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This paper is about people with neuropsychiatric disorders, NEPRC, which we have seen is an 

ongoing public debate in Sweden and many other countries(Lundälv 2013). The purpose of 

the study is to understand how people with neuropsychiatric disabilities manage difficulties in 

their everyday life. We wanted to distinguish whether there were any results which suggested 

strategies that people with NEPRC uses to hide or adapt their disabilities in society. As 

method we used a hermeneutical research were we got our empirical data from blogs written 

by people with a NEPRC. As theory, we used Lazaruz & Lazarus(2006) coping strategies. We 

themed our results and analysis divided in the two main categories of coping: problem-

focused and emotion-focused coping. In problem-focused coping, we themed the result and 

analysis in the coping strategies planning, sought information, sought and found solutions, 

confronted, ventilated and prioritized. During emotional focused coping, we themed the 

coping strategies in distance, deny, avoid, feel despair and ventilate. We produced our results 

and analysis together by each coping strategy. We came to the conclusion that we were able to 

see that the people we used in our study uses strategies, which they may not be aware of in 

some cases, and it was easy to bind it to the theory of coping. In the discussion we connected 

our results with previous researches in which we compared the results of our study if it 

confirmed each other or not, which it mainly did. The exception was Bussing´s and Mehta´s 

(2013) study which showed the existing stigmatization of adolescents with ADHD, which we 

did not find much from the bloggers that confirmed it. 

 

 

Keywords: Coping, ADHD, Blogs, NEPRC, Autism spectrum 

  

Nyckelord: Coping, ADHD, Bloggar, NPF, Autismsspektrumtillstånd 

 



 

2 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning.................................................................................................................................3 

1.1 Problemformulering....................................................................................................3 

1.2 Syfte............................................................................................................................4 

1.3 Frågeställningar...........................................................................................................5 

2 NP-diagnoser..........................................................................................................................6 

2.1 ADHD.........................................................................................................................6 

2.2 Autismspektrumtillstånd.............................................................................................7 

3 Tidigare forskning..................................................................................................................9 

4 Metod.....................................................................................................................................13 

4.1 Metodval...................................................................................................................13 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats........................................................................................13 

4.3 Arbetsfördelning.......................................................................................................15 

4.4 Dataansamlingsmetod...............................................................................................15 

4.5 Urval..........................................................................................................................17 

4.6 Källkritik...................................................................................................................18 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden.........................................................................18 

5 Teori......................................................................................................................................21 

6 Resultat och analys...............................................................................................................24  

6.1 Problemfokuserade copingstrategier.........................................................................24 

6.1.1 Planering......................................................................................................24 

6.1.2 Söka information..........................................................................................25 

6.1.3 Söka och finna lösningar..............................................................................27 

6.1.4 Konfrontera..................................................................................................30 

6.1.5 Prioritera.......................................................................................................31 

6.3 Känslofokuserade copingstrategier...........................................................................32 

6.2.1 Ventilera.......................................................................................................32 

6.2.2 Distansera.....................................................................................................33 

6.2.3 Undvika........................................................................................................34 

6.2.4 Förneka.........................................................................................................35 

6.2.5 Uppgivenhet.................................................................................................36 

7 Slutdiskussion.......................................................................................................................37 

8 Avslutning med egna reflektioner och slutsatser..............................................................42 

9 Sammanfattning...................................................................................................................44 

Referenser................................................................................................................................45 



 

3 

 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle ökar de neuropsykiatriska diagnoserna drastiskt och i svensk massmedia 

går det att urskilja en pågående samhällsdebatt om dem (Lundälv, 2013). En neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) innebär bland annat att en person kan ha svårigheter med det 

sociala samspelet, som vid till exempel Autismspektrum tillstånd (numera samlingsnamn för 

bland annat autism och asperger) och ADHD (Sjukvårdsupplysningen, 2016). Med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det också finnas problem med reglering av 

uppmärksamhet, impulskontroll, aktivitetsnivå, inlärning, minne och att uttrycka sig i tal och 

skrift (Riksförbundet Attention, 2016). Inom socialt arbete i samhället har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar allt mer på senare tid blivit prioriterade i flera av Sveriges kommuner. 

På exempelvis socialkontor och arbetsförmedlingen, som båda är en del av socialt arbete i 

samhället, erbjuds i allt större utsträckning interventioner enbart anpassade för personer med 

NPF för att dem ska få möjlighet till exempelvis skäligt boende och sysselsättning trots 

funktionsnedsättningen (Linköping kommun 2016, Luleå kommun 2016, Stockholm stad 

2016, Arbetsförmedlingen 2014). 

 

I socialstyrelsens rapport "Kort om ADHD hos barn och vuxna"(2004) skriver de att personer 

med ADHD kan uppleva svårighet med att leva upp till krav som ställs i relationer samt i 

studie- och arbetslivet. Det kan påverka personerna både psykiskt och fysiskt. I rapporten 

framgår att många känner sig uppgivna och nedstämda när de upplever motgångar och 

svårigheter i vardagen. Motgångarna som kan kännas oövervinnerliga (Socialstyrelsen, 2004). 

När vi har sökt tidigare forskning om NPF, som ett samlat begrepp, tror vi oss kunna urskilja 

att den främst handlar om medicinska definitioner och dess problematik överlag, exempelvis 

Nilsson Sjöbergs (2013) arbete. En stor del av de kvalitativa studierna som har gjorts under 

senare tid på personer med NPF har främst fokuserat på omgivningens perspektiv som till 

exempel lärares eller föräldrars. I en studie som handlar om stigmatiseringen hos personer 

med NP-diagnosen ADHD kan vi dessutom se att de blandat från föräldrars och kamraters 

upplevelser med delvis personerna i fråga (Bussing, Mehta 2013). Vi har haft svårt att hitta 

nyligen utförda studier som renodlat behandlat endast målgruppens perspektiv utifrån 

personer med NP-diagnoser som ett samlat begrepp. 
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Asherson mfl. (2012) skriver i sin artikel om personer som fått sin ADHD-diagnos först i 

vuxen ålder att de utvecklat strategier för att dölja sina svårigheter för omgivningen innan de 

fick sin diagnos. Denna typ av anpassning kan i många fall leda till att dessa personer 

kompenserar sina brister och svårigheter, både när det gäller karriärval eller livsstilsval 

(Asherson,et.al 2012). 

 

Råhlander (2011) beskriver från ett närstående perspektiv att det är viktigt att alltid ha i åtanke 

att var och en av individerna med en NP-diagnos ändå är en vanlig människa i slutändan. Hon 

trycker på vikten av att se personer utifrån enskilda individer och menar att hon ofta får en 

känsla av att folk tillskriver exempelvis personer med NP-diagnosen autism, att de som grupp 

är på samma sätt och har samma behov. Det är viktigt att ha i åtanke att individen i fråga har 

en diagnos, men inte är själva diagnosen och göra sig medveten om eventuella fördomar 

såsom att personer med NP-diagnosen aspberger är överintelligenta (Råhlander, 2011). 

Samhället i stort vad gäller fördomar och stereotyper och hur dessa upplevs av personer med 

NPF ändras också över tid. Fler studier inriktade mot gruppens individuella upplevelser i 

nutid skulle kunna bidra till ökad förståelse. 

 

Vi har ovan tagit upp fyra olika spår gällande personer med NPF, ett ökat intresse för 

neuropsykiatriska diagnoser, svårigheter när man får diagnosen i vuxen ålder, olika fördomar 

och stereotyper samt strategier. Med de fyra spåren i åtanke ville vi utforska hurvida det 

Asherson mfl. (2012) nämner om strategier, när personer kommer upp i vuxen ålder, går att 

urskilja hos personer i dagens Sverige. Förutom att spåret om strategier väckte en nyfikenhet 

hos oss tror vi att mer forskning om dessa strategier kan bidra till ökad förståelse för och 

kunskap om målgruppen. Med ökad förståelse och kunskap tror vi att fördomarna kan minska, 

vilket kan bidra till att ett bättre socialt arbete utförs, då det exempelvis möjliggör för att 

skapa bättre relationer mellan socialarbetare och brukare. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka och beskriva hur personer över 18 år med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning beskriver på bloggar hur de hanterar svårigheter i 

vardagen, där deras funktionsnedsättning kan spela in. 
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1.3 Frågeställningar 

- Hur beskriver personer med NPF-diagnos på bloggar sina upplevelser av de svårigheter de 

kommer i kontakt med i vardagen? 

- Finns det strategier, som personer med NPF använder sig av för att kunna dölja eller anpassa 

sina funktionsnedsättningar i samhället, och i så fall vilka? 
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2 NP-diagnoser 

I detta avsnitt förklarar vi de vanligaste NP-diagnoserna. Inom NPF inryms diagnoserna 

ADHD, ADD, DAMP, Tourettes syndrom, autismspektrumstörningar (däribland Autism och 

Asbergers syndrom), inlärningssvårigheter (dyslexi) och OCD (tvångssyndrom). NPF som 

term står för de olika tillstånd som finns med koppling till det centrala nervsystemet. Det finns 

stora variationer inom gruppen när det gäller graden av störning och hur de yttrar sig. 

Personer i gruppen har svårigheter inom vissa områden samtidigt som de i andra områden kan 

ha en god funktion (Riksförbundet attention, 2015). Egenskaper personer i gruppen kan ha 

som kan påverkas är till exempel: 

 

 Impulskontroll och aktivitetsnivå 

 Reglering av uppmärksamhet 

 Inlärning och minne 

 Samspelet med andra människor 

 Motoriken 

 Att uttrycka sig i tal och skriften 

 

Svårigheter och begränsningar växer inte bort så i vuxen ålder är symtomen fortfarande 

kännbar om än många upplever en förbättring jämfört med tonårstiden. Denna förbättring har 

kommit dels för att de fått rätt hjälp och stöd men också genom mognad och livserfarenhet där 

många lärt sig att finna strategier att kompensera sin funktionsnedsättning. Undersökningar på 

vuxna personer i gruppen visar bland annat på ett högt sjukskrivningstal och sjukersättning på 

grund av stress och utmattning (Riksförbundet attention 2015). 

 

2.1 ADHD 

NP-diagnosen ADHD, Attention Deficit Hyperactivity disorder, karaktäriseras framför allt 

symtom som koncentrationssvårigheter, impulsivitetet, uppmärksamhetsstörning, och 

hyperaktivitetet som vi kan se hos en i övrigt välfungerande individ. Ofta förekommer 

symtomen tillsammans med andra tecken på bristande förmågor som till exempel svårigheter i 

att förstå sinnesintryck, klumpig motorik, läs- och skrivsvårigheter och andra 

inlärningssvårigheter (Olsson & Olsson 2007). Författarna menar att olika svårigheter som 

kommer med funktionsnedsättningen kan skilja sig beroende på vilken miljö personen i fråga 
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befinner sig i och att dessa kan förändras över tid. I USA används tre undergrupper för 

ADHD, en är personen med främst koncentrationssvårigheter, den andra med personer som 

främst har problem med impulsivitet och är överaktiv och den tredje en kombination av båda. 

I Norden var det tidigare vanligt att ge personer med problem med motorik och impulsivitet 

diagnosen DAMP. Denna diagnos har gemensamma nämnare med ADHD, men anses vara en 

mildare variant. Den största skillnaden är dock för att kunna få diagnosen DAMP skulle 

personen ha uppenbara svårigheter med perception och motorik. Eftersom diagnosen DAMP 

enbart användes i Norden har det på senare tid skett en anpassning efter den internationellt 

gångbara definitionen ADHD, som en gemensam arena för forskning (Olsson & Olsson, 

2007). 

 

2.2 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektumtillstånd är ett samlingnamn för flertalet olika diagnoser som innefattar 

begränsningar eller svårigheter inom tre områden. De tre områdena är 

 

 Förmågan till ett ömsesidigt socialt samspel, 

 Förmågan till ömsesidig kommunikation 

 Föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen 

 

Autismspektrumstillstånd är ett resultat av biologiskt betingade, tidigt uppkomna, eller 

medfödda, avvikelser i vissa delar av det centrala nervsystemet. Avvikelserna i det centrala 

nervsystemet kan leda till nedsatta eller ovanliga funktioner i några av hjärnans kognitiva 

funktioner. Med kognition menas hur informationen bearbetas, tas in och förstås, men även 

tankeprocesser eller tankesätt. När en person har autism påverkas personens kognitiva 

funktioner som är nödvändiga för att denne ska kunna utveckla de sociala och språkliga 

kommunikationerna men även flexibiliteten och föreställningsförmågan. 

 

Socialt samspel - När en person har en NPF som finns i autismspektrumtillståndet är ett av 

kriterierna att denne har en nedsatt förmåga till socialt samspel. Det sociala samspelet bygger 

på att kunna ta en annan persons perspektiv, kunna läsa av andra människor, förstå och tolka 

andras känslor och tankar. Finns dessa begränsningar eller svårigheter är det, eller kan det 

vara, svårt att bibehålla relationer med jämnåriga. Det kan dock fungera att umgås med 

antingen yngre eller äldre personer. 
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Språklig kommunikation - Barn som diagnotiseras med autism har ett försenat eller 

uteblivet tal och det är ungefär hälften av alla barn med autism som aldrig börjar prata. 

Variationen bland de som faktiskt har ett tal är stor. Vissa använder sig av enstaka ord, medan 

vissa använder sig av ett språk som anses korrekt av omgivningen. De autistiska barnen 

förstår dock inte meningen med själva kommunikationen och klarar inte av att använda 

språket på ett vanligt sätt som att exempelvis kunna föra en dialog, att inleda den och hålla 

den igång. Detta gäller dock inte de som har det som tidigare kallats för Aspergers syndrom, 

då förekommer inte de avvikelserna i den tidiga utvecklingen av språket lika ofta som vid 

autism. Vid autismspektrumtillstånd kan barnen vara lite sena med talet, men när det kommer 

igång sker det ofta snabbt. Språket kan emellertid verka lite "lillgammalt" eller mer vuxet än 

hos jämnåriga barn. Språkförståelsen kan vara bokstavlig och konkret, vilket kan leda till 

svårigheter att förstå exempelvis ironi och metaforer. 

 

Föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden och intressen - Personer med 

autismspektrumtillstånd har en nedsatt föreställningsförmåga med en begränsad och nedsatt 

variation i sina lekar, intressen, och beteenden. Däremot har många av personerna som finns i 

autismspektrumtillståndet det som tidigare kallats för aspergers syndrom, specialintressen 

som tar mycket tid. Dessa intressen är ofta inom områden som det finns faktakunskaper som 

är exakta, som kan läras innantill (tåg, dinosaurier, datorer). Ofta har de också tvångsmässiga 

rutiner som måste följas, dock har de oftast ingen egentlig funktion. Om inte rutinerna följs är 

risken stor att det kan leda till oro, frustration, självskadebeteenden och affektkramper, det vill 

säga att personen är utåtagerande genom exempelvis gråt eller skrik vilket går så långt att de 

kan tappa andan och svimma under någon minut (förekommer också hos barn som inte har 

autismspektrumtillstånd och växer oftast bort) (Socialstyrelsen, 2010). 
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3 Tidigare forskning 

I studien “Asperger syndrome and nonverbal learning difficulties in adult males: self- and 

parent-reported autism, attention and executive problems” har författarna, under en längre tid, 

följt män från när de fått diagnosen Asperger syndrom (Numera autismspektrumtillstånd) i sin 

barndom under 80- och 90-talet till nutid. Syftet var bland annat att skapa en överblick över 

hur personer med diagnosen Asperger syndrom upplever problem i samband med exempelvis 

social interaktion. Jämförelser av både individernas och deras föräldrars utsagor om deras 

sociala interaktion visade bland annat att individer med Asperger syndrom fortsätter ha 

svårigheter med social interaktion när de är vuxna. Faktorer som mättes i studien var bland 

annat ömsesidig social interaktion, eventuell otillräcklighet i att skapa nya sociala 

interaktioner, olämplig socialt beteende och olika typer av komunikationssvårigheter 

(Hagberg et al 2015). Då social interaktion innebär problem för flertalet personer med NPF 

och detta utgör en viktig del i vardagen anser vi att denna artikel är relevant för vårt arbete 

som fokuserar just på hur individer beskriver sin sociala situation. 
 

Bussing & Mehta (2013) gör i en artikel en forskningsöversikt om stigmatisering och 

självförtroende hos ungdomar med ADHD. I Bussing & Mehtas (2013) artikel tas bland annat 

studier av offentlig stigma 1från ungas och vuxnas perspektiv fram. Författarna visar också på 

ett antal kvalitativa studier där fokuset ligger på hur vårdgivarna upplever, och har för 

erfarenheter av, karaktärsdragen i den offentliga stigman hos personer med diagnosen ADHD. 

Noterbart är att både kvalitativ och kvantitativ forskning om ungdomarna och vuxna visade på 

betydande stigmatisering hos personer med ADHD i samhället. Mycket begränsad forskning 

kunde identifieras för hur stigman hos ungdomar påverkas av en ADHD-diagnos, med 

konsekvenser såsom sänkt självkänsla. De olika program som finns i samhället för att 

motarbeta stigmatiseringen har utgått från tre utgångspunkter - protest, utbildning och kontakt 

- men det saknas vägledning för att motverka den stigma som enskilda patienter med ADHD 

och deras familjer upplever (Bussing & Mehta, 2013). Denna artikel är relevant för vårt arbete 

då stigmatisering och självförtroende var saker som kunde ha synliggjorts i resultatet.  

 

                                                 
1 Stigma: När en grupp betraktas som mindre värda i människors ögon utsätts de för stigmatisering. Grupper som utsätts för stigmatisering är 
de som blir speciellt utsatta för nedlåtande och nedsättande behandling, ringaktning, förödmjukelse på grund av exempelvis sin klass i 

samhället, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan minoritetsgrupp med vad som anses som speciella drag. Enligt 

Goffman har de negativa egenskaperna som tillskrivs dessa grupper en dominerade roll i hur stigmatiserade personer ses på, exempelvis att 
en person från en orolig stadsdel automatiskt tillskrivs egenskapen att vara kriminell och därför har det svårare att ordna arbete (Starrin 2013 

ss. 75-93). 
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I artikeln ”Under Diagnosis of Adult ADHD: Cultural Influenses and Social Burden” lägger 

författarna fokus på de kulturella influenser och den sociala börda som finns hos individer 

som lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta gäller de personer som aldrig 

har fått sin diagnos eller de som fått den ganska sent i livet. Det mest intressanta med artikeln 

är det stora antal personer som inte får sin diagnos förrän i vuxen ålder och som får detta först 

då på grund av att de har lyckats dölja och anpassa sina svårigheter för att smälta in. De har 

med andra ord anpassat och dolt sina svårigheter för omgivningen så bra att de inte 

uppmärksammats i ung ålder, detta av exempelvis en rädsla för att sticka ut för mycket. 

Denna typ av anpassning kan i många fall leda till att dessa personer kompenserar sina brister 

och svårigheter relaterat till sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning, både när det gäller 

karriärval eller livsstilsval för att då kompensera för de symtom som individen har 

(Asherson,et.al 2012). Vi anser att denna artikel var användbar i vår studie då den tar upp hur 

personerna anpassar sig på ett sätt som kan ses som strategier för att kunna kompensera sina 

brister.  

 

Lundälv (2013) skriver i en studie baserad på erfarenheter från Danmark om hur personer 

med ADHD och deras närmaste lever i en utsatt situation på många sätt. Författaren menar att 

både i Sverige såväl som i andra länder märks detta på flertalet olika sätt. Ofta är det, enligt 

forskare, mycket som talar för att det finns fler med ADHD i utsatta miljöer, med andra ord 

beroende på vilken kontext personerna befinner sig i. I en ostrukturerad vardag märks 

symtomen tydligare och föräldrar, som kan vara pressade av ekonomisk oro och andra 

svårigheter, får det svårare att stödja sina barn. Författaren undrar vilka likheter och skillnader 

det finns mellan de sociala stödinsatserna för personer med ADHD och närstående i Danmark 

och Sverige. Författaren anser bland annat att tillgängligheten för stödinsatser ska finnas för 

dem som hamnat helt utanför de sociala stödsystemen. Författaren anser också att i framtiden 

bör målgruppen följas genom att låta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och deras anhöriga vara medverkande i forskningen både i utformningen och i genomförandet 

(Lundälv, 2013). Genom att använda sig av olika stödinsatser får personer med ADHD hjälp 

med att kunna finna vägar för att leva som andra, exempelvis strategier vilket är relevant för 

vårt arbete. 

 

I artikeln “Diagnosens Janusansikte: exemplet adhd. En livsberättelse om oro, sökandet efter 

kontroll och sammanbrott” skriver författaren att ADHD är den av de neuropsykiatriska 

diagnoser som det finns mest forskning om, trots att det inte finns några direkta 
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orsaksförklaringar. Författaren menar att forskningen idag är främst medicinskt inriktad och 

ett så kallat inifrånperspektiv om hur det är att leva med en funktionsnedsättning är 

fortfarande ett ganska outforskat område. Syftet med artikeln är att framhäva det mänskliga 

meningsskapandet när jämförelser görs mellan neuropsykiatrisk kunskap med vardagliga 

skeenden. Resultatet visade en alternativ och kompletterande förståelse för hur det är att leva 

med en diagnos som exempelvis ADHD men också andra neuropsykiatriska diagnoser. 

Författaren har menat att det är ett sätt att låta en person med NPF få göra sin röst hörd och att 

det finns en koppling mellan en persons neurologiska responser och yttre stimulans ( Nilsson 

Sjöberg, 2015). I artikeln diskuterar författaren om att det är viktigt att individerna själva får 

göra sina röster hörda och detta anser vi som en relevant utgångspunkt i vårt arbete. 

 

I avhandlingen "Aspergern, det är jag" (Larsson Abbad, 2007) är det övergripande målet att 

öka kunskapen om individer som har diagnotiserats med Asperger syndrom utifrån ett 

brukarperspektiv. Studien har som ambition att bland annat synliggöra vad personer med 

asperger har för självbild och hur de ser på sin livssituation, livskvalitet och sin egen 

normalitet. Avhandlingen vill synliggöra vad som kan ses som gemensamma synsätt och vad 

som är unikt hos varje deltagare med Aspergerdiagnos. Författaren lägger upp resultatet av 

studien i fyra delar, mikro, meso, exo och makrosystemen. I den delen som behandlar 

mikroperspektiv, det vill säga individens perspektiv, så benämns bland annat deltagarnas 

erfarenheter av vård och behandling där studien beskriver att många deltagare upplever en 

frustration över fleråriga erfarenheter av psykiatrin och behandling utan att de känner att de 

får den hjälp de behöver. När det kommer till mesoperspektivet, det vill säga gruppens 

perspektiv, så beskrivs deltagarnas olika grad svårigheter med familj och vänner att det kan 

förstås utifrån funktionshindrets natur. Det vill säga svårigheten med social interaktion. Finns 

också problematiken hos andra personer i familjen och nära umgängeskretsar så kan det leda 

till ytterligare svårigheter att relatera och interagera. Ur ett exo-perspektiv, det vill säga 

individens möte med samhället som till exempel skola och arbete, så framkommer det dels 

från skolgången bland annat en positiv bild av speciella AS-klasser, men också dels mobbning 

och vantrivsel främst i ordinarie skolan. Resultatet visar att individer har trivts i det 

traditionella skolsystemet och att det också finns deltagare som känt sig utsatta för mobbing i 

särskolan. Ur ett makroperspektiv, det vill säga på en samhällsnivå, var bland annat ett 

genomgående tema att deltagarna upplevde sig marginaliserade och kanske till och med 
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exkluderade2 från samhällslivet som personer utan diagnos lever i. I analysen utvärderas 

resultatet utifrån begreppen självbild, empowerment3 och normalitet4 (Larsson Abbad, 2007). 

Då denna avhandling fokuserar på att synliggöra olika synsätt hos individer med asperger 

(numera autismspektrumtillstånd) anser vi att detta är relevant för vår studie då den också 

fokuserar på individer. 

 

Med tidigare nämnda artiklar och avhandlingen i åtanke ser vi bland annat att en stor del av 

de kvalitativa studierna som har gjorts på senare tid med personer med NPF har främst utgått 

ifrån personers runt omkrings perspektiv som till exempel lärares eller föräldrars. Vi har haft 

svårt att hitta nyligen utförda studier som renodlat behandlat endast målgruppens perspektiv 

utifrån personer med NP-diagnoser som ett samlat begrepp, detta kan bero på att det inte är 

någon enhetlig målgrupp. Genom att utföra en kvalitativ studie utifrån målgruppens 

perspektiv och pröva en ny typ av datainsamlingsmetod hoppas vi att vår studie kan bidra till 

ökad förståelse och kunskap för personer med NPF. Ashersons mfl (2012) artikel, om hur 

personer med en NP-diagnoser döljer och anpassar sina funktionsnedsättningar för att lättare 

smälta in i samhället, väckte frågan hos oss om detta styrks via andra datainsamlingsmetoder. 

Bloggar är ett för tiden ganska nytt sätt att uttrycka sig på i dagens samhälle och eftersom 

dessa är skrivna av personer inom målgruppen ansåg vi kunde bidra till ett intressant resultat. 

Vi hittade inte heller någon tidigare studie som använde sig av bloggar gällande målgruppen 

NP-diagnoser i stort eller personer med en enskild NP-diagnos. 

                                                 
2 Social exkludering - När en grupp människor kan betraktas som, i någon slags mening, utestängda från samhället. Denna typ av 

utestängning kan exempelvis vara att en viss målgrupp är utsatta för svårigheter med att komma ut på arbetsmarknaden på grund av faktorer 

som klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, missbruk, tidigare brottslighet och andra "avvikande" fakta (Svedberg & Wolter 2013 ss 43-
74). 
3 Empowerment fokuserar på utvecklande av en människas egna resurser och kapacitet genom att personen ska känna att den har makt över 

sin situation (Larsson Abbad, 2007) 

 
4 Normalitet definieras av samhällets rådande värderingar om vad som är normalt, den som inte lever upp till dessa ses som avvikande i 

samhället (Larsson Abbad, 2007). 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Vi har gjort en kvalitativ studie där vårt fokus är inriktat på att försöka skapa en ökad 

förståelse för och kunskap om personers, med NP-diagnos, upplevelser genom att själva 

kritiskt granska materialet i förhållande till teori och tidigare forskning och därefter skapa oss 

en förståelse av vårt insamlade material. Vi försökte se förbi våra egna och andra generella 

fördomar samt egen förförståelse och värderingar, så långt det var möjligt, då vi inte ville att 

de skulle påverka vårt resultat. Våra frågeställningar skulle kanske inte att ge något entydigt 

svar utan meningen var att ge en grund för en analytisk diskussion kring ämnet och därmed 

ökad kunskap (Thurén, 2004). 

  

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik 

Benämningen hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuein som kan översättas med att 

tolka eller uttolka. Det är en sammansatt metod som binder ihop förståelse och tolkning 

(Thomassen,2007,s 178). I den hermeneutiska forskningstraditionen menar forskarna att vi 

ska uppnå en förståelse av det fenomen eller text vi studerar. För att kunna skapa oss en 

förståelse krävs det att vi har en empatisk förmåga för att sätta oss in i andra individers 

situationer. För att kunna börja förstå så krävs det någon slags tolkning. De flesta 

hermeneutiker betonar starkt att en tolkningsprocess inte kan börja helt förutsättningslöst utan 

att den som tolkar texten eller fenomenet har någon slags förförståelse. Med förförståelse 

menas att vi har ett visst antal mer eller mindre förutfattade antaganden, detta kallas 

förståelsehorisont. Denna förståelsehorisont kan vara vad som ska användas som förklaring, 

vilka objekt som ska studeras eller om hur människor i allmänhet uppfattas. Ett exempel på 

förförståelse är till exempel att alla med autismspektrumtillstånd är överintelligenta 

(Johansson, 2011 s 96). 

 

Utifrån våra egna antaganden gör vi en första mer överskådlig tolkning av texten eller 

fenomenet vi studerar. Denna första tolkning vägleder oss när vi senare studerar fenomenets 

detaljer och kan antingen styrka vår förståelsehorisont eller så får vi se med andra glasögon på 

fenomenet. Tolkningsprocessen som uppstår mellan helheten och delarna i texterna kallas för 
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den hermeneutiska cirkeln (Johansson, 2011 s 96). För att förklara den hermenetuiska cirkeln 

så citerar vi Molander (2003, s.177). 

 

"Den hermeneutiska cirkeln består i insikten att förståelse för detaljer ( i till exempel en text) 

kräver en förståelse av en helhet (till exempel texten som helhet och den kulturella och 

historiska helhet som texten skrevs i) samtidigt som en förståelse av en helhet kräver 

förståelse av de detaljer som bygger upp helheten." (Molander, 2003, s 177) 

 

Vi använde oss av en hermeneutisk ansats då vi var ute efter att skapa oss en förståelse av ett 

eller flera fenomen. Vi ville inte förklara fenomenen vi stötte på i vår empiri utan försökte 

förstå betydelser av de sociala fenomen vi hittade (Andersson, 1979. s 31). I den sociala värld 

vi lever i finns det ett stort antal företeelser som kan tolkas på flertalet olika sätt. När vi ser på 

en företeelse eller ett fenomen väljer vi själva hur vi ska se på den. Vi tolkar fenomenet för att 

vi ska förstå det i nutid, vi tolkar också för att vi ska kunna ha en möjlighet att kunna se ett 

sammanhang i framtiden (Ödman 2007 s. 58-59). 

 

Weber ansåg att vi i första hand bör förstå individens handlingar och efter det komplettera 

förståelsen med olika förklaringar gällande orsakerna bakom vissa fenomen och företeelser. 

(Molander, 2003 s,166) När vi tolkar en situation skapar vi en förståelse för den men också 

hur vi ska kunna hantera den. Vi pendlar fram och tillbaka i tiden, eller mellan våra tidigare 

erfarenheter och det ger oss den förförståelse vi har. Denna typ av pendling gör att vi agerar 

och tolkar genom vår förståelsehorisont och våra intentioner i betydelsen av till exempel 

blogginägget vilket leder till att vi agerar utifrån vår "nya" tolkning och då föregriper 

framtiden (Ödman 2007 ss 56-60, 102-103, 236). Med detta menar vi att vi värderar med våra 

kunskaper och erfarenheter som vi redan har, samtidigt som vi kan försöka oss på nya 

tolkningar utifrån den företeelsen vi studerar (Ödman 2007 s 59). 

 

För att kunna förstå ska vi kunna hitta en betydelse eller mening med texten vi läser, men det 

innebär inte att vi har skapat en förståelse för den, för då betyder det att alla förstår en text på 

samma sätt och det gör vi inte. Texter är inte entydiga och det är det som utmärker en text att 

alla tolkar och förstår den olika (Andersson 2014 s 55). Hermeneutiken har flera nya 

inriktningar i att människor berättar om sig själva, sina livsberättelser och att människan är en 

berättelse i sig själv. Detta har fått en stor genomslagskraft inom flera professioner som 

exempelvis socialarbetare, terapeuterer inom pedagogiken (Andersson 2014 s 58). Allt detta 
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sammantaget gjorde att vi ansåg att en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats var det vi 

närmast utgick ifrån. Då en av oss har större förförståelse än den andra, genom att denne 

arbetat som boendestödjare för personer med NPF, ser vi resultatet med olika “glasögon”, 

men vi anser att detta ej påverkar resultatet. 

 

4.3 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans kommit fram till det ämne vi har valt att skriva om och efter det har vi 

både tillsammans och var för sig sökt efter tidigare forskning, avhandlingar och relevanta 

bloggar. Vi har efter det arbetat fram en problemformulering, syfte och frågeställningar 

genom diskussion. Vi har oftast arbetat tillsammans genom Skype (vi bor ganska långt ifrån 

varandra). Resultat/analysdelen har vi skrivit var för sig efter olika teman och sedan ställt 

samman. Resterande har vi skrivit tillsammans. Vi står båda som ansvariga för detta arbete.  

 

4.4 Dataansamlingsmetod 

Vi har studerat personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån bloggar där de 

själva delar med sig av sina upplevelser av att leva med det. Studien är baserad på texterna vi 

har läst i 10 bloggar där vi använde oss av en induktiv metod genom att gå in med en 

nyfikenhet i att samla information och söka olika mönster vi kunde analysera med hjälp av 

våra teorier och begrepp (Bryman & Bell, 2013, s.90). Varför vi valde 10 bloggar var för att 

vi upptäckte att de gav oss tillräckligt med empiri för att kunna genomföra studien. Då vi såg 

att uppfattningarna upprepade sig i alla de bloggar vi läste tog vi beslut om att vi inte behövde 

fler än 10 bloggar och valde bort dem som vi hade minst nytta av (se urval). Vi plockade citat 

ur bloggarna där vi på vissa ställen uteslöt annat som inte var relevant för studien så som 

exempelvis vad de ätit eller vilka kläder de valt för dagen. Materialet citat vi använde oss av 

från bloggarna omfattade cirka 14 dataskrivna A4 sidor vilka vi analyserade genom 

innehållsanalys. Genom att använda oss av en innehållsanalys kunde vi finna teman i 

materialet. Vid en innehållsanalys läser forskarna igenom materialet flera gånger för att få en 

känsla för hur helheten ser ut. Efter det plockas meningar eller fraser ut som är av betydelse 

för syftet och frågeställningarna. Då bör också omgivande text tas med för att sammanhanget 

ska kunna förstås. De meningarna eller fraserna kallas för meningsbärande enheter. 

Meningarna och fraserna kan därefter grupperas i kategorier eller teman som ger en bild av 

det som är det centrala budskapet i exempelvis bloggarna eller texterna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi har dock valt att skriva om citaten helt och hållet för att de inte ska 
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kunna sökas på någon sökmotor, för att behålla bloggarnas anonymitet (se forskningsetiska 

ställningstaganden). 

 

Då vi analyserade texternas innehåll fick vi en djupgående bredd på det material vi hade 

samlat in. Vid en innehållsanalys ska forskarna använda sig av ett systematiskt sätt analysera 

olika texter, i vårt fall bloggar, för att kunna hitta ett resultat ifrån kategorier som är 

förutbestämda, vilket vi gjort. När det görs en kvalitativ innehållsanalys, läggs vikten på 

tolkning av texter (Bryman, 2011). Vi läste bloggarna och använde oss av sökfunktionen i 

bloggarna för att då skriva in orden som berörde olika av Lazarus & Lazarus (2006) 

copingstrategier (se teori). Vi använde oss också utav ordet hantering och utifrån det fick vi 

fram många inlägg som berörde olika copingstrategier, som vi använde som teman. En 

majoritet av bloggskrivarna var anonyma på internet då endast tre av bloggarna delade med 

sig av sina riktiga namn. Hade vi velat veta var i landet de är hemmahörande, vilken 

åldersgrupp de befinner sig i och så vidare hade vi kanske kunnat få fram det men vi anser 

inte att det har någon relevans för vår studie (så länge de är över 18, se urval). Vi hade 

funderingar på om vi skulle ha någon slags fördelning av kvinnor och män men vi tyckte inte 

att det hade någon betydelse sett till studiens syfte och frågeställningar. De flesta av de 

bloggar vi använt oss av är skrivna av kvinnor. I stora drag är det mest relevanta för oss att 

veta att bloggarna utger sig för att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Vi har valt denna typ av kontext för att vi ville se vad personerna, utifrån deras egna 

perspektiv, väljer att dela med sig för upplevelser offentligt. Vi anser denna typ av empiri som 

intressant då vi inte kunde hitta en liknande studie om detta ämne. Vi hoppades att vi med 

hjälp av detta kunde urskilja på vilka sätt de beskriver att de hanterar saker på liknande sätt 

och hur det skiljer sig från individ till individ. Markham (2011) menar att när personer delar 

med sig av sina upplevelser anonymt över internet så finns möjlighet för dem att kunna prata 

mer fritt utan olika restriktioner baserade på sociala normer. Riskerna med detta är att de kan 

vara fabricerade bloggar men vi får utgå från att de skriver sanningsenligt. Vi var medvetna 

om risken, men ser studien som ett första avstamp i att ta del av hur de väljer att berätta om 

sig själva och vardagsproblem på grund av sin NPF. 

 

Vi har anonymiserat bloggarna genom att benämna dem med "blogg X1”, “blogg X2” och så 

vidare. Hemsideadresser är inte nämnda överhuvudtaget. Genom att förhålla oss till dessa 
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benämningar är det svårare för läsarna att identifiera bloggarna på samma sätt som om vi 

skulle hitta på andra namn på dem. 

 

Sökning efter bloggar gjordes på google med sökorden “NPF” & “bloggar”, vi blev guidade 

till en hemsida som länkade oss vidare till 142 bloggar där personer med NP-diagnos delar 

med sig av sina upplevelser. När vi valde ut 10 av dessa bloggar tog vi bort de som inte 

uppdaterades särskilt ofta samt de som främst handlade om andra saker såsom exempelvis 

vilken mat de åt, med andra ord de som ej kändes så relevanta för vår studie. De 10 bloggar vi 

valde innehöll texter som vi kunde knyta an till studiens syfte och frågeställningar i hur de 

beskriver att de hanterar olika typer av svårigheter de möter i vardagen. 

 

Bloggarna är inte tillgängliga i referenslistan då de inte ska kunna identifieras på grund av 

integritetsskäl. 

 

Sökord antal träffar Sökord antal träffar 

1. NPF 4 580 000 1. NPF+blogg 67 500 

2. Asperger 5 510 000 2. Asperger+blogg 170 000 

3. Autism 73 100 000 3. Autism+blogg 349 000 

4. ADHD 47 600 000 4. ADHD+blogg 448 000 

(tabell över sökord och antal träffar) 

 

4.5 Urval 

Inklusionskriterier för urvalsgruppen är att bloggarna är skrivna av personer som säger sig ha 

någon form av NPF. De ska själva identifiera någon form av NPF genom att själva nämna det 

i bloggen. De är skrivna på svenska från 2010 och fram till 2016 för att de ska vara så 

nutidsanpassade som möjligt. Vi har valt bloggar som är skrivna av personer som är över 18 

år för att vi inte ska använda oss av någon som kan räknas som minderårig. Inhämtas 

internetmaterial, som till exempel bloggar, till en studie gäller samma etiska principer som vid 

intervjuer. Problematiken gäller ju dock om den som har skrivit blogginlägget är medveten 

om att inläggen kan användas i forskningssyfte. 
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4.6 Källkritik 

När material till en studie inhämtas från skriftliga källor måste forskare genomföra källkritisk 

granskning av källorna, till detta finns fyra grundregler. Den första grundregeln är att påvisa 

att källan är äkta det vill säga autentisk. Om källan inte är ursprunglig eller om den är 

förfalskad så tappar den givetvis i autenticitet Den andra regeln är att källan skall vara 

trovärdig. Genom att granska materialet kan eventuella förutfattade meningar och oriktigt 

innehåll skönjas. Den tredje grundregeln syftar till att avgöra om materialet är representativt. 

Det är viktigt att jag som forskare är medveten om att några få personers utsagor inte kan 

motsvara en hel grupp. Det är viktigt att de dokument som samlas in faktiskt ses som texter 

och inte som dokumenterade sanningar. Den sista grundregeln innefattar innebörd och i 

bloggarna kan vi söka efter jargonger och budskap mellan raderna för att inta ett källkritiskt 

synsätt. Det är viktigt att söka varför en text är skriven och för vem. Forskare bör ha i åtanke 

om det exempelvis finns någon dold agenda eller att texten i fråga är vinklad till en viss sorts 

läsare (Atkinson & Coffey, 2011). Exempelvis kan en bloggare vilja måla upp en bild av sig 

själv i en bra eller utsatt livssituation för sina kompisar som läser bloggen. Det finns en chans 

att de tänjer på sanningen men det är något som vi inte kunde göra något åt och vi anser att 

det inte haft någon större betydelse för hur studien genomfördes. Vi anser inte att vår studie 

påverkas nämnvärt då vi har som syfte att förstå hur de beskriver hur de hanterar sina 

svårigheter i vardagen. Detsamma gäller hur vi källkritiskt granskat vilka bloggar och vad i 

bloggarna vi valde att ta med. Vi anser att våra egna värderingar, fördomar etc riskerade att 

väga in om vi ska försöka urskilja vad som är sanning eller lögn utan istället utgick vi ifrån att 

i resultatet skulle återberätta det dem beskriver. Vi är medvetna om att studiens trovärdighet 

sänks då vi inte haft kontakt med bloggförfattarna och de därmed inte haft chansen att ge sina 

synpunkter på vårt resultat. 

 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

Då vårt material inhämtades från internet var det ganska oklart hur det skulle hanteras 

forskningsetiskt. De forskningsetiska riktlinjer och föreskrifter som finns kan upplevas som 

svåra att använda sig av på internet. Orsakerna till detta är att flertalet av de etiska riktlinjerna 

blev till innan internet blev en så stor del av människans vardag (Scaramuzzino, 2014) 

(Markham, 2011). Det finns med andra ord till exempel inga definierbara riktlinjer över vilket 

tillvägagångssätt som bör användas när material inhämtas på internet, då den virtuella världen 

är inne i en snabb utveckling där nya riktlinjer utarbetas efter hand (Svedmark, 2011). Under 
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vår studie har vi kommit i kontakt med situationer som krävt etiska överväganden då våra 

observationer kommer att ske "osynligt". Många av de traditionella gränser mellan vad som är 

offentligt och vad som är privat har suddats ut. Detta kan leda till att forskare hela tiden får 

nya utmaningar vad gäller att både skydda människornas integritet och samtidigt se till nyttan 

i att kunna bidra med ny kunskap om världen vi lever i (Scaramuzzino, 2014 ; 

Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS: 2003:460) 3§ nämner bland 

annat att lagen skall tillämpas på forskning som behandlar känsliga personuppgifter. Vad som 

menas med känsliga personuppgifter står det om i Personuppgiftslagen (SFS: 1998:204) 13§. 

Det kan gälla uppgifter som avslöjar en människas etniska ursprung, ras, politiska åsikter, 

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ska riskerna med forskningen vägas mot de vetenskapliga vinsterna. 

Vår studie får alltså inte föranleda någon skada. Eftersom vår studie behandlar uppgifter som 

beskriver personernas NPF har vi gjort en risk- och vinstbedömning av studien, och vi anser 

inte att vi har orsakat varken fysisk eller psykisk skada hos de personer som vi använde oss av 

i vår studie. 

 

Genom åren har de etiska dilemman med att vara en osynlig observatör, som inte deltar i en 

interaktion, diskuterats. I vilka sammanhang ska det vara tillåtet att observera osynligt eller att 

använda texter och bilder från internet utan att ha ett informerat samtycke (Scaramuzzino, 

2014)? 

 

I litteraturen görs det ofta skillnad på platser och platser. Med det menas att det är viktigt att 

reflektera om materialet inhämtas i ett privat eller låst internetforum eller blogg. I så fall krävs 

ett informerat samtycke. Om det istället sker på ett öppet forum eller i en öppen blogg kan 

detta räknas som ett samtycke i sig och därför kan det som skrivs där citeras likadant som om 

det vore ett tvprogram eller en tidning. Markham (2011) nämner att texter på internet 

definieras ofta i forskningssammanhang som publiceringar och inte mänskliga subjekt, detta 

då det är oklart om en internetidentitet kan likställas med en fysisk identitet. För att kunna 

avgöra om en blogg är privat eller offentlig är om den är lösenordsskyddad eller om det krävs 

någon slags registrering för att kunna läsa den. Om inte någon av de faktorerna infinner sig 

räknas det som en offentlig plats vilket gör att det i regel inte behövs något samtycke för att 

kunna använda sig av det skrivna materialet (Scaramuzzino, 2014). Markham (2011) nämner 
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att många personer uppfattar sin interaktion på offentliga internetplatser, så som vissa 

bloggsidor, som privat även om de inte är lösenordsskyddade och därför är det viktigt att ha i 

åtanke att datainsamling av deras material riskerar att överraska och förarga dessa personer. 

Informerat samtycke är inte heller alltid möjligt att införskaffa då personer till exempel väljer 

att ha anonym identitet (Markham, 2011). Alla bloggar som ingår i vår studie är helt öppna 

och kan därför betraktas som offentligt publicerade. Vi använde oss av 10 olika bloggar som 

var offentliga och öppna, om hur det är att leva med en NPF. Av etiska skäl har vi alltså valt 

bloggar som inte är lösenordsskyddade. 

 

Under urval har vi bestämt oss för att inte använda oss av bloggar skrivna av personer under 

18 år, detta för att inte behöva införskaffa målsmans samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

kan vara problematiskt då personerna måste sökas upp via internet där flertalet bloggare väljer 

att vara anonyma. En annan viktig faktor att ha i åtanke är att det inte alltid är möjligt att 

kunna identifiera personers ålder på internet (Markham, 2011). I vårt fall får vi utgå ifrån att 

de är över 18 år om de utger sig vara det. Vi anser att det inte spelar så stor roll för vår studie 

om nu de i bloggarna skulle ljuga om sin ålder då vi inte har möjlighet att ta reda på vilka de 

är då de på internet är anonyma och det endast var intressant för oss att se hur de hanterar sina 

svårigheter i vardagen. 

 

Eftersom bloggarna i studien var anonymiserade, vilket betyder att de inte nämndes vid deras 

namn, så stärkte vi konfidentialiteten för studien. Anonymitet och geografisk distans vid 

internetstudier både komplicerar och underlättar etiska överväganden. De fysiska och rättsliga 

markörerna, som traditionellt alltid funnits med, försvinner om personen som delar med sig av 

informationen väljer att vara anonym i en internetkontext. Att använda internet som metod 

kan främja individernas skydd då den på många sätt lättare kan döljas kan denna typ av 

omgivning främja tryggheten hos individen (Markham, 2011). Anonymitet är svårt att 

garantera då användare över internet har till exempel olika sätt att skriva på som kan kännas 

igen av andra även om de döljer sig bakom en pseudonym (påhittat namn). När en person 

citeras, så kan sökmotorer på internet söka upp ursprungskällan. Risken för att på något sätt 

påverka individen, förhållanden, familjer eller karriärer ska alltid finnas i åtanke hos forskaren 

(Markham 2011). Vi har med detta i åtanke beslutat om att inte ordagrant citera bloggarna. 

Om någon skulle vilja granska källorna så finns alla källor hos vår handledare, detta för att 

stärka konfidentialiteten av anonymiseringen hos de bloggar vi har använt oss av.
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5 Teori 

Lazarus och Lazarus (2006, s. 52) benämner stresshantering som coping (bemästrande) vilket 

är en typ av strategier som används för att hantera svåra situationer som kan upplevas 

stressande. Coping handlar inte om själva stressen i en situation utan hur den hanteras, med 

andra ord så är den subjektiva tolkningen av en händelse mer betydelsefull än själva 

händelsen i sig. Genom att en person via copingstrategier lär sig att leva med stress utan att 

påverkas av fysisk eller psykisk smärta kan det hjälpa människor att hantera stressiga 

situationer (Lazarus & Lazarus 2006, s. 52). 

 

Lazarus och Lazarus (2006, s. 57) beskriver copingstrategier utifrån i två huvudkategorier, 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping syftar till att 

personens uppmärksamhet riktas mot olika lösningar som finns för att bearbeta en förändring 

gällande en stressad situation. Exempelvis kan personen inrikta sig på att ta itu med det som 

utlöst problemet, till exempel den oförstående chefen, eller försöka finna lösningar på andra 

saker, till exempel struktur, som bidragit till eller är en följd av den svåra situationen. Andra 

exempel på problemfokuserad coping är att personen aktivt arbetar för att finna ett sätt att 

hantera och leva med sin diagnos genom till exempel problemfokuserad bearbetning av att 

inse sin funktionsnedsättning (Lazarus & Lazarus 2006, s. 57). Vad gäller känslofokuserad 

coping ligger inte fokus på att förändra en situation då sannolikheten att lyckas med detta 

anses vara låg, istället läggs vikten på att finna strategier för att hantera situationen på bästa 

sätt. Genom känslofokuserad coping försöker individen att justera de känslomässiga 

reaktionerna efter de faktorer som utlöste stressreaktionerna. Exempel på känslofokuserad 

coping är när en person använder sig av försvarsmekanismen förnekande, “jag har blivit 

feldiagnostiserad”, eller att via droger, mediciner, idrott eller beteende försöka dämpa 

känslorna (Lazarus & Lazarus 2006, s. 57). 

 

Enligt Reitan (2003) handlar coping om hur en person förhåller sig till svåra livssituationer. 

Reitan menar vidare att det finns två sätt att förhålla sig på. Det ena är att förneka, förtränga 

eller på något sätt undvika situationen som uppstått med hjälp av försvarsmekanismer. Det 

andra är att personen kan se situationen som den är och använda sina resurser för att möta det 

som väntar (Reitan, 2003). Reitan (2003) menar att vilka copingstrategier en person använder 

sig av kan handla om olika metoder som används för att få kontroll över sitt liv. 
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Lazarus (2006) nämner som exempel på problemfokuserade copingstrategier bland annat att 

söka information för att finna orsaker till problemet och eventuella lösningar på problemet. 

Ett annat exempel är att väga för och nackdelar genom precisera och åtskilja problem och 

lösningar. Att prioritera, planera nya handlingssätt och vid behov konfrontera problemet är 

också typer av problemfokuserade copingstrategier. Olika handlingar där en person aktivt 

försöker ändra på en en problematisk situation genom utökade handlingsmöjligheter som 

förebygger så att den i slutändan kan bemästra situationen känslomässigt är 

problemfokuserade copingstrategier. Känslomässiga copingstrategier å andra sidan fokuserar 

på att minska de obehagliga känslorna vid en problematisk situation som till exempel att 

förneka, distansera, undvika eller på annat sätt ta avstånd från situationen. Andra exempel på 

känslofokuserade strategier är att personen känner en typ av uppgivenhet inför situationen 

eller att personen på olika sätt ventilerar om den (Lazarus & Lazarus, 2006). 

 

Lazarus och Lazarus (2006, s. 68) menar att personers val av strategier för att hantera en svår 

situation påverkas av en rad olika faktorer som till exempel vilket sätt de ser på situationen. 

Ser exempelvis personen situationen som en svårighet eller möjlighet? Ser personen 

situationen som ett svårighet kan den välja att använda sig av en annan strategi än om 

personen sett situationen som en möjlighet. Författarna menar att varje individ har sitt egna 

individuella sätt att hantera stress och att detta oftast sker genom en blandning av de två olika 

copingformerna. Oftast tenderar personer att till en början av en stressig fas tillämpa 

känslofokuserad coping och när de känslomässiga reaktionerna sedan avtar blir 

problemfokuserad coping vanligare då de kognitiva funktionerna lättare går att nyttja. 
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Personer tenderar också till att utöva en mer känslofokuserad coping när graden av stress eller 

frustration är hög och personen har svårare att lämna utrymme till reflektion. Individens 

personlighet är också en viktig faktor till vilka strategier som användes. 
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6 Resultat och analys 

Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån tidigare nämnda huvudkategorier (Se 

teorikapitel) problemfokuserad coping och känslofokuserad coping var för sig, detta för att få 

en ökad förståelse för materialet enligt vårt syfte och frågeställningar. Empirin vi samlat in 

har varit styrande för vilka copingstrategier vi kommit fram till att de använder sig av och 

därefter tematiserat efter dessa. Under delen om problemfokuserad coping tematiserade vi 

deras beskrivningar utifrån copingstrategierna planering, söka information, söka och finna 

lösningar, konfrontera, ventilera och prioritera. Under delen om känslofokuserad coping 

tematiserade vi deras beskrivningar utifrån copingstrategierna distansera, förneka, undvika, 

känna uppgivenhet och ventilera. Dessa olika strategier går in i varandra på vissa sätt vilket vi 

haft i beaktande. Som ni kan se i metoddelen har vi valt att använda oss av allt vi kunnat hitta 

där de beskriver hur de hanterar olika problem de stöter på i sin vardag. Samtlig information 

vi hittat som rör ämnet har vi tagit med och placerat under den copingstrategi vi anser är mest 

lik, detta då det varit ganska enkelt att se en koppling mellan teorin och blogginläggen. 

Exempel på information vi ansett varit irrelevant för uppsatsen är vardagliga saker som 

dagens lunch till födelsedagsfirande där inga typer av problem eller hinder beskrivs. 

 

Efter att ha redovisat varje typ av strategi avslutade vi temat med en en analys där vi knyter an 

empiri och teori. Vi har medvetet valt att vänta med att koppla ihop empirin med tidigare 

forskning till slutdiskussionen. Vissa ordval som vi använder oss av i detta kapitel kan 

säkerligen ifrågasättas. Orden kan verka stötande, som till exempel ordet normal, eller för 

sammanhanget fel men det är bloggarna som har använt sig av dessa uttryck. Då den 

information vi använder oss av både kan ses på, enligt vår tolkning, bloggarnas praktiska 

vardagskommentarer och djupare diskussioner har vi övervägt att använda oss av deras 

uttryck. Detta då vi tenderar att förvränga deras utsagor om vi byter ut vissa uttryck mot egna. 

 

6.1 Problemfokuserade copingstrategier 

6.1.1 Planering 

I de allra flesta bloggarna skriver personerna att det uppstår problem om deras vardag inte är 

planerad och det inte finns nog med rutiner. Bloggarna har också svårt i många fall för att 

kunna planera själva och måste därför, i många fall, få hjälp med detta. I alla bloggarna vi 

tagit med beskriver de problem med att delta i det sociala samspelet på grund av sina 
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svårigheter att planera och organisera sin tillvaro. Men trots detta beskriver att de kan 

medverka i diverse aktiviteter genom att tvinga sig själva (X6). En av bloggarna skriver att 

han lägger cirka en och en halv timme på planering om han ska åka iväg en dag. Men om han 

ska vara hemma och inte göra något speciellt räcker det med en timme (X2). 

 

Då det numera finns smartphones med alarm och kalendrar underlättar det mycket för 

planering och organisering. X2 skriver att i och med inköpet av sin smartphone så börjar han 

bli expert på planering och organisering. Han skriver också att det blir lättare och roligare att 

planera, det känns mindre skrämmande och han känner sig effektiv (X2). Genom att planera 

och forma tillvaron beskriver många att de får vardagen att fungera, då de planerade målen 

gör så att alla delar blir till en helhet, där alla rutiner fungerar (X3). Det finns flera sätt att 

planera, Ett sätt att planera är att göra listor för olika tidsperioder, städscheman, veckomenyer 

och så vidare. Många av bloggarna tycker att den typen av planering verkar vara en bra 

strategi för att planera i detalj, för både dagar, veckor och månader åt gången. Genom att be 

någon att ringa kan personen bli påmind om viktiga saker. Färgkodning kan användas på allt 

som går att ta på. Om personen skapar ritualer skapar den också vanor och då kommer 

personen snabbare på om denne missat något (X1). 

 

Ovanstående resultat är det som vi uppfattar är det som är mest framträdande i de bloggar vi 

har sökt i angående planering. När vi analyserar det så ser vi en problemfokuserad 

copingstrategi i medvetenheten av att planera och strukturera sin vardag för att på ett 

förebyggande sätt bemästra sin livssituation (Lazarus & Lazarus 2006, s. 57). Vi tycker oss se 

ett mönster att ju fler lösningar de verkar ha till sitt förfogande för att kunna planera ju mer 

tillfreds verkar de vara med sin situation. Exempelvis som bloggare X1, X2 och X3 är inne på 

med sina olika sätt att planera så leder det till att de finner vägar för att få vardagen att fungera 

lättare. 

 

6.1.2 Söka information 

Många av bloggarna skriver om hur de både innan och efter diagnosen (diagnoserna) söker 

efter så mycket information om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna de kan hitta. 

Detta för att kunna bygga upp en ny grund att stå på och för att kunna bygga vidare på sina liv 

(X4). Denna grund består av kunskap om diagnosen och för att försöka förstå vad de är och 

vad som definierar dem, beskriver en bloggare (X3). När personerna med NPF söker 
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information om sina diagnoser är det som att det går upp ett ljus för dem. De beskriver att de 

förstår när de får se exempel på vad andra med samma diagnos går igenom och vilka 

svårigheter andra har, vilka likheter som finns bland andra med samma diagnos (X3).  

 

Många läser allt de kommer över och pratar med anhöriga. Det är inget konstigt med att vilja 

ha reda på så mycket som möjligt om vad diagnoserna innebär (X3). Det kan dock uppstå 

andra komplikationer då personerna inom gruppen frågar de "normala" om saker som de har 

funderat på, hur saker fungerar och för att se hur "normala" människor tänker om dem. De 

frågar för att finna förklaringar på hur "normala" fungerar i de situationer där personer med en 

diagnos inte fungerar likadant eller för att förstå begränsningarna de har. De gör det för att 

underlätta i det kaos de upplever svårigheterna kan ställa till med. De "normala" är ju de 

personer som kan hjälpa personerna med NPF att förstå vad som går fel i det sociala 

samspelet, då de själva har problem med att förstå det, beskriver en av bloggarna (X3). 

 

Vissa personer med en NP-diagnos kan ägna flera timmar, till och med dagar, med att samla 

information om det som är intressant för dem. En bloggare beskriver hur han skrev ner och 

skrev ut all information han behövde för ett visst tillfälle och bar med sig informationen i en 

pärm vart han än gick, detta för att underlätta vid frågor om det han just då skulle prata om 

(X2). Detta kunde gälla ett specialintresse eller information om sig själv. Ibland kan dock 

informationen vara svårtolkad för personer i gruppen eftersom vissa av 

funktionsnedsättningarna gör att de tolkar allt bokstavligt (X2). Detta kan jämföras med de 

specialintressen som kan vara vanligt inom autismspektrumtillstånd. En bloggare beskriver 

hur hon lätt kan fastna i ett specialintresse. Det kan börja med att hon hittar en intressant 

detalj, sedan letar hon efter mer detaljer och tillslut är hon fast i ämnet och söker mer och mer 

information kring det. Oftast kan hon själv inte välja vad som ska intressera henne utan det 

bara kommer till henne helt plötsligt. När hon har hittat sitt ämne så lever hon i en bubbla där 

allt handlar om att få reda på så mycket hon bara kan om detta ämne (X10). 

 

Utifrån copingstrategin att söka information ser vi att det är något som är gemensamt för de 

flesta bloggarna. Detta görs för att de ska kunna hitta orsakerna till vad de anser vara 

problematiskt. Det kan även vara för att kunna hitta eventuella lösningar, det kan ske genom 

att väga fördelar och nackdelar mot varandra (Lazaruz & Lazaruz, 2006). Att söka 

information kan även gälla vid till exempel autismspektumtillstånd (tidigare kallat aspergers 

syndrom) då de personerna ofta har ett specialintresse. Då kan all tid och energi läggas på att 
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söka information om detta. Detta är ett sätt att försöka få mer kontroll över sin tillvaro genom 

en bild av hur allt hänger ihop (Reitan, 2003). Om de tar del av all information de kan komma 

över kan de vara ett sätt att förstå sammanhanget bättre i just den aktuella situationen. 

Bloggarna X2, X3 och X4 är samtliga inne på att genom att samla in information om deras 

funktionsnedsättningar så kan de få en ökad förståelse för sig själva och eventuellt finna nya 

lösningar till en bättre vardag. En tanke vi själva ställer oss är att är det alltid bättre att veta 

allt eller kan det vara skönt att lite är ett mysterium, och mår en person verkligen bättre av att 

se, eller läsa, om andras lidande eller problematik. Detta är dock något som är vanligt för alla, 

vare sig personen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller inte, jämförelsevis söker 

de flesta med exempelvis en cancerdiagnos information om den med. Det kan i vissa fall vara 

ett problem om de inte kan hålla sig från att söka mer information än de behöver och utifrån 

den informationen dra för stora växlar. Med för stora växlar menar vi till exempel att för att 

en person med samma diagnos handlat och mått på ett visst sätt så behöver det inte betyda att 

personen med samma diagnos som läser det ska vara på samma sätt. 

 

6.1.3 Söka och finna lösningar 

När personerna i gruppen beskriver olika typer av lösningar skiljer sig inställningen till 

lösningarna beroende av vem som skriver. En av bloggarna (X7) skildrar i ett inlägg en 

önskan om ett konkret facit att följa för att kunna se hur olika saker här i livet ska utföras 

“rätt”. I samma inlägg kommer hon också in på tanken om hur det skulle vara om hon helt 

enkelt inte föddes med sin funktionsnedättning och menar att hon då kunnat förstå fler saker i 

sin omgivning. Hon menar att utan sina begränsningar och svårigheter, skulle det varit lättare 

att knyta vänskaper och kunna behålla sammanhanget när hon pratar med någon. En annan 

bloggare (X2) beskriver sig själv också ha negativa tankar då olika lösningar som för denne 

känns mest självklara ändå känns fel i slutändan. Personen betonar vikten av att vara 

medveten om den typen av negativa tankar och fokusera på att tänka mer självkonstruktivt. 

Bloggaren (X2) ställer sig i sin blogg också kritisk till de personer som brukar säga att ett liv 

med facit skulle sakna mening och anser att de som säger så själva ofta sitter på ett facit som 

de inte vill visa. Personen (X2) nämner i sin blogg ett exempel där han vill göra som “normala 

människor” och detta gällde om att ha sten i skorna. Personen kände sig under sin uppväxt 

mer kontrollerad när denne hade stenar i skon som skavde och höll under flera år medvetet på 

med att trycka in stenar där så fort det inte skavde. Personen beskriver att en av lösningarna 
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han använde att bli mer som “normala människor” var att träna bort vanan och kände sig 

efteråt stolt och såg det som ett framsteg. 

 

Den andra typen av inställning till lösningar är vad exempelvis bloggare X5 beskriver som en 

vändning i livet då denne beslutar sig för att kämpa för att må bättre och få skratta minst en 

gång per dag. Personen skriver att det är skillnad mot tidigare försök då personen försökt bli 

“normal” och att hon nu insett att skrattet är viktigare. Hon beskriver skrattet som en 

energikälla och något upplyftande som får henne att tänka på andra saker än sina problem. X5 

jobbar mycket med att uppskatta de små sakerna i livet som är lätta att ta för givna som till 

exempel att slippa vakna och må dåligt och att istället glädjas av människor i dennes närhet. 

Bloggaren menar att när hjärnan lär sig att fokusera på saker som är positiva så blir det lättare 

att må bra och se livet som något bra. X5 skildrar i andra inlägg livet som hårt men att det är 

viktigt att alltid söka lösningar och aldrig ge upp oavsett hur mycket en sak kan “skita sig”. 

X5 beskriver i ett annat inlägg att en bra inspirationskälla är att utgå från sig själv och sina 

egna bra och dåliga erfarenheter som varit. En strategi som X5 beskriver sig använda är att 

acceptera livet som något dåligt och när personen inte kan se något som är bra i sitt liv så får 

denne skapa egna bra saker att utgå från. Det är viktigt att alltid vara medveten om att göra de 

förändringar som krävs och försöka tänka positivt, menar personen. I X5 fall brukar personen 

umgås med sina vänner, vara för sig själv och kolla på en rolig film eller ta ett mysigt bad, allt 

för att tänka på något annat än svårigheterna. 

 

X5 beskriver hur viktigt det är att hitta anpassningar och lösningar för att få sin vardag, som 

hon beskriver tär mycket psykiskt och fysiskt, att gå runt. Bloggaren menar i ett annat inlägg 

att det är viktigt att acceptera att det endast är en själv som kan bryta sitt beteende. X3 

beskriver att när en obehaglig känsla uppstår under en situation så är det stimulerande att 

prova på nya sätt att lösa denna situation. Med det förtydligar X3 att det inte finns något 

farligt i att göra så utan att det stimulerar vårt undermedvetna till nya lösningar och det är då 

mirakel kan ske. Att utmana sig själv och utsätta sig själv för olika sociala situationer 

personen annars undvikt. Vidare beskriver hon exempel så som att utmana sig själv och träffa 

nytt folk men trycker ändå på att det är viktigt att “hålla hårt” i sig själv vid sådana tillfällen. 

Att ställa sig frågan om på vilket sätt en eventuell åtgärd kan påverka en själv och om det 

verkligen är en lösning på problemet skriver bloggaren i ett inlägg är viktigt att ha i åtanke. 
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Två mer konkreta saker som bloggarna tar upp som direkta lösningar är till exempel när X2 

beskriver att vila är viktigt för att kunna smälta in i det sociala samspelet. När personen är 

trött beskriver den att dennes begränsningar och svårigheter, skiner igenom och denne får 

problem att “bete sig som folk” och kunna göra sig förstådd. X2 beskriver att vid sådana 

lägen kan denne uppfattas som otrevlig eller drogpåverkad. Ett annat exempel på en mer 

konkret lösning är när X4 beskriver att på grund av sina svårigheter, så har denne sökt 

boendestöd för att lättare ta sig förbi de hinder. X4 behöver någon som kan stötta med det 

sista som annars blir kvarlämnat i till exempel städning och andra delar i vardagen. 

 

Många av personerna i bloggarna beskriver att de medicinerar sig för att underlätta att hantera 

sin NP-diagnos. En av bloggarna (X4) beskriver mer djupgående att med hjälp av mediciner 

har denne fått ett nytt lugn och funnit sätt att lösa de vardagssysslor som förut känts 

överväldigande. Bara känslan av att nu kunna hantera de sysslorna ger henne lycka. I ett annat 

inlägg poängterar hon att det inte är någon mirakelmedicin, som löser alla svårigheter, utan 

endast hjälper hjärnan att lättare kunna ta emot information utan att det blir “kaos”. Bloggaren 

skildrar en liknelse av sin ADHD-medicin med ett par glasögon, att på samma sätt som 

glasstyrkan kan behöva justeras på glasögon kan styrkan i medicinen behöva justeras för att 

passa individen. Även om två personer har samma styrka, beskriver bloggaren, att det ändå 

inte blir exakt lika effekt hos dem då det är individuellt. 

 

Att söka efter lösningar är en effektiv strategi som används olika av olika individer. Det som 

funkar för en person med NPF kanske inte är användbart för en annan person med samma 

diagnos eller diagnoser. Som vi inledde kapitlet så skiljer sig lösningar och sätt att se på dessa 

från blogg till blogg. Vissa bloggare lägger mer fokus på sin inställning till sin situation 

medan andra lägger mer fokus på konkreta saker. Det mönster vi kan se i dessa, enligt oss 

väldigt spridda, lösningar och sätt att finna lösningar är att samtliga är problemfokuserade där 

personernas uppmärksamhet är riktad mot att med dessa finna ett sätt för att förbättra sin 

vardag och förebygga jobbiga situationer. Många finner sina lösningar genom att använda sig 

av en annan copingstrategi, att söka information, att läsa allt de kommer över om sin diagnos 

eller vad de nu vill ha reda på (Lazarus & Lazarus 2006, s. 57). 
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6.1.4 Konfrontera 

När det kommer till copingstrategin konfrontera så beskriver en bloggare (X2) att det varit 

nyttigt att våga konfrontera sig själv och de olika tankar och känslor som denne burit på. 

Personen säger sig se det som något positivt att göra denna reflektion och börja förstå nya 

saker om sig själv och saker denne tidigare inte visste fanns där och påverkade, däribland 

uppmärksamma sin egen egoism och konfrontera den. En annan bloggare (X7) beskriver att 

saker som förut fått denne att må dåligt nu mera motiverar denne att konfrontera sina 

svårigheter och se till att i framtiden kunna utföra dem. Personen beskriver att detta som att 

skaka hand med och konfrontera problemet och sedan, förhoppningsvis, också må bättre i 

slutändan. Det finns inget att förlora på det och det blir bara värre att vänta med att 

konfrontera problem beskriver hon (X7). 

 

Som konkreta exempel på när bloggare beskriver sig ha använt konfrontation som en lösning 

är till exempel när en av bloggarna (X3) ska åka buss till praktiken. Personen beskriver ha 

svårt att hantera omvärlden och upplevde det som jobbigt när “personens plats” var upptagen 

och behövde hälsa på en den kände. Bloggaren beskriver att hon hade svårt att behålla blicken 

uppe och att det tog emot att behöva interagera och kommunicera med andra. Trots dessa 

svårigheter tvingade denne sig till att utföra detta och ta sig dit den planerat, vilket personen 

senare beskriver sig vara stolt över. En annan bloggare (X8) beskriver också en konfrontation 

i form av ett besök hos tandhygienisten. Personen upplever det som obekvämt att se hur de 

byggt om där inne och känner sig stressad, vilket tandhygienisten märker och undrar om det 

hänt något. Bloggaren väljer då att lägga korten på bordet och konfrontera istället för att 

undvika och berätta om sin diagnos och paniken över att de byggt om. Till personens 

förvåning så visar då tandhygienisten henne runt på avdelningen och berättar utförligt vad 

som ska hända under besöket vilket personen beskriver kändes som betryggande. Framför allt 

beskriver personen att den var tacksam över att bemötandet och att reaktionen inte var blev 

nedsättande som personen varit rädd för. 

 

När vi analyserar på vilket sätt personerna i bloggarna beskriver sig konfrontera olika 

problem i sin vardag tycker vi oss se problemfokuserade copingstrategier i dels att göra sig 

medveten om vad som orsakar problemen. Som i första exemplet saker personen (X2) själv 

uppfattar sig ha för svårigheter. Som copingstrategi i det fallet använder sig personen då, 

bland annat, av att konfronterar sig själv om tankarna och ifrågasätter dem samt försöker 
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komma fram till andra lösningar. Detta gäller även i de andra exemplen med svårigheter med 

att kommunicera och känna sig obekväm på en ny plats. Personerna väljer att konfrontera 

situationerna istället för att dra sig undan. Exempelvis att istället för att bloggare X3 eller X8 

valt att dra sig ur de obehagliga situationerna de var i så konfronterade de situationerna och 

kände sig efteråt nöjda över det (Lazarus & Lazarus, 2006). 

 

6.1.5 Prioritera 

I en av bloggarna beskriver bloggaren att det är viktigt att prioritera, att ta ett steg tillbaka och 

att ta reda på vad som är viktigast, då det ibland kan kännas lika jobbigt att betala en räkning 

som att släcka en brand på ett oljefält. Bloggaren beskriver att först och främst att göra det 

som får allvarligast följder om du inte prioriterar det som viktigast, att inte prioritera det som 

kan verka känslomässigt viktigast först. Hon fortsätter med att det är viktigt att försöka 

acceptera rädslan för att misslyckas, går det inte första gången, våga försöka igen. Bloggaren 

beskriver att när personen har fått sin diagnos och behandling och är medveten om sin 

funktionsnedsättning är det större chans att den faktiskt lyckas. Genom att förstå att allt inte 

behöver göras på en gång även om det vissa dagar hopar sig, blir det lättare. Dela upp allt i 

mindre delar och bocka av det så fort det blir klart, då känns det som att det får ett avslut efter 

varje del, vilket gör att det känns lättare och bättre. Hon skriver också att det inte är tvunget 

att göra allt på det svåraste sättet, för det behöver inte vara det enda korrekta sättet att lösa en 

uppgift, hon anser att det är väldigt bra att personer med en NPF ofta kan anses som kreativa. 

Att hitta ett sätt som känns lättare och gör det så, det som räknas är ju att det blir gjort 

beskriver hon (X1). Blogg X7 skriver om hur hon vill reda upp sitt liv bara för att helt enkelt 

orka leva, att kunna prioritera det som "ska" vara rätt i livet. Prioritera att skriva inköpslistor 

och kunna prioritera att ha råd med det som behövs och att det ska räcka tillräckligt länge.  

 

Att göra prioriteringar är en problemfokuserad copingstrategi då, precis som bloggare X1 är 

inne på, personen väger för och nackdelar för att kunna urskilja vad som är viktigast och 

därefter på ett enklare sätt kunna förbättra sin vardag (Lazarus & Lazarus 2006, s. 57), precis 

som X1 beskriver så genom förståelse om att allt inte behöver göras på en gång utan att 

istället prioritera och dela upp saker i mindre delar så får hon situationen att kännas lättare. 

X7 är också inne på detta och för henne handlar det också om en vilja att genomföra dessa 

prioriteringar. 
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6.2 Känslofokuserade copingstrategier 

6.2.1 Ventilera 

Alla bloggar som vi har läst används som ett sätt att ventilera. Bloggarna skrivs för att kunna 

få ur sig hur illa eller hur bra bloggförfattaren mår. Men ofta skrivs inte exakt hur personen 

mår då de tror att folk som läser bloggen ska oroa sig mer för bloggskrivaren än vad som är 

avsiktigt (X1). En bloggare skriver att det kan användas som gratis och effektiv terapi, men 

också som en slags rehabilitering (X2). Personer väljer att skriva i bloggen bland annat när de 

inte vill vara för privat, vid mer privata fall används ofta istället mer låsta internetforum. 

Dessa forum kan användas då de som skriver där kanske är mer insatta i ämnet och befinner 

sig i liknande situationer. Det möjliggör att personerna kan prata om saker som kanske inte 

personerna i deras omgivning förstår (X4). Genom att skapa privata grupper på till exempel 

facebook nämner en bloggare att denne kunnat skapa sig en trygghet för att kunna ventilera 

sina tankar och känslor (X5). 

 

I en annan blogg skrivs det om att det kan vara viktigt att ha en utomstående att ventilera med, 

en som inte känner till allt om den med funktionsnedsättningen (X1). I en annan blogg (X5) 

skriver författaren att det är skönt att ventilera på sin blogg men att hon känner en nervositet 

med att vara så öppen som hon är på bloggen, då hon är rädd för att andra ska tycka illa om 

henne. Det kan vara en stor anledning till att personer med en NPF väljer att inte ventilera 

offentligt, för att de är rädda för vad andra ska tycka beskriver hon. Hon beskriver att genom 

att hon tidigare hållit allt inom sig har minnena och känslorna gnagt inom henne, detta för att 

hon har varit så rädd för att andra människor ska känna äckelkänslor över hur hon gjort för att 

försöka må bättre (X5). 

 

Att leva med en NPF och den problematik det medför som påverkar vardagen (Riksförbundet 

Attention, 2016) kan skapa många situationer som personerna i fråga upplever som jobbiga 

och blir stressade av. När andelen stress är hög kan behovet hos en individ att få ventilera öka. 

Ventilera är en känslofokuserad copingstrategi (Lazarus & Lazarus 2006, s. 57). Som 

bloggarna X1, X2 och X5 beskriver använder de bloggarna till att just kunna ventilera om 

sina tankar och känslor i ett terapeutiskt syfte och att en av dem (X5) också beskriver att det 

skapar en trygghet. Bloggare X2 använder sig av ordet rehabilitering men troligen menar han 

habilitering då vi har svårt att se att han vill återgå till ett tidigare tillstånd utan snarare vill 
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förbättra, kompensera och underlätta sin situation. Enligt vår tolkning bloggar de med andra 

ord för att kunna få ventilera för att må bättre och känna en större kontroll över sin situation. 

Övriga bloggare ger ej någon direkt beskrivning om varför de väljer att använda sig av 

bloggar men det kan mycket väl också vara av liknande anledningar som de andra. 

 

6.2.2 Distansera 

Att distansera sig från exempelvis röriga miljöer är viktigt för personer med en NPF. I 

bloggen X4 skriver hon att det är skönt att till exempel stå i trapphuset när det är lugnt och 

stilla är hennes oas att bara sitta stilla och njuta av tystnaden. En plats utan massa ljud, bilar 

som kör, sirener som tutar eller folk som pratar, detta upplevs som väldigt skönt och 

avslappnande. När hon sitter ensam på en tyst, lugn plats, kan hon låta tankarna flyta fritt och 

beskriver känslan som att det är värt hur mycket pengar som helst. Hon skriver att hon har ett 

stort behov av att ibland bara sitta helt själv, helst där det inte finns några andra människor 

runt henne, det är avslappning för henne och det är viktigt att kunna koppla av. Hon skriver 

också att hon ibland kan ha hörlurar på sig med musik för det tränger bort alla andra ljud, då 

det är lättare att bara ha ett specifikt ljud än alla andra ljudintryck på en och samma gång 

(X4). 

 

I bloggen X8 skriver författaren att när hon upplever saker som innehåller mycket ljud som 

jobbiga använder hon sig av hörlurar för att skärma av sig från situationen. Detta kan vara till 

exempel när grannen upplevs som högljudd. En annan bloggare skriver om hur hon drar sig 

undan mer och mer när allt upplevdes som jobbigt, och detta ledde till att hon kände sig 

alienerad (utanför eller världsfrånvänd). Ingen förstod henne eller varför hon gjorde som hon 

gjorde (X7). X5 skriver om hur det var att försöka fly från sin ångest. För att distansera sig 

från hur dåligt hon mådde när hon var yngre utvecklade hon ett självskadebeteende, hon skar 

sig och använde sig av sex för att lindra sin ångest. Det började ganska oskyldigt men ökade i 

takt med att hon blev äldre och hon mådde sämre. För att distansera sig från sina jobbiga 

känslor började hon självskada sig redan vid sex års ålder. Genom att använda sig av sex från 

det att hon var 14 år gammal tyckte hon att hon bevisade att hon inte dög till något annat än 

att utnyttjas. 

 

Att distansera sig från både sig själv och omvärlden är en känslofokuserad copingstrategi där 

en person väljer att skärma av sig från den yttre omvärlden (Lazaruz & Lazaruz, 2006). Detta 
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kan vi se i några av bloggarna att de gör genom att till exempel utveckla ett 

självskadebeteende för att slippa sin ångest (X5) eller att sätta på sig ett par hörlurar för att 

slippa alla ljudintryck (X4). Vi har också läst om att de väljer att dra sig undan, eller att hitta 

sin egen tysta oas där de slipper olika intryck (X7). Samtliga anledningar kan ses som 

stressande saker som personerna använder copingstrategin för att försöka få en typ av 

kontroll. Vad gäller X5 sätt att distansera sig via sexuellt umgänge så används också 

copingstrategin i ett självuppfyllande syfte, att det känns bättre för stunden (Lazarus & 

Lazarus, 2006). 

 

6.2.3 Undvika 

Genom att undvika sociala situationer finns ett sätt i att undkomma stressen, skrivs det i blogg 

X3. Detta verkar vara en vanlig strategi då många (X2, X3, X4) av de bloggar vi har läst 

skriver ungefär samma sak. X3 beskriver att undvika sociala situationer blir värre med åren, 

hon har problem med att när hon till exempel bokar in saker med människor som kanske 

verkar hur kul som helst just när de planerar det men sen infinner sig paniken. På grund av 

paniken hon beskriver så väljer hon att tackla det hela med att helt enkelt undvika sociala 

situationer. Hon vill helst av allt bara vara hemma, då allt annat känns så kravfullt och 

stressande. Hon ser dock problematiken i det hela, att hon undviker stressen men missar hela 

den sociala biten. 

 

Blogg X2 skriver att han ska göra som en vän säger till honom, om han undviker en speciell 

plats som känns jobbig på grund av associationerna han har med platsen att göra, ska han byta 

ut associationerna till några bättre, fylla platsen med fina och bra minnen istället för allt 

jobbigt. Då kan han slippa att undvika platsen. Detta kan även appliceras på situationer och 

händelser i allmänhet. I början på högstadiet var när det började gå utför enligt bloggare X7. 

Hon låtsades vara sjuk för att slippa skolan och hon kände sig lättad varje gång hon kunde 

stanna hemma. Bloggare X4 skriver om att byta ut associationer för att hon ska slippa undvika 

vissa platser eller situtioner. Han beskriver att han försöker aktivt bryta sitt mönster för att 

ändra sin problematik för att till slut kunna övervinna situationen han undviker. 

 

I bloggen X1 skriver hon om att det är bra att undvika att förhala saker och ting, för det kräver 

alldeles för mycket energi, kraft och ork som hon menar går att lägga på lite roligare saker. 

Hon skriver även att det är svårt och skamligt att erkänna att hon är rädd för att göra 
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någonting vissa dagar, hon sitter som en klump i soffan. För om hon gör något som inte går 

som det ska i minsta detalj så spårar hon ur och börjar självskada, klöser sig i ansiktet och 

biter sig i händerna. Hon skriver att hon ger upp vid minsta motgång, och att det är hennes 

psyke som skapar motgångarna. 

 

Att undvika vissa specifika saker är vanligt förekommande i de bloggar vi har studerat. Att 

undvika att exempelvis gå till skolan, praktiken eller vilken annan sysselsättning de än har, 

gör att de mår bättre just för stunden, men slutar oftast med konsekvenser de inte riktigt är 

beredda på. Genom att undvika att förhala saker så sparas energi till att göra annat. Att 

undvika är en känslofokuserad copingstrategi då den ofta inte används i långsiktigt syfte utan 

mer i vad som känns bäst för stunden (Lazarus & Lazarus, 2006). Precis som bloggarna X1, 

X2, X3, X4 och X7 är inne på så får de någon form av positiv känsla när de lyckas undvika 

något de upplever är jobbigt, men som de själva också nämner påverkar dem negativt. 

 

6.2.4 Förneka 

I en av bloggarna (X7) skriver personen att hon försöker forma sig efter världen hon befinner 

sig i. Hon beskriver hur hon trycker ner sin personlighet och förnekar sitt inre för att kunna 

passa in och göra omvärlden nöjd. Detta för att helt enkelt överleva, men att det känns som en 

hopplös och förtvivlad kamp (X7). Hon skriver även att hon ofta konfronteras med sanningen, 

hon inser saker om sig själv som hon vägrat att inse om sig själv. Hon har inte velat inse att 

andra tolkar saker annorlunda än vad hon gör och detta tar mycket ork och energi från henne. 

Hon förstår varför hon har betett sig som hon har gjort och vilka orsakerna är (X7). 

 

När vi granskade bloggarna kom vi fram till att förneka, som är en känslofokuserad 

copingstrategi, det inte skrivs så mycket om i bloggarna, detta kan ju vara ett förnekande i sig. 

Faktum kvarstår att vi endast hittat en bloggare som beskriver detta så vi kan ej dra några 

större slutsatser om detta men då vi inte vill utesluta någon del av det insamlade materialet tar 

vi ändå med det. Men förnekande tar också mycket energi och ork och därför blir det inte 

lättare att låtsas att problemen inte existerar. En del verkar enligt våra intryck förneka mycket 

som strategi för att passa in, passa i den form som alla andra har blivit stöpta i (Lazarus & 

Lazarus, 2006). Precis som bloggare X7 ovan är inne på så är det för att passa in och, som hon 

beskriver det, att göra omvärlden nöjd. 
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6.2.5 Uppgivenhet 

Att känna uppgivenhet är en vanlig känslofokuserad copingstrategi som också går att skildra 

hos vissa av personerna. En av dem (X4) berättar om sina svårigheter med att följa rutiner och 

beskriver sig vid vissa tillfällen att bli helt passiv och inte få något gjort i vardagssysslorna. 

Personen beskriver anledningen till detta i att inte börja någonting som personen inte kan sluta 

med. En annan bloggare (X3), som beskriver uppgivenhet i större utsträckning, nämner bland 

annat den ångest personen kan få av små förändringar som exempelvis när något i personens 

vardag förändras. Personen beskriver vidare om en form av utmattning denne känner av ny 

kunskap som hjärnan ska ta in och smälta vilket får den minsta sak personen annars skulle 

gjort att verka omöjlig och ger upp. Personen (X3) berättar i ett annat inlägg att den känner en 

uppgivenhet gällande vetskapen i att någon aldrig kommer att kunna förstå fullt ut hur svåra 

vissa saker är för personen att genomföra. Detta på grund av, som personen beskriver, hur sin 

hjärna fungerar och att saker som detta visar på en enorm klyfta mellan sig själv och andra. 

 

När vi analyserar det bloggare X3 och X4 ovan beskriver med hjälp av copingstrategin att ge 

upp så ser vi att när en person med NPF möter svårigheter och motgångar så känner de oftast 

att det är lättare att bara ge upp. De ser ingen poäng med att fortsätta då de anser att de bara 

kommer att misslyckas med det de ger sig in på. Det är ju ingen mening med att börja med 

något som inte går att slutföra, lyder på vissa håll tankesättet. Vi kan också se att de känner en 

uppgivenhet för att andra inte kan se hur svårt det är för dem att utföra vissa saker som kan 

kännas enkla för oss utan funktionsnedsättning. I rapporten “Kort om adhd” (Socialstyrelsen, 

2004) beskriver de att många med en gruppen känner en uppgivenhet när de upplever att saker 

känns jobbiga i vardagen, att det kan kännas oövervinnerligt. Att ge upp räknas som en 

känslofokuserad copingstrategi (Lazarus & Lazarus, 2006). 
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7 Slutdiskussion 

I denna slutdiskussion har vi valt att till skillnad mot analysen också använda oss av vår 

tidigare forskning som ytterligare analytiska verktyg för hur vi kan förstå vårt empiriska 

material som är vårt syfte. I användandet av den tidigare forskningen i detta kapitel väger vi 

också in på vilka sätt de styrker och motsäger vårt resultat. 

 

I Hagberg et al (2015) studie kom de bland annat fram till att personer med 

autismspektrumtillstånd fortsätter att ha svårigheter med social interaktion när de är vuxna. 

Detta är något vi anser styrker vårt resultat från alla de bloggar vi har studerat då de beskriver 

problem i vuxenlivet. Vårt resultat från bloggarna styrks av denna tidigare forskning 

exempelvis när sju av tio bloggare beskriver att de upplever problem med att delta i det 

sociala samspelet, exempelvis på grund av att de bland annat känner obehag med social 

interaktion. Under exempelvis kapitlen distansera och undvika beskriver personerna olika 

strategier för att i vissa fall inte behöva möta social interaktion, X3 beskriver bland annat hon 

väljer att undvika sociala situationer för att klara sig ifrån den stress och panik hon känner i de 

sammanhangen. Ett annat exempel på att personer med NPF upplever problem även i vuxen 

ålder är till exempel då X5 beskriver att vardagen tär mycket på henne, både psykiskt och 

fysiskt, och menar att det är viktigt att hitta anpassningar och lösningar för att vardagen ska gå 

runt. Under rubriken prioritering beskriver X1 sina problem att kunna slutföra vanliga 

vardagssysslor där hon drar där parallellen med att betala en räkning kan vara som att släcka 

en brand på ett oljefält. 

 

I artikeln "Diagnosens Janusansikte" (Nilsson Sjöberg, 2015) skriver författaren om hur 

personen han har intervjuat berättar om hur han under tiden i skolan, själv har fått arbeta fram 

strategier för att överleva vardagen i skolan. Personen har arbetat fram dessa strategier för att 

inte visa sig svag, annorlunda eller mindre kompetent. Strategier som dessa är något vi ser i ca 

hälften av de bloggar vi har studerat. Detta kan enligt författaren (Nilsson Sjöberg, 2015) bero 

på att personerna inte vill visa sina brister för omgivningen och för att det kan kännas svårt 

för dem att be om hjälp. Brister som exempelvis kan vara impulskontroll och aktivitetsnivå 

och samspelet med andra människor (Riksförbundet attention 2015). Nilsson Sjöberg (2015) 

menar att intervjupersonen har gjort sig själv till ett redskap, för att hitta strategier och 

lösningar för att kunna ta tag i svårigheterna han upplever i livet. Genom att själv hitta 

lösningar och hitta egna strategier, eller använda sig av coping-strategier (Se teorikapitel), 
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medvetet eller omedvetet, gör att de finner vägar att ta sig runt svårigheterna och utvecklas. 

Detta kan, enligt bloggare X1 upplevas som ganska energikrävande och ansträngande. Vi 

läser om det i bloggarna X1, X3 och X5 där vi menar att genom att använda sig av olika 

copingstrategier kan minska stressen och de jobbiga känslor som kommer fram vid speciella 

situationer eller associationer. Som exempel kan vi ta detta om prioritera och att inte ska vara 

rädd för att misslyckas. X7 skriver att allt inte behöver göras på en gång, utan det går dela upp 

det i smådelar för att det inte ska kännas oövervinnerligt, som vi skrev om i inledningen, 

vilket bara bidrar till mer stress (jfr Socialstyrelsen, 2004). 

 

Vi kunde urskilja i bloggarna att ungefär hälften av bloggförfattarna fick sin diagnos när de 

var runt 20års-åldern. Artikeln av Asherson et al (2012), i vår tidigare forskning, fokuserar på 

personer som antingen inte fått diagnosen eller fått den först som vuxen. De menar att en 

anledning till att de inte fått diagnosen tidigare är för att en del av dem blivit duktiga på att 

förneka eller dölja sina svårigheter för omgivningen. Detta sker för att de precis som i artikeln 

av Nilson, Sjöberg (2015) är rädda för att verka avvikande och för att de är rädda för att sticka 

ut för mycket i samhället. Personerna med NPF anpassar ofta sina brister för att kunna 

kompensera de symtom som de har. Vi ser i alla bloggar att personerna, på olika sätt, 

kompenserar sina svårigheter genom olika strategier. Dessa strategier kan vara att undvika 

saker eller platser, att förneka sina svårigheter med exempelvis det sociala samspelet, att söka 

information om allt som har med diagnosen att göra. Vi ser också att bloggarna använder sig 

av copingstrategierna konfrontation för att i slutändan må bättre, prioritera för att livet inte 

ska kännas oövervinnligt, distansera sig från omvärlden på flertalet olika sätt för att slippa 

stressen som uppstår vid för många ljud och synintryck. Bloggarna söker efter individuella 

lösningar då inte alla personer med en NPF fungerar på samma sätt. Via bloggarna använder 

de sig, även om de inte reflekterat över det, copingstrategin att ventilera. Bloggare X1, X2 

och X5 beskriver att de använder bloggarna för att ventilera sina tankar och känslor i ett 

terapeutiskt syfte. I bloggarna ser vi dessutom att copingstrategin uppgivenhet är något som 

upplevs som vanligt då de ofta ger upp vid motgångar (X3, X4) samt att X3 upplever en 

uppgivenhet när denne inser att ingen annan någonsin kommer att förstå denne fullt ut hur 

dennes svårigheter sätter stopp i vardagen. 

 

Bussing och Mehta (2013) lyfter fram i sin artikel tidigare studier som visar att existerande 

stigmatisering av ungdomar med ADHD som kunde ses via olika studier som gjorts. Vi hade 

på förhand trott att bloggarna skulle dela med sig om hur personer i deras omgivning 
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reagerade på deras olika svårigheter. Resultatet blev istället att ingen av de 10 bloggar vi 

använde oss av nämner något som styrker detta. På sin höjd är det när bloggare X5 berättar 

om folks okunnighet om ADHD. Däremot talade bland annat bloggare X8 om sitt möte hos 

tandhygienisten om motsatta sidor av myntet då tandhygienisten var förstående och hjälpte 

denne på ett, som bloggaren beskrev, betryggande sätt att reda ut situationen. Personen 

beskriver att denne framför allt var nöjd och tacksam över att reaktionen hos tandhygienisten 

inte var så nedvärderande som hon varit rädd för. Personen nämner å andra sidan inte varför 

denna rädsla egentligen finns, är det diagnosen eller blir personen stigmatiserad på andra sätt 

som denne inte nämner i bloggen är en fråga vi kan ställa oss. Tandhygienistens agerande 

talar i våra ögon lite emot det Bussing och Mehta (2013) nämnde i artikeln om att det saknas 

vägledning för att motverka den stigma enskilda patienter med ADHD upplever. En reflektion 

vi själva gjorde angående stigmatisering av personer med NPF är att vår studie i sig löper risk 

att stigmatisera genom att göra vissa handlingsmönster till något särskilt. 

 

Om än vårt resultat inte direkt kunde relateras till en existerande stigma kunde det relateras 

till Lundälvs (2013) studie om hur personer med ADHD i Danmark lever i en utsatt situation 

på många olika sätt. Ett exempel är när bloggarna beskriver personer utan NPF som 

“normala” och som i X3s fall strävar mot att kunna smälta in hos de som personen beskriver 

som “normala”. En annan bloggare (X5) använder sig också av uttrycket “normala” men 

motsätter sig strävan att vara som dem utan strävar istället efter att acceptera sig själv som den 

är och att kunna skratta och alstra positiv energi. Lundälv (2013) menar också att ADHD-

problematik märks tydligare i en ostrukturerad vardag. Detta går att finna samband med i vår 

studies resultat då bland annat bloggare X4 nämner att på grund av sina svårigheter att följa 

rutiner så kan personen vid vissa lägen bli passiv, att den inte får något gjort alls gällande 

vardagssysslor. I studien nämner Lundälv (2013) också att det i större utsträckning finns barn 

med ADHD i så kallade utsatta områden. Detta är svårt att koppla till vår studie då vi valt att 

använda oss av bloggare över 18 år, anonymiserat dem och inte vet vart i Sverige alla 

bloggarna befinner sig. Lundälv (2013) skrev i sin studie om stödinsatsers tillgänglighet och 

att dem behövs även för dem som hamnar helt utanför de sociala stödsystemen. Detta kan 

relateras till vårt resultat där bloggare X4 beskrev att på grund av sina svårigheter så sökte 

denne boendestöd för att få en lättare vardag. 

 

I avhandlingen "Aspergern, det är jag” av Larsson Abbad (2007) beskrivs brukarperspektivet 

hos individer som har diagnotiserats med Asperger syndrom utifrån nivåerna mikro (individ), 
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meso (grupp), exo (Individens möte med samhället) och makro (samhället). Asperger, som 

numera går under autismspektrumtillstånd, innebär bland annat en nedsatt förmåga till socialt 

samspel (Socialstyrelsen, 2010). På mikronivå ser vi likheter mellan bland annat studiens 

resultat i en frustration mot psykiatrin (Larsson Abbad, 2007) och våra bloggares utsagor i att 

de också vill synliggöra hur deras svårigheter mot instutitioner upplevs. Vi kan bland annat se 

en frustration som finns inom gruppen i stort över hur exempelvis att undvika att gå till skolan 

och praktiken (X1, X2, X3, X4 och X7). På mesonivå kom studien (Larsson Abbad, 2007) 

bland annat fram till gruppens olika grader av svårigheter med social interaktion med 

familjemedlemmar och annat umgänge. Dessa typer av svårigheter stärks också i bloggarna 

och leder till frustration (X1-X10). Den typen av frustration leder i sin tur till, som bloggare 

X3 är inne på, att de hellre undviker alla sociala sammanhang för att undkomma stressen som 

uppstår i den typen av situationer. På exonivå kommer studien (Larsson Abbad, 2007) bland 

annat fram till deltagarna både har positiva och negativa upplevelser av traditionell skola 

respektive särskola samt att de på makronivå kände sig marginaliserade och kanske till och 

med exkluderade från samhällslivet. Då de enligt avhandlingen och bloggarna (X1-X10) 

känner sig på olika sätt marginaliserade från samhället blir det ett stort problem då de inte 

känner att de tillför något till samhället. Bloggare X7 skriver om hur hon struntade i att gå till 

skolan för att slippa stressen och ångesten. Detta gjorde i det långa loppet att hon inte fick 

några betyg vilket i sin tur leder till att hon inte platsade på arbetsmarknaden och det i sin tur 

leder till en exkludering av samhället. 

 

En annan typ av exkludering är när ett antal bloggare (X2, X3, X4) nämner att de väljer att 

undvika sociala situationer för att minska stressen de känner. Går denna typ av undvikande så 

pass långt att personerna väljer att undvika sociala kontakter, som för vissa situationer är 

nödvändiga, är det lätt att de faller mellan stolarna och blir till viss del bortglömda, 

exkluderade, i samhället. Exempelvis om personen är i behov av ekonomiskt bistånd men 

upplever vistelsen i väntrummet som jobbig, då personen känner sig utstirrad av de andra i 

rummet, och därför väljer att inte gå dit. Vi kan i och med detta se att det finns stora risker 

med att en person inte bli uppmärksammad för sina NP-svårigheter i tidig ålder då vi tror på 

att ju snabbare en person får hjälp desto snabbare kan den komma in i samhället. Utifrån de 

bloggar vi har läst kan vi se en strävan i tre bloggar (X1, X3, X5) att de vill vara som de 

själva beskriver "normala”. I två av bloggarna (X4, X7) ser vi en motvilja till att räknas till de, 

som de själva kallar för, “normala”. Blogg X7 skriver att hon kämpar, men inte för att 
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upplevas som normal, utan försöka hålla sig till sina dagliga mål, som exempelvis kan vara att 

skratta en gång om dagen. 

 

I slutet av studien "Aspergern, det är jag” (Larsson Abbad, 2007) fokuserar författarna på två 

centrala begrepp, empowerment och normalitet. Empowerment kan i vår studies fall liknas 

vid de olika copingstrategier som bloggarna använder för att kunna bemästra en situation och 

på så vis också känna att de har makt över sin situation. Via empowerment kan personerna 

exempelvis utveckla nya copingstrategier till sin vardag. Det andra begreppet, normalitet, ser 

vi stärker stora delar av vår studie när exempelvis hälften av bloggarna (X1, X3, X4, X5, X7) 

beskriver dem som inte har NPF som de “normala”. 
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8 Avslutning med egna reflektioner och slutsatser 

Att ha gjort en studie som baseras på bloggar på internet har varit spännande och intressant. 

Både för att det inte är så många som gjort det och för att vi får läsa om hur de beskriver sin 

verklighet. Detta utan att behöva göra intervjuer eller enkäter. Det kan likställas med att 

studera självbiografier, vilket kanske är mer vanligt. 

 

Vårt syfte med studien var att undersöka och beskriva hur personer med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning hanterar eventuella svårigheter i vardagen. Vi anser att vi under studiens 

gång fått en ökad förståelse och kunskap om hur personernas problematik ser ut och hur de 

hanterar detta och vi känner oss nöjda med vår studie. Sett till den första frågeställningen om 

hur personer med NPF-diagnos beskriver sina upplevelser av de svårigheter de kommer i 

kontakt med i vardagen anser vi att vi fått ta del av många olika sätt de hanterar sina 

svårigheter. Det har också varit mycket intressant att skildra hur mycket det kan skilja sig från 

bloggare till bloggare hur de ser på och beskriver sina svårigheter. En del är mer positiva än 

andra och en del är mer öppna i att beskriva sin situation. En förklaring till varför det skiljer 

sig, enligt oss, är dels olika personligheter och dels att personerna har olika behov av att 

använda sig av respektive copingstrategi och i det här fallet eventuellt ventilerar de på olika 

sätt. I den andra frågeställningen där vi ville undersöka om det fanns strategier som gruppen 

använder sig av för att kunna dölja eller anpassa sina funktionsnedsättningar i samhället 

tycker vi oss fått fram ett resultat som enligt oss stärks av Asherson mfl. (2012) tes. Vi insåg 

under studiens gång att det var dessutom ganska lätt att koppla ihop Lazaruz och Lazarus 

(2006) copingstrategier (se teorikapitlet) med dessa bloggar, då de förmodligen utan att vara 

medvetna om det skriver hur de hanterar svårigheterna med hjälp av olika typer av 

copingstrategier. 

 

En intressant slutsats vi har dragit under denna studie är att oavsett vilken NPF en person har 

eller om en person inte har en NPF alls så skiljer det sig väldigt lite mellan dem. Vi använder 

oss alla av copingstrategier och är inte så olika som det går att tro. Våra egna fördomar blev 

mer ett konstaterande, vi har dem men i själva verket använder vi oss av samma strategier i att 

exempelvis planera, skriva listor och att undvika saker och platser som ger oss obehagliga 

associationer. Detta anser vi är en stor kunskap vår studie pekar på. 
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När vi sökte efter olika bloggar att använda oss av upptäckte vi att det finns ett ganska stort 

antal bloggar där det är föräldrar som skriver om sina barn med NPF. En liknande studie som 

kartlägger på vilket sätt föräldrarna anpassar sig efter sina barns funktionsnedsättningar anser 

vi hade varit mycket intressant och kunnat ses som en komplement till denna studie. Att då 

förslagsvis använda sig av KASAM som teoretisk utgångspunkt kan ses som ett komplement 

bredvid coping vilket hade kunnat ge analysen av resultaten en annan dimension. KASAM 

framhäver ett annat perspektiv om hur strategier går att att urskilja och förklaras. Vi föreslår 

tidigare nämnda saker som en fortsatt forskning. 
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9 Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som 

det finns en pågående samhällsdebatt kring (Lundälv 2013). Syftet med studien var att förstå 

hur personer med gruppen hanterar eventuella svårigheter i vardagen. Där ville vi bland annat 

urskilja om det fanns resultat som tydde på strategier, som personer med gruppen använder 

sig av för att kunna dölja eller anpassa sina funktionsnedsättningar i samhället och i sådana 

fall vilka. Som metod använde vi en hermeneutisk utgångspunkt där vi hämtade empiri från 

bloggar skrivna av personer som finns i målgruppen. Som teori använde vi oss av Lazaruz & 

Lazarus (2006) copingstrategier. Vi tematiserade vårt resultat och analys utifrån de två olika 

huvudkategorierna i coping, problemfokuserad och känslofokuserad coping. Under 

problemfokuserad coping tematiserade vi det utifrån copingstrategierna planering, söka 

information, söka och finna lösningar, konfrontera, ventilera och prioritera. Under 

känslofokuserad coping tematiserade vi det utifrån copingstrategierna distansera, förneka, 

undvika, känna uppgivenhet och ventilera. Vi framställde vårt resultat och analys gemensamt 

efter vardera copingstrategi. Vi kom fram till att de använder sig av strategier som de i vissa 

fall kanske inte ens är medvetna om och att det var enkelt att koppla det till copingteorin. I 

slutdiskussionen kopplade vi ihop vårt resultat med den tidigare forskning där vi jämförde om 

tidigare forskning styrkte vårt resultat vilket den främst gjorde. Undantaget var främst att 

Bussing och Mehtas (2013) studie visade på existerande stigmatisering av ungdomar med 

ADHD vilket vi inte hittade mycket i bloggarna om. 
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