien. Jag fick 
därefter nummer och namn till de två informanterna men på grund av tidsbrist kontaktades 
också bekanta till mig som jag visste hade en vän/släkting med ADHD. En informant av dessa 
tackade ja till att delta vilket innebär att det totalt blev tre informanter mellan 16-18 år som 
deltog i studien. Ungdomarna som var under 18 år fick med sig ett kontrakt hem före 
intervjun för målsmans underskrift efter att vi talats vid muntligt i telefon, (se bilaga 2). En 
informant som kontaktades av mig tackade nej till studien vilket innebär att det är ett bortfall i 
denna studie. Informanten som avstod var 15 år och enligt mamman inåtvänd som person och 
gillade inte att prata om sin diagnos med människor hon inte känner.  
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3.3 Tillvägagångssätt
För att få en bred förståelse för tidigare forskning och hur ADHD har belysts, genomfördes en 
litteratursökning över tidigare forskning i området. Utifrån denna sökning blev det tydligt att 
det medicinska perspektivet var dominerande och därför framstod ett socialt perspektiv 
angeläget. För att få insikt om ungdomarnas egna erfarenheter och upplevelser valde jag 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vid semistrukturerade 
intervjuer används ofta en intervjuguide för att i viss mån styra intervjufrågor på förhand, 
vilket kan vara fördelaktigt för att kunna fokusera på kärnfrågorna i studien (Bryman 2011) se 
bilaga 1. Intervjupersonen har möjlighet att besvara och utforma svaren på ett sätt som passar 
honom/henne bäst och det gavs även utrymme för egna öppna reflektioner efter att alla teman 
berörts. Intervjuerna genomfördes muntligt i ett grupprum, cirka 30 minuter och de spelades 
också in för att på ett effektivt sätt minnas vad informanterna sagt. Turner (2010) anser att det 
bästa tipset för forskare som gör djupgående kvalitativa intervjuer är att vara väl förberedd. 
En pilotstudie är ett exempel på att förbereda sig för eventuella problem som skulle kunna 
uppstå. Viktigt är också att tydliggöra innan intervjun vad som gäller, dvs. alla etiska principer 
som finns. I denna studie gjordes en pilotstudie med en bekant som har ADHD för att 
undersöka om frågorna var förståeliga samt om de upplevdes känsliga/svåra att prata om. 
Några frågor förenklades efter pilotstudien då jag upptäckte att de rådde en del tveksamheter. 
Intervjuerna som ingick i studien gick väldigt bra och alla informanter var väldigt öppna och 
berättade välformulerat om sin situation. Efter att alla intervjuer utförts så transkriberades 
materialet för att på ett bra sätt minnas vad som framkommit i intervjuerna. Empirin lästes 
sedan noga igenom ett antal gånger för att få en känsla och en helhetsbild för materialet. 
Widerberg (2002) tipsar om att skriva ner allt som väckt intresse i en anteckningsbok vilket 
också gjordes för att skapa tankar och hitta viktiga fynd.  För att minska materialet valdes 
viktiga meningsbärande enheter ut som kondenserades och slutligen kodades. Kategorier 
skapades utifrån gemensamma och relevanta koder, se figur 1 nedan. Figuren återkommer i 
analyskapitlet för närmare redovisning.  

Figur 1
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5
Kodord 1 Kodord 1 Kodord 1 Kodord 1 Kodord 1
Kodord 2 Kodord 2 Kodord 2 Kodord 2 Kodord 2
Kodord 3 Kodord 3 Kodord 3 Kodord 3 Kodord 3

I empiri och analyskapitlet presenteras materialet utifrån kategorierna som uppkommit efter 
noggrann genomläsning och kodning.  Citat presenteras enligt apa-mallen för att få struktur 
vilket bland annat innebär att alla citat över 40 ord presenteras i ett eget stycke (Eriksson, 
2009). Teorier och begrepp valdes utifrån vad som ansetts viktigt och relevant i förhållande 
till syftet med studien. Koppling gjordes också till tidigare studier som redovisats i 
kunskapsöversikten.  

3.4 Etiska reflektioner
Att intervjua ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos är alltid ett risktagande då det aldrig 
går att veta hur ungdomarna påverkas av att samtala om sina upplevelser. Frågor som ställts 
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kan vara frågor som ungdomarna aldrig funderat över vilket kan vara både positivt och 
negativt.  Därför har det varit särskilt viktigt att ställa frågor på ett sätt som inte kränker 
personen och tydligt förmedla att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Vidare har 
åtgärden angående kontakt med föräldrar varit avgörande för denna studie. Alla informanter 
har föräldrar som varit medvetna om deras delaktighet i studien vilket är ett viktigt 
ansvarstagande för forskare som riktar sig till barn och ungdomar. 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd i forskning i alla vetenskapsområden 
(www.vr.se). De har också en expertgrupp för etiska frågor som behandlar och vägleder hur 
forskare skall tänka kring etiska dilemman. Det finns fyra etiska principer som är aktuella vid 
svensk forskning vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren upplyser att deltagandet är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst. Samtyckeskravet innefattar att 
forskaren måste inhämta samtycke från deltagaren och även vårdandshavare om deltagaren är 
under 18 år. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren skall förvara personuppgifter på ett 
sätt som gör att inte obehöriga kan ta del av dem. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket 
innefattar att forskaren informerar deltagaren att materialet endast kommer att användas i 
forskningändamål.

Informationen angående dessa krav gavs både muntligt av min bekant som arbetar med 
ungdomar innan de tackat ja till intervjun och även muntligt av mig i telefon och under 
intervjutillfället. Detta gjordes för att skydda individen och dennes personuppgifter, och för att 
informanten skulle veta att möjligheten att avbryta fanns när som helst. Det gjordes också för 
att individen skulle veta vad studien skulle kunna bidra med och hur empirin skulle behandlas. 
Ungdomarna och deras föräldrar gavs också möjlighet att ta del av det färdiga materialet efter 
avslutad studie. Informanter under 18 år var tvungen att meddela och få tillåtelse att delta i 
studien med underskrift av målsman via ett kontrakt, (se bilaga 2).

Orb,  Eisenhauer &Wynaden (2000) menar att etiska problem kan undvikas om forskaren 
använder sig av etiska principer och tydligt belyser informantens rättigheter. Riktlinjerna om 
etik kan däremot inte innefatta alla etiska problem som kan uppstå i en studie. Viktigt är 
därför att forskaren reflekterar över informantens välbefinnande och har kunskap om 
fenomenet som ska undersökas och är medveten om att problem kan uppstå.  Etik avser att 
göra gott och att undvika skada och därför behövs noga förberedelser för att ingen skall fara 
illa. Inför denna studie har jag därför varit väl föreberedd inför intervjuer, läst in mig noga på 
fenomenet samt använt mig av de etiska principer som vetenskapsrådet kräver i syfte att ingen 
skall komma till skada. Under intervjutillfället tydliggjordes friheten till att endast svara på 
frågor som informanten ansåg var acceptabelt. I praktiken besvarades alla frågor vilket tyder 
på att frågorna utformants på ett sätt som inte uppfattats kränkande.  

3.5 Tillförlitlighet och metodologiska reflektioner
Syftet med denna studie var att försöka förstå och ta reda på informanternas upplevelser av att 
leva med ADHD. Avsikten har därför inte varit att generalisera vilket är vanligt 
förekommande vid en kvantitativ ansats, utan fokus har varit att få ta del av tre ungdomars 
tankar och upplevelser kring ett visst fenomen. Bryman (2011) använder begreppet 
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tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet som används i kvantitativ forskning. 
Begreppet innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera. Det handlar om hur pålitligt materialet är, om det avser att mäta det som är avsett 
att mätas och om forskingen går att utföra på samma sätt och få liknande resultat. För att öka 
trovärdigheten föreslås respondentvalidering vilket innebär att informanterna får ta del av 
materialet efter tolkning för att undersöka om författaren tolkat på ett riktigt sätt (Bryman, 
2011). För att öka trovärdigheten i denna studie kontaktades två av informanterna via mail 
angående tveksamheter som kommit fram under arbetets gång. Detta gjordes för att osäkerhet 
uppstod kring några av informanternas tankar. Bryman nämner också pålitlighet i kvalitativ 
forskning genom att tydliggöra vikten av att redogöra för alla faser i forskningsprocessen så 
att en ny forskare kan genomföra samma undersökning. Detta har funnits i tanken och i 
utförandet av metodavsnittet. Studien har också delats ut till andra bekanta studenter för att 
undersöka att metodavsnittet är beskrivit på ett tydligt och förståeligt tillvägagångssätt. 
Studien gjordes via ett bekvämlighetsurval och enligt Bryman är det ett icke 
sannolikhetsurval. Det innebär att informanterna inte kan ses som representativa för sin grupp 
vilket bidrar till svårigheter att generalisera resultaten till andra miljöer.  Han menar dock att 
det är upp till läsaren i kvalitativ forskning att bedöma om resultatet går att generalisera till en 
större grupp vilket också betecknar mina tankar. 

Bryman (2011) nämner också att styrka och konfirmera vilket innebär att forskaren är 
införstådd med att det inte går att få en objektiv i samhällelig forskning. Det betyder att 
forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska intressen påverkat 
utförandet av och slutsatserna från en studie. Att använda de valda teorierna i denna studie 
förmedlar ett kritiskt tänkande kring ADHD och dess effekter, vilket jag anser behövs. Det gör 
också att mina åsikter angående fenomenet möjligtvis framhävs vilket inte alltid är önskvärt i 
forskningssammanhang. Viktigast i denna studie har dock varit att inte förmedla mina åsikter 
för ungdomarna som intervjuats samt att invänta valet av teorier efter att intervjuerna 
transkriberats för att tydligt förmedla att empirin är styrande. 

En fördel med att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod är att det 
med hjälp av en sammanställd förhandsstruktur i högre utsträckning går att undvika att samla 
in överflödig information vilket kan hända i till exempel narrativa intervjuer (Bryman, 2011). 
För mycket struktur skulle däremot kunna motverka syftet som är att framställa ungdomens 
perspektiv, då det kan riskera att intervjun blir mekanisk. Därför valdes semistrukturerade 
intervjuer vilket bäst passade denna studie i förhållande till syftet och frågeställningar. 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det empiriska materialet. Nackdelen 
med en sådan analys är att det kan vara svårt att välja ut de meningsbärande enheterna 
(Granheim & Lundman, 2004). Väljer man för stora enheter riskerar man att de innehåller 
mer än en företeelse, och väljer man för små enheter riskerar man att materialet splittras. I 
båda fallen kan man missa viktig information. Detta är något som hela tiden har funnits i 
tankarna i analysarbetet. För att minska den risken så har intervjuerna i olika omgångar under 
hela forskningsprocessen lästs igenom noga. På så sätt har jag pendlat mellan helhet och 
kodning under hela forskningsprocessen för att inte tappa viktig information. Fördelarna med 
kodning är att materialet komprimeras vilket förenklar arbetet för forskaren att finna viktiga 
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mönster i materialet (Bryman, 2011). Granheim och Lundman nämner också svårigheten med 
kategorisering som ska vara ömsesidigt uteslutande vilket innebär att inga koder skall kunna 
passa in under flera kategorier. I denna studie har därför en bekant fått tillgång till koder och 
kategorier och fått pricka in var koderna ska vara. Samtliga koder prickades in under rätt 
kategori vilket tyder på att kategoriseringen är ömsesidigt uteslutande. 

3.6 Presentation av informanter
Intervjuperson ett är en 18-årig kille som fick diagnosen i 14-årsåldern. Hans storebror och 
morbror har ADHD och hans pappa är läkare vilket gjorde att diagnosen identifierades tidigt i 
informantens liv. Informanten kommer från en medelklassfamilj med skilda föräldrar i en 
mellanstor stad i Sverige. Han påbörjade medicinering vid 15 årsåldern och medicinerar 
fortfarande i situationer som kräver koncentration. I dagsläget går personen byggprogrammet 
på ett gymnasium. I resultatavsnittet benämns personen med namnet Olle.

Intervjuperson två är en 17-årig kille som fick diagnosen två månader före intervjutillfället 
och kommer från en arbetarklassfamilj i en liten stad i Sverige. Utredning angående ADHD 
började i tidig ålder men han vägrade fortsättning. Han har inte påbörjat medicinering och har 
ingen i släkt/familj som har ADHD. I dagsläget har personen hoppat av skolan och jobbar 
extra på en sågfirma. I resultatavsnittet benämns personen med namnet Johan. 

Intervjuperson tre är en 16-årig tjej som fick diagnosen i 14-årsåldern. Hon kommer från en 
medelklassfamilj med skilda föräldrar i en stor stad i Sverige. Har ingen i släkt/familj med 
ADHD. Hon påbörjade medicinering när hon fick diagnosen.  I nuläget går personen en 
mode-design utbildning på gymnasiet. I analysen kommer personen att benämnas som Klara. 
Samtliga namn är påhittade för att skydda informanternas identitet.

4. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter

4.1 Val av teori
Teorier valdes utifrån vad som ansågs viktigt i det empiriska materialet. Medikalisering och 
dess konsekvenser är relevant i förhållande till hur ADHD har etablerats i vårt samhälle samt 
vilken påverkan det har på individen. Goffmans (1972) teori om stigma och stigmatisering är 
relevant med tanke på att normen är att vara frisk och välfungerande och ADHD blir därför 
avvikande/ett stigma. Betydelsen av hur omgivningen reagerar på en individs diagnos är 
relevant för att beskriva hur ungdomarna hanterar och påverkas av omgivingen. 
Identitetsbegreppen är vald för att beskriva hur ungdomarna skapar sin identitet i ett samhälle 
som präglas av förändring och i ett samhälle där deras beteende ses som en sjukdom/diagnos. 

4.2 Medikalisering 
Under de senaste årtionden har ett stort antal nya sjukdomar etablerats i den västerländska 
världen (Johanisson, 2006). Problem som tidigare inte ansetts vara sjukdomar definieras och 
behandlas numera som medicinska problem. Detta kallas för medikalisering. I den 
amerikanska manualen som är nämnd tidigare, dvs. Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders ökar mängden psykiska sjukdomar för varje utgåva som ges ut (Brante, 
2006). Det är den manual som används av läkare som stöd vid diagnostisering av psykiska 

12



sjukdomar. I stället för att fokusera på bakomliggande orsaker till ett visst beteende så 
klassificeras beteendet utifrån symtom vilket härleder till en diagnos/sjukdom som ska 
behandlas med medicin. Den femte utgåvan framställs i maj 2013 och ökningen av diagnoser 
fortsätter. 

Sociologen och forskaren Per Solvang (1999) förklarar medikaliserings-processen i en 
sociologisk stadieteori. Utgångspunkten är att det föreligger ett problembeteende (till exempel 
svårt att sitta still/bråkig), därefter etableras en teori om sambandet mellan beteendet och 
medicinska faktorer (hjärnskada, biologiska faktorer). Sedans krävs också ett offentligt 
erkännande för att medikaliseringsprocessen skall inledas (samhället välkomnar ADHD). 
Medikalisering sker alltså i tre olika steg vilka är problemdefinition, teoretisering och 
institutionellt erkännande. Solvang benämner vidare två olika sidor på 
medikaliseringsprocessen som medför både positiva och negativa konsekvenser.  Dels en 
framsida av sjukrollen som innebär en humanisering som avlägsnar social stigmatisering (Olle 
behöver inte längre kallas störig) och dels en moralisk ansvarsbefrielse (Olles problem är inte 
hans eget eller familjens fel). Det ger också en möjlighet till hjälp och ökade rättigheter i 
samhället (Eftersom Olle är sjuk får han rätt till hjälpmedel i skolan och aktivitetsersättning). 
Solvang nämner också en baksida/avvikarroll som innebär en social kontroll där medicinska 
argument och medel möjliggörs (Olle är jobbig men han kan behandlas och anpassas med 
hjälp av medicin). Individen blir också expertberoende (förtroendet för läkare är stort och 
anses därför veta allt om olles beteende osv). Det innebär också att sociala förklaringar 
hamnar i bakgrunden och den medicinska/biologiska förklaringen tar över. På individnivå 
menar Solvang att rollen som sjuk kan ge sociala fördelar vilket innebär att personen slipper 
ta ansvar för sitt beteende. För många kan det vara en lättnad att kallas sjuk i stället för störig 
eller dum. Även föräldrar avlastas ett stort ansvar när de får en sjukdomsbeteckning, dvs. en 
diagnos på barnets svårigheter i stället för att ifrågasätta sig själv som förälder. Solvangs två 
olika perspektiv av följderna av medikaliseringsprocessen används senare i analysen. 

4.3 Stigma och stigmatisering 
Goffman (1972) använder termen stigma och stigmatisering för att beskriva stämplingsteorin. 
Han menar att varje samhälle har en norm som säger vad som är normalt och vad som är 
avvikande. När vi möter en människa så ger första intrycket ofta tillräckligt med information 
för att vi skall kunna kategorisera personen och fastställa egenskaper hos honom/henne som 
avgör hans/hennes sociala identitet. Om denna människa innehar en mindre önskvärd 
egenskap som gör denne olik andra människor (normen) så blir personen i vårt medvetande en 
utstött, onormal människa. Det utgör stämplandet i denna teori, alltså att vi tillskriver 
människor som har en misskrediterande egenskap som onormala för att vi har ett mönster i 
samhället som avgör hur en individ bör vara. Vidare skiljer Goffman på en misskrediterande 
egenskap och en misskreditabel egenskap. Den förstnämnda är en synlig avvikande egenskap, 
t.ex. en rullstolsbunden person medan en misskreditabel egenskap är osynlig, kan t.ex. vara en 
person med ADHD-diagnos.

Den stigmatiserade som har en misskreditabel egenskap ställs alltid inför frågan huruvida 
hon/han skall öppet berätta om sitt stigma och då riskera att stöta bort människor denne möter 
eller göra allt för att dölja stigmat och anpassa sig till det normala samhället. Att bli 
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stigmatiserad/stämplad gör att man hamnar i ett utanförskap som kan vara svårt att hantera. 
Den egna identiteten och självuppfattningen kan påverkas i negativ riktning om man tar åt sig 
av vad samhället anser om det stigma man besitter. Man kan finna tröst hos de egna som 
befinner sig i samma situation och att bara berätta och prata om sitt stigma med dem. Eller de 
visa som är normala/friska personer som tagit ställning och stöttar den stigmatiserade, t.ex. 
människor som arbetar på institution eller släktingar.  

4.4 Identitet
Det finns flera olika förhållningssätt till identitetsbegreppet vilket kan vara komplicerat. 
Goffman (1972) nämner tre olika identitetsbegrepp: den sociala identiteten, den personliga 
identiteten och jag identiteten vilka samspelar med varandra och formar identiteten. Den 
sociala identiteten utgörs av den sociala roll en person med en viss kategori har i ett samhälle 
(värderingar, föreställningar och status om ADHD). Den personliga identiteten rör det som 
individen väljer att visa upp till omgivningen (stigmahantering). Jag-identiteten utgörs av 
individen uppfattning och förståelse av sig själv, vad han/hon tycker om sig själv och vem 
han/hon är.  Giddens (1997) talar om sambandet mellan samhällets förändring och självets 
kärna. I det moderna samhället är vi påverkade globalt av samhällets rådande normer i stället 
för påverkan av tidigare generationer. Självet är därför ett reflexivt projekt där individen 
måste koppla ihop personlig och social förändring. Kunskaper och anvisningar/råd härleds 
ofta från experter som själva är reflexivt mottagliga för den pågående forskningen på området, 
t.ex. BUP. Föräldrar och släktingar har inte samma möjlighet att påverka barn i den grad som 
det var förr. Giddens menar att grundläggande tillit är förutsättningen för uppbyggande av 
självidentiteten vilket till en början byggs hos barnets omsorgspersoner. Sedan ersätts 
omsorgspersoner av experter och expertsystem. Tillit är en viktig bestånddel för upplevelsen 
av en stabil värld och för upplevelsen av en integrerad självidentitet. Vi lever i en värld fullt 
av risker som påverkar vår självidentitet och därför blir tillit till andra i det hänseendet otroligt 
viktigt. I analysen används Goffmans identitetsbegrepp centralt under rubriken identitet med 
komplettering av Giddens syn på tillit i förhållande till självidentiteten. 

5. Resultat och analys 

Resultat och analys är baserade på tre intervjuer med ungdomar som har fått diagnosen 
ADHD. Syftet är att besvara studiens kvalitativa frågeställningar: Vilka upplevelser och 
erfarenheter har ungdomar av att leva med en ADHD-diagnos? Vilken betydelse beskriver 
ungdomarna att ADHD-diagnosen har för hur de ser på sig själva? Hur beskriver ungdomarna 
att de har påverkats av att de fått diagnosen? På vilket sätt beskriver de bemötandet från 
omgivningen innan och efter diagnostiseringen? Intervjumaterialet har kodats och 
kategoriserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det ledde till fem olika kategorier vilka 
är: livet innan diagnosen, diagnosens betydelse, diagnosens integrering i synen på sig själv,  
insatser samt framtidsdrömmar, se figur 1 på nästa sida vilket visar exempel på koder och 
skapandet av kategorier.
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Figur 1

Livet innan 
diagnosen 

Diagnosens 
betydelse

Diagnosens 
integrering i 
synen på sig 
själv

Insatser Framtidsdrömmar

Familjekonflikter Ger hjälp Driven Concerta/
Ritalin

Praktiskt jobb

Relationsproblem Bättre 
självförtroende

Flamsig Kurator/ 
Psykolog

Plugga vidare

Ingen hjälp Ger förklaring Rastlös Pedagogiska 
hjälpmedel

Flytta hemifrån

Nedan följer en närmare redovisning av varje kategori samt tillhörande citat och tillämpning 
av teori/begrepp. 

5.1 Livet innan diagnosen
Ett återkommande område i intervjuerna handlar om hur det har sett ut för ungdomarna i deras 
liv innan de fått ADHD-diagnosen. Informanterna har diagnotiserats i olika skeenden i livet 
vilket betyder att insatser blivit tillämpade betydligt tidigare för Olle och Klara som fått 
diagnosen vid tidig ålder än för Johan. Det betyder också att det varit tyngst och fungerat 
sämre för Johan som nyligen blivit diagnostiserad. Alla tre informanter har gått i stora stökiga 
klasser i grundskolan och haft svårt att koncentera sig. Olle menar att han alltid vetat att han 
haft ADHD på grund av att hans storebror haft diagnosen samt att pappan alltid sagt det men 
Olle har inte haft några större problem menar han. Koncentrationssvårigheter har funnits med 
i skolan men han beskriver inga andra områden som negativa eller svåra. Han beskriver att det 
varit stökigt och bråkigt i hans klass, framförallt innan gymnasiet, men Olle menar att det 
varit roligt att bråka och ser inga problem med det. Följande citat är ett exempel på hur det 
gick i skolan innan han fick diagnosen: ”ja alltså innan då… då kunde jag inte hänga med...  
det gick som inte bra. Alltså jag kunde hänga med på det som var roligt… men det andra det  
gick inte, inte mer än en kort stund…”.

Klara har haft problem både i skola och i livet utanför med konflikter med vänner, 
familjebråk, brott, rymningar och alkohol. Vardagen var fylld av liv i alla områden och hon 
hade svårt att förstå sig själv och hennes omgivning. Klara kände sig osäker, lättpåverkad och 
hamnade snabbt i dåliga umgängen där hon kunde få bekräftelse. Klara tog själv initiativ till 
en ADHD-utredning efter att hon läst och känt igen sig i diagnosen på internet. Hon känner en 
besvikelse över skolan och hennes omgivning att de inte upptäckt hennes diagnos tidigare. 
Följande citat illusterar hennes besvikelse över skolans agerande: ”jag tycker att såhär skolor 
och det ska ta mer ansvar… ha ögonen öppna för folk med ADHD... alltså verkligen. Det 
hade underlättat så mycket för mig om jag fått min ADHD-diagnos tidigare…”.

Johan berättar att han sedan mellanstadiet varit cirka 30 % i skolan, all övrig tid har han 
skolkat trots skolplikt. Han beskriver en skolmiljö som varit svår med 
koncentrationssvårigheter, bråk, rastlöshet och så vidare men han har också haft problem på 
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fritiden med konfliker i familj och med vänner som lett till brott och andra konsekvenser. Han 
har alltid känt att det varit något fel på honom och han känner även som Klara en besvikelse 
över skolans agerande. Skolan startade utredning vid 7-års ålder men han vägrade fullfölja 
utredningen vilket också gjorde att skolan slutade ta ansvar. Han har nu i 17-års ålder på eget 
initiativ tillsammans med sin kontaktperson slutfört utrednigen som påbörjades på BUP. 

Giddens (1997) talar om tillit till omsorgpersoner och expertsystem som avgörande för 
självidentiteten och den psykiska hälsan. I Johans fall fanns varken tilltro till experterna på 
BUP, skolan eller föräldrarna som barn vilket gjorde att han vägrade utredning. Att sakna tillit 
kan ge konsekvenser i form av ångest och ontologisk otrygghet (Giddens, 1997). Det kan ge 
en förklaring till varför han mått väldigt dåligt som barn/ungdom. Idag talar han om ett gott 
bemötande och en pålitlighet både till experter i psykiatrin och sina föräldrar vilket också 
gjort att han hittat sig själv och förbättrat sitt mående. Olle har haft stor tillit till experter och 
omsorgspersoner hela sitt liv vilket kan ha gjort att han lyckats undvika negativa 
konsekvenser utifrån Giddens tankar om tillit. Klara och Johan har haft det tungt i både skola, 
fritid och familj och har inte upplevt tillit under sin uppväxt i samma grad. De upplever en 
besvikelse på omgivningen. 

5.2 Diagnosens betydelse
Denna kategori handlar om vilken betydelse diagnosen har i deras liv, både för sig själva och i 
mötet med samhället. Informanterna är allmänt positiva till att de fått diagnosen och att den 
betyder väldigt mycket. Den har gett svar på varför de har haft svårigheter och hur de kan 
hantera dem. Klara och Johan tror att allt hade gått dåligt om de inte fått diagnosen och att de 
mått mycket sämre än vad de gör idag. Klara tror att hon skulle hoppat av skolan, tappat 
kontakten med föräldrar och hamnat i ett dåligt umgänge. Johan beskriver hans tankar på 
följande sätt:

om jag inte fått diagnosen så hade man ju gått runt med en klump i magen och man hade  
liksom inte förstått riktigt vad allt berott på… nu har jag ju som det fastställt då… så det  
tycker jag är skönt…

Alla informanter tror också att de inte hade fått lika mycket hjälp i skolan/arbete utan 
diagnosen. Klara bytte skola till en liten klass med endast ADHD-elever vilket inte varit 
möjligt utan diagnosen. Olle anser att diagnosen hjälpt honom att få medicin så att han haft 
lättare att fokusera i skolan, i annat fall har han inte tänkt särskilt mycket på diagnosens 
betydelse. Skolverket menar att oavsett om ett barn har en diagnos eller inte så ska skolan 
erbjuda hjälp och stöd som behövs för att barnet ska klara av skolan (www.skolverket.se). I 
framförallt Klaras och Johans fall har detta inte skett och det märks också att de själva inte är 
medvetna om sina rättigheter vilka de har även utan diagnos. De talar ofta om att diagnosen 
ger rättigheter till hjälpmedel. Diagnosens makt vad gäller rätten till hjälp är något som 
Solvang (1999) uppmärksammats som medikaliseringens framsida. Enligt socialstyrelsen 
(2004) ska diagnosen ses som en vägledning till rätt hjälp och inte som ett avgörande för 
rätten att få hjälp. Detta är dock något som inte efterföljs i praktiken (Kärve, 2006). 

5.3 Diagnosens integrering i synen på sig själv
Denna kategori innefattar vilken betydelse diagnosen har i ungdomarnas syn på sig själva och 

16



vilka egenskaper de har som individer samt hur andra människor uppfattar dem. Frågor som 
ställdes var allmänt vilka positiva och negativa egenskaper de tycker att de själva har och hur 
de väljer att framställa sig och sin diagnos för omgivningen. Goffman (1972) nämner jag-
identiteten vilket utgörs av individens uppfattning och förståelse av sig själv, vad man tycker 
om sig själv och vilken person man är.  Samtliga informanter beskrev flera av symptomen på 
ADHD som sina egenskaper vilket tyder på att diagnosen har stor betydelse i deras jag-
identitet. Olle och Klara beskrev egenskaper som målmedvetenhet, att alltid ge allt, spontan 
och hyperaktiv som egenskaper de gillar hos sig själva. Att vara impulsiv och flamsig var 
egenskaper som de tyckte var både positiva och negativa. Följande citat illustrerar Klaras 
beskrivning av hennes positiva egenskaper:

… för en som har ADHD… du har en väg och du ska komma hela vägen… det räcker inte med 
att komma halvvägs… jag blir lätt motiverad till att göra det jag vill… sen är det väl kul att va 
lite spontan ibland också…

Johan hade svårt att svara på vilka hans bra egenskaper var och ett något sämre 
självförtroende framhävdes i förhållande till de andra informanterna. Negativa egenskaper var 
för honom enklare att frambringa. Bringewatt (2011) urskilde i sina intervjuer ungdomar som 
haft svårt med skuld och skamkänslor. Det är först i senare ålder som ungdomarna kunde 
urskilja deras positiva egenskaper. För Johan har diagnosen nyligen etablerats i hans liv och 
tankar kring hans misslyckanden i skolan och i hans barndom finns fortfarande kvar. För 
honom har hans negativa egenskaper varit i fokus i hela hans liv och det är därför inte konstigt 
att han inte hittat sina styrkor än. En positivitet genomsyrar dock hans berättelse efter att han 
fått diagnosen och tids nog tror han att styrkorna med sig själv kommer framträda mer. Alla 
tre ungdomar ser koncentrationssvårigheter, rastlöshet och ibland hyperaktivitet som dåliga 
egenskaper med sig själva. Frustration och att lätt bli arg beskrivs också som negativa 
egenskaper hos alla tre informanter. 

Goffman (1972) menar att den personliga identiteten är det som man väljer att visa upp för 
andra vilket också samspelar med den sociala identiteten. Alltså vad omgivningen anser om 
kategorin man tillhör vilket det i detta fall är ungdomar med ADHD. Olle beskriver att han 
sällan berättar om sin diagnos för andra på grund av att han inte ser en anledning längre då det 
inte finns något som folk behöver veta: ”…det är inte direkt något man sagt bara sådär... det  
är väl mer som att dom som vet det dom vet det. men man säger det ju som inte direkt  
liksom… alltså varför ska man göra det…”. Olle har i hela sitt liv fått höra att han haft ADHD 
av sin omgivning även innan diagnosen blev fastställd och ser inte diagnosen som ett stigma i 
sin nära omgivning. Han beskriver att han inte skäms över sin diagnos men trots det väljer han 
att dölja att han har ADHD inför nya människor vilket man kan tolka som att han inte är 
bekväm med vad nya människor ska tycka om honom och diagnosen och vill därför undvika 
stigmatisering. Johan och Klara berättar gärna för allt och alla om sin diagnos. Följande citat 
beskriver Klaras uppfattning: ”det är ingenting jag skäms över eftersom som sagt var fjärde 
person i min klass har ADHD… det är ju en hur normal sak som helst att ha ADHD…”. 

I Johan och Klaras omgivning finns flera personer med ADHD vilket gör att diagnosen blivit 
normaliserad och väldigt vanlig. De har sällan upplevt omgivningen som stigmatiserade eller 
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stämplande på grund av att de har ADHD men däremot förekommer fördomar och de har 
också upplevt en förändring efter sin diagnos. Fördomar de upplevt av omgivningen är bland 
annat att de är aggressiva och galna. Klara beskriver att förändringen bland annat var att 
föräldrarna skyllde hela Klaras beteende och egenskaper på ADHD-diagnosen. Hon upplevde 
att det blev för mycket och att hon tappade sin personlighet på grund av att omgivningen, 
särskilt hennes pappa påpekade hennes ADHD som svar på alla hennes problem. Detta gjorde 
att hon tog avstånd från sin pappa ett tag för att relationen blev för ansträngd.  

Goffman (1972) beskriver hur lätt det kan bli att man tar åt sig av omgivningen åsikter över 
en viss kategori vilket Klara förklarar. Det kan tolkas på ett sätt att hennes sociala identitet, 
jag-identitet och personliga identitet samspelade på ett sätt som gjorde att det blev förvirrande 
för hur hon såg på sig själv. Idag har hon lärt sig hur hon skall hantera sig själv och sin 
omgivning och är tryggare i sig själv. Giddens (1997) talar om tillit som en viktig beståndsdel 
i självidentiteten. Brister tilliten till omsorgspersoner så kan självidentiteten vara osäker och 
ångest uppkommer vilket man också kan tolka hennes ”tappande av personlighet” som. Klara 
beskriver att henne tillit till experterna blev stor efter att diagnosen blivit fastställd och det 
märks också i hennes sätt att prata om sig själv. Hon beskriver sig själv i medicinska termer 
och har lärt sig mycket om sig själv av läkaren och lärarna på specialskolan. Det märks också 
i hennes sätt att tala om ADHD då hon efter varje fråga talar om gruppen med ADHD och inte 
bara utifrån sig själv vilket tyder på att hon har en syn där alla ungdomar med ADHD beter 
sig likadant och upplever samma känslor. Hennes tillit till omsorgspersonerna har ökat efter 
diagnoseringen vilket innebär att självidentiteten blivit tryggare och risken för ångest och 
ontologisk otrygghet minskar enligt Giddens. 

Samtliga informanter upplever oftast ett gott bemötande från sin omgivning och har inte mött 
en förändring i negativ bemärkelse vilket tyder på att diagnosen ADHD blivit normaliserad av 
omgivingen och att statusen ökat. Ungdomarna upplevdes som avvikande i större bemärkelse 
före de fick diagnosen vilket kan tolkas som att omgivningen inte haft en förklaring på deras 
beteende, vilket stämmer överens med Solvangs teori angående medikaliseringens framsida 
(Solvang, 1999). I stället för att se diagnosen som ett stigma kan diagnosen göra att den 
avlägsnar social stigmatisering. Klara och Johan har alltid fått höra att de är bråkiga och 
störiga men efter diagnosen så blev bemötandet annorlunda och de synliggörs i stället som 
sjuka. Det moraliska ansvaret över sig själv och sitt beteende försvinner därmed och det 
upplevs ofta som en lättnad för individen. Johan beskriver det såhär:

för mig var det bara en lättnad… så att jag verkligen vet att jag har haft en diagnos, eller ja.  
Att man har haft någonting hela tiden. Eftersom det varit så tungt i skolan och sånt där... så 
att det inte berott på nåt annat liksom…

Diagnosen gör också att omgivningen får en förklaring till individens beteende vilket ofta 
förändrar deras syn vilket i sin tur förändrar deras bemötande av individen (Johanisson, 2006). 
Goffmans (1987) definition av den sociala identiteten omskapas vilket också påverkar 
individen. 

5.4 Insatser
Den här kategorin innefattar vilka sociala, pedagogiska och medicinska insatser som 
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informanterna fått både innan och efter diagnosen. Solvang (1999) beskriver 
medikaliseringens baksida vilket innebär den sociala kontroll samhället har på individen där 
medicinska argument och medel möjliggörs. Det kan tolkas i denna studie som att Olle, Johan 
och Klara var utåtagerande och störiga vilket gjorde att omgivingen reagerade och erbjöd 
behandling med medicin så att de kan anpassas och ”rätta sig i ledet”. Klara och Olle blev 
erbjudna medicin snarast efter att diagnosen fastställts och de anser själva att medicineringen 
hjälpte dem att fokusera men de beskriver en del biverkningar som till exempel; dålig matlust, 
illamående och trötthet.  Därför tar de endast medicinen under skoltid under teoretiska dagar 
som kräver lugn och koncentration. Olle kommenterar medicinen enligt följande: ”jag tycker  
att jag går ner i vikt och så blir jag som en zombie tycker jag... typ nu alltså… jag blir som 
tom. Jag kan som göra saker men det är ju som inte kul…”. 

Liknande resultat framkom i tidigare nämnd studie av Loe och Cuttino (2008), där majoriteten 
av ungdomarna upplevde att de blev en annan person med medicinen och att de endast tog 
medicinen i situationer som krävde koncentration, som till exempel i skolan. Flera såg en 
framtid utan medicin när de väl börjat arbeta praktiskt i en miljö som passar dem bättre vilket 
informanterna i denna studie också framhävt. Generellt så berättar alla tre ungdomar att 
sociala insatser inte varit uppskattad och att det känts obekvämt att prata med främmande 
människor om känslor och sin diagnos. Upplevelsen informanterna beskriver är att de känt sig 
”ditskickade” och inte själva valt den hjälpen. 

Klara berättar att hon sedan tidig ålder blivit skickad till skolkurator, skolpsykolog och 
stödgrupper av olika slag. Familjesamtal på BUP och kontakt med socialtjänst var också 
åtgärder som vidtogs efter att hon druckit alkohol vid väldigt låg ålder. Solvang (1999) 
benämning på medikaliseringens baksida framhävs här vad gäller den sociala kontrollen. 
Omgivingen reagerar på Klaras avvikande beteende och vill få henne att bete sig som normen 
och skickar henne till olika instanser. Lorenzi & Mikami (2011) menar att flickor med 
utåtagerande beteende i större grad än pojkar avviker från vad samhället förväntar sig att dem 
ska bete sig.  Kanske är det också därför som Klara beviljas flest insatser från omgiviningen 
även innan diagnosen på grund av hennes avvikande uppförande. Hon uppskattade däremot 
inte att prata om sig själv och sina känslor med okända människor och inget fungerade innan 
hon fick sin diagnos och medicin säger hon. Hon upplevde tomma löften i skolan och de tog 
ingen pedagogisk hänsyn vilket gjorde att hon bytte till en specialskola för ADHD-elever. Där 
fick hon mycket pedagogisk hjälp med eget rum, mycket egen lärartid, hjälpmedel som t.ex. 
musik på prov var tillåtet. Detta avspeglar tydligt vilken makt diagnosen har för en elev i 
skolan i förhållande till när Klara var utan diagnos. Johanisson (2006) beskriver tydligt vilken 
makt diagnosen har och vilka fördelar den ger individen, psykiatrin och läkemedelsindustrin. 
Hon menar att diagnosen väcker engagemang hos omgivingen oavsett om det är psykiatrin, 
skola, familj eller individen själv. Plötsligt får omgivingen något att förhålla sig till och ofta 
genererar diagnosen hjälp till individen vilket också skett i Klaras fall. Hon uttrycker själv en 
lättnad när diagnosen framställdes för att hon äntligen skulle få rätt hjälp: ”… det var ju ändå 
skönt att få en diagnos och liksom såhär… nu får jag riktig hjälp till hur jag ska bete mig, det  
är klart att det var skönt…”. 
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Johan har blivit erbjuden medicinering men inte påbörjat den ännu men ser positivt på det då 
han bara hört fördelar av medicinen från läkare och vänner med ADHD. Sociala insatser som 
kurator, kontakt med socialtjänst och psykolog har varit uppskattat de senaste åren men han 
vägrade sådana insatser under yngre ålder. Han har svårt för att säga anledningen till det men 
han ångrar att han inte genomförde utredningen på BUP vid tidigare ålder. Nu har han haft 
kontaktperson i ett år via SOL och trivs bra med det. Han har blivit erbjuden samtalsstöd men 
känner just nu att han inte behöver det. Skolans insatser har varit vaga och han upplevde att 
skolan gav upp hoppet av honom vid tidig ålder och att skolan lovade mycket som de sedan 
aldrig höll. Johan beskriver detta enligt följande: 

dom lovade massa saker om allt möjligt… att jag skulle få kortare dagar och liksom att dom 
förklarade det man skulle göra på ett enklare sett och massa sånt men det vart aldrig av... ja  
man kan ju tycka att dom borde ha gjort massa annat…

Goffman (1972) nämner begreppen de egna och de visa. Att finns stöd och tröst hos de egna 
handlar om att man pratar med en person som befinner sig i samma situation. De går att 
koppla till alla tre informanter som gärna utbyter erfarenheter med sina vänner som har 
ADHD. Vidare menar Goffman att de visa är normala personer som tagit ställning och stöttar 
den stigmatiserade, t.ex. människor som arbetar på institution eller en nära vän som inte 
befinner sig i samma situation. Olle och Klara föredrar sin familj eller vänner att prata med 
och inte professionella på till exempel BUP eller en skolkurator. Johan har däremot under 
senaste ungdomsåren uppskattat att prata med professionella inom området för att lättare 
förstå sig själv. Tilltron till experter och expertsystem har därmed i detta anseende ökat för 
Johan i förhållande till att han blivit äldre (Giddens, 1997). 

5.5 Framtidsdrömmar 
Denna kategori innefattar hur ungdomarna ser på framtiden och vilka mål de har i sina liv. 
Frågor som ställdes var också om de såg några svårigheter eller förmåner i framtiden med att 
ha diagnosen ADHD. Olle och Klara går gymnasiet och har båda tydliga mål med vad de vill 
göra i sin framtid och ser inga hinder. Olle vill jobba inom byggbranschen som sin storebror 
och Klara vill plugga vidare till inredningsarkitekt i London. Båda är väldigt positiva och det 
lyser i deras ögon när de berättar om sina framtidsplaner. Olle beskriver detta enligt följande: 

…alltså när jag gick typ i femman då visste jag redan direkt att det var bygg jag ville gå så då 
gick jag det och går fortfarande det.. och jag tror att.. ja vi ska ju på praktik och får säkert  
jobba i sommar och få jobb i framtiden och.. ja tjäna.. flytta hemifrån och inget studielån…

Johan har inte lika tydliga mål utan vill mest av allt bara ha ett jobb som passar honom och 
flytta hemifrån. Han är positiv till att börja med medicinen och se om han upplever någon 
skillnad. Johan ser ingen framtid inom skolan utan vill helst av allt bara ha ett praktiskt jobb 
som kan ge honom pengar. Han beskriver det såhär: ”ja det har ju aldrig fungerat i hela mitt  
liv så jag hoppas medicinen funkar… och sen vill jag ha ett jobb… kunna jobba...  flytta  
hemifrån och ett normalt liv helt enkelt…”. 

Samtliga informanter ser en framtid i ett praktiskt jobb och Olle och Klara ser positivt på 
framtiden. Solvang (1999)  diskuterar de sociala fördelar det kan innebära för individen, bland 
annat att inte längre behöva ifrågasätta sig själv vilket stämmer väl överens med Johans 
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tankar. Johan har nyligen fått diagnosen och lägger nu ansvaret på medicinen och ser inga 
andra lösningar på hans problem.  Det kan tolkas som att det känns lättare för Johan att gå in i 
sjukrollen och hitta lösningar där än att rannsaka sig själv och sin egen förmåga att kunna 
påverka i positiv riktning.

5.6 Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattningsvis så har informanterna haft problem i skolan i olika grad med 
koncentrationssvårigheter, rastlöshet och hyperaktivitet. Johan och Klara har också haft problem 
med relationer i familj och på fritiden. Alla informanter upplever att diagnosen har varit positiv för 
dem. Den har gett dem medicinsk- och pedagogisk hjälp i skolan vilket inte erbjöds innan de fick 
diagnosen. Informanterna beskriver att sociala insatser har erbjudits men att det inte behövts i stor 
grad, medicinen har varit det avgörande hjälpmedlet trots jobbiga biverkningar. Johan och Klara 
upplever en stor besvikelse på sin omgivning, främst på skolan för att diagnosen inte upptäckts 
tidigare. Diagnosen har också stor betydelse för integreringen i deras identitet då de beskriver ADHD 
symptom som deras egenskaper/ -beskrivning av deras personlighet. Samtliga informanter menar att 
ADHD inte är något att skämmas över på grund av att diagnosen blivit så normaliserad i samhället. 
Bemötandet från omgivningen förändrades efter diagnosen och förmedlade mer förståelse för deras 
beteende. Olle och Klara är positiva och har hittat sina fördelar med att ha diagnosen ADHD och 
beskriver att de båda är drivna, målinriktade och spontana vilket de gillar med sig själva. Johan som 
nyligen fått sin diagnos upplevs vara i en ”sjukare” roll där ansvaret över sitt beteende läggs på 
medicinen och diagnosen. 

6. Diskussion

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur tre ungdomar med ADHD upplever sin 
situation i det vardagliga livet samt vilken betydelse diagnosen har för hur de ser på sig själva. 
Informanterna är alla tre positiva till att de fått diagnosen och tror själv att det gått väldigt 
dåligt i livet utan diagnos. Det blev också tydligt att diagnosen haft stor betydelse i skapandet 
i hur de ser på sig själva. Egenskaper de använde för att beskriva sig själva är den allmänna 
bilden av hur en person med ADHD beskrivs i manualen DSM-IV. Intressant är vilken 
betydelse det kan få för individen. Förmågan att ändra sitt beteende och sitt sätt att vara 
minskar när individen är sin diagnos. I stället för att lära sig sina förmågor och brister så läggs 
ansvaret över på experterna inom psykiatrin och på medicinen. Klara och Olle var noga med 
att framhäva sina goda egenskaper och fördelar med att få diagnosen ADHD och hade också 
reflekterat mycket kring positiva effekter. Dock talar de på ett sätt som gör att alla med 
ADHD är likadana vilket förmedlar en bild av hur stor betydelse diagnosen faktiskt har i deras 
liv. 

Vidare har det väckts nya tankar hos mig kring fenomenet ADHD vilket innefattar tankar 
kring ADHD och miljö, diagnosens makt och sociala insatser. Informanterna i denna studie 
använder endast medicin under skoltiden och fungerar bra utan medicin på alla andra områden 
vilket väckt frågan om ADHD är en diagnos som endast figurerar i skolan.  I sådana fall är 
elevens krav och insatser i skolan ett område som borde prioriteras och ändras i högre grad än 
vad det gör idag för att bättre passa elever som har ADHD och/eller uppvisar liknande 
beteende. Kanske hade det räckt med omorganisering i skolan med sociala stödinsatser för 
ungdomarna i studien? Då hade medicinska biverkningar som ungdomarna talat om inte 
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existerat. Ett problem vilket överensstämmer med dessa tankar är diagnosens makt till rätten 
av hjälpinsatser. Varför har vi ett samhälle som är uppbyggt på ett sätt där endast diagnoser 
genererar hjälp? Varför får man inte hjälp utan diagnos? Skolverket menar att alla barn och 
ungdomar har rätt till pedagogisk hjälp i skolan samt sociala insatser som kurator vid behov 
för att klara skolans uppsatta mål (www.skolverket.se). Detta är något som inte efterföljs 
vilket tidigare forskning också bekräftar (Kärfve, 2006). Ett annat fynd i studien som väckt 
tankar är de sociala insatser som erbjudits och varför det inte har uppskattats av ungdomarna. 
De upplever att de blivit ”ditskickade” som ett straff när de betett sig på ett sätt som inte 
uppskattats av omgivningen. Detta är en viktig fråga att reflektera kring i socialt arbete 
eftersom det verkligen inte är syftet med ett socialt stöd. Under min praktik som skokurator 
fanns en viss jargong angående kuratorer och psykologer från ungdomarnas håll. Det var 
åsikter om att ”kuratorer manipulerar” och så vidare. Dock ändrades uppfattningen relativt 
snabbt när eleven väl fått träffa kuratorn eller skolpsykologen i verkligheten. Kanske är det 
vår uppgift i det sociala arbetet att vara mer tydlig för elever i skolan om vad en 
kurator/psykolog gör samt reflektera kring hur det första mötet med eleven ska gå till för att 
det ska uppskattas. 

Medikaliserings-begreppet som numera genomsyrar vårt samhälle har varit betydande i 
studien för att förklara ökningen av ADHD. En fråga som väckts är om det är positivt att 
ADHD blir en diagnos som är normaliserad och förekommer hos var och var och varannan 
människa. Om ADHD blir det nya ”normala”, vad händer då med funktionen som diagnosen 
har idag? Kan det till och med leda till att människor måste bli diagnotiserade som ”icke 
ADHD” i stället? Som det ser ut idag så ökar diagnoserna vilket också ökar behovet av 
insatser vilket i sin tur påverkas av ekonomi och ledande aktörer. Blir det kaos tillslut? Jag ser 
fram emot att följa utvecklingen av fenomenet ADHD och se om ökningen fortsätter. Kanske 
är det så att majoriteten i befolkningen snart har ADHD?

I studien har framförallt svårigheter i skolan varit i centrum då informanterna själva haft mest 
betydande problem i det området. Förslag på fortsatt forskning är till exempel på hur 
ungdomar med ADHD upplever sin vardag i andra sociala områden, till exempel ungdomar 
placerade i HVB-hem, kriminalvård eller liknande och vilken betydelse diagnosen har för 
dem. Ett genusperspektiv är alltid aktuellt för att framhäva likheter och skillnader hos pojkar 
och flickor med ADHD, framförallt på grund av att majoriteten av forskningen idag inriktar 
sig på pojkar. I denna studie var inte det möjligt på grund av få intervjupersoner. Det är också 
av vikt att lyfta fram framgångsrika förebilder med ADHD som kan förmedla en positiv bild 
för ungdomar som nyligen diagnotiserats för att väcka deras egen förmåga till förändring. 

Slutligen vill jag tacka alla tre ungdomar, min bekant som hjälpt mig med att hitta 
intervjupersoner och min handledare på institutionen. Studien har varit intressant och givande 
och väckt mycket tankar både kring socialt arbete och på personlig nivå. 
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Bilaga 1
Intervjuguide

Bakgrund

- Hur gammal är du?

- Vad går du för program på gymnasiet?

- När fick du din diagnos?

- Medicinering?

- Har du någon annan diagnos?

- Hur tänkte du om ADHD innan du fick din diagnos? Har det förändrats över tid? Hur 
då?

Utredning

- Hur kommer det sig att du utreddes för ADHD?

- Kan du berätta litegrann om hur det gick till när du fick din diagnos? Hur kändes det? 

- Hur lång tid tog det? Vem tog initiativet?

- Upplevde du att utredningen var positiv för dig? Isf. På vilket sätt?

- Upplevde du att utrednigen var negativ för dig? Isf. På vilket sätt? 

- Började du med medicinering direkt? Hur var det? Kände du någon skillnad? 

- Fick/Får du stöd på andra sätt, terapi eller liknande?

Familj

- Vilka ingår i din familj? 

- Finns det fler i din familj/släkt som har diagnos? Isf. Vem och vad?

- Vilken betydelse har din familj för dig? Hur har det fungerat i familjen?

- På vilket sätt har din familj bemött dig före och innan du fick ADHD?

- Upplever du att familjen har förändrats före och efter du fick ADHD?

Skola

- Hur har skolgången sett ut för dig? 

- Vilket bemötande har du fått av lärare och klasskompisar? Upplever du att det varit en 
skillnad innan och efter du fick ADHD – diagnosen? 
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- Vad har varit dina svårigheter i skolan?

Vänner/Fritid

- Vad gör du på din fritid? Intressen?

- Hur har det fungerat med vänner och relationer för dig?

- Vilket bemötande har du fått från kompisar innan och efter du fått din diagnos? 

- Vad har varit dina svårigheter på din fritid?

Identitet

- Upplever du att du själv har påverkats av att få en ADHD-diagnos? Isf. På vilket sätt?

- Kan du se någon skillnad på hur du såg på dig själv innan och efter du fick ADHD-
diagnosen? 

- Vilken betydelse har ADHD-diagnosen för dig idag?

- Är du öppen med att du har en ADHD-diagnos eller är det något du föredrar att hålla 
för dig själv? Hur kommer det sig?

Negativa effekter 

- Vad kan du se som negativt med att ha en ADHD-diagnos? 

- Vilka är dina största svårigheter?

- Kan du beskriva med ett exempel beskriva en situation som du upplevde som 
svår/jobbig?

Positiva effekter 

- Vad kan du se som positivt med att ha en ADHD-diagnos? Vilka fördelar ser du?

- Vilka egenskaper tycker du mest om hos dig själv?

Framtid

- Hur ser du på framtiden idag? Vad vill du göra? 

- Kan du se begräsningar/förmåner med att ha en ADHD-diagnos? (Bidrag, jobb osv. )

Övrigt

- Finns det något mer du vill tillägga eller prata om? Berätta gärna. 
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Bilaga 2

Hejsan!

Jag heter Sanna Godén och studerar till socionom på Umeå Universitet. Just nu skriver jag 
mitt examensarbete och ska intervjua ungdomar som har diagnosen ADHD. Syftet är att 
undersöka hur ungdomar med diagnosen ADHD upplever sin situation i det vardagliga livet 
samt vilken betydelse diagnosen har för hur de ser på sig själva. 

Jag har sekretess och kommer inte att använda personuppgifter eller på något sätt röja 
ungdomens identitet. Ungdomens citat och svar på frågor kommer att redovisas på ett sätt så 
att han/hon förblir anonym. Det är helt frivilligt att delta och respondenten kan välja att 
avbryta när som helst. Intervjuerna kommer att spelas in för att förenkla mitt data-
insamlingsarbete, men endast jag har tillgång till banden. Det inspelade materialet kommer att 
förstöras i slutet av processen när arbetet är färdigställt. Mitt arbete kommer att publiceras i 
vår i Umeå universitets elektroniska publiceringsdatabas DIVA. Om ni vill ta del av det 
färdiga slutgiltiga arbetet så kontakta mig gärna. 

Nu har jag kommit i kontakt med er son/dotter och behöver målsmans underskrift på att 
han/hon får delta i studien då han/hon är under 18 år.

Om ni har några funderingar så kontakta mig gärna på telefon eller mail:

Telefon: 070-275 46 30
Mail: sannagoden@hotmail.com

Intervjuperson, Ungdomens namn/underskrift: Målsmans namn/ underskrift:

_____________________________ ________________________________

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

_____________________________ ________________________________
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