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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att beskriva om och i så fall hur individer med ADHD stigmatiseras (stämplas). Vi 

kommer att undersöka om det finns någon påverkan i individens sociala relationer och hur denna påverkan kan 

kommer till uttryck. Vår studie använder sig av tre teman; stigmatisering (stämplingen), sociala relationer och 

arbete. I den tidigare forskning visar vi hur olika grupper av individer stigmatiseras i samhället. Studien 

använder sig av Goffmans teorier om stigmatisering. Vi har även tittat närmre på Howard S. Becker han talar 

istället om stämpling och etikettering, vi gjorde ett val mellan dessa två teoretiker och valde Goffman. 

Goffmans stigmatiseringsteori passar vår studie bra när det gäller vårt syfte och frågeställningar. Vi använder 

oss utav en hermeneutisk utgångspunkt. Hermeneutiken är ett verktyg som hjälper forskarna att förstå och lyfta 

fram individers olika upplevelser. Vår empiri består av nio intervjuer; varav åtta av dem har diagnosen ADHD 

och är i åldern 19-38 och den nionde är en hjälpare från arbetsförmedlingen. Hjälparen arbetar med individer 

som har funktionshindret ADHD. I vår slutdiskussion kan vi tolka det så att våra respondenter uttrycker att de 

har upplevt stigma av något slag. De tolkningar som vi har gjort genom de svar som respondenten har lämnat 

till oss ligger till grund för en ny förståelse när det gäller vuxna individer med ADHD. När vi tolkar och tar 

fram det existentiella  i frågan om sociala relationer tolkar vi att detta innebär svårigheter för dessa individer 

med funktionshindret ADHD. För att vi ska kunna lyfta fram det personliga i varje svar krävs det att forskarna 

är öppna och lyhörda så att inget går förlorat. När vi gör vår tolkning när det gäller den sociala sfären samt på 

arbetet möter vi individen på den nivån han/hon befinner sig på.  

 

Nyckelord: stigma, sociala relationer, arbete, olika karaktärer, och vuxna   
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Inledning 

Vi kommer att fokusera med hjälp från sociologin om individer med funktionshindret ADHD 

upplever stigmatisering i olika sammanhang och i så fall vad det ger för uttryck hos den 

enskilda individen. Vi har också tittat på hur olika sociala relationer ser ut för individen samt 

hur den enskilda individen fungerar på arbetsplatsen. Vi tycker att ämnet stigmatisering är 

intressant och att ämnet stigma berör för att det är ett ”dolt” funktionshinder för många 

individer i samhället. Vi har valt att intervjua individer som har ADHD som funktionshinder 

för att se om dessa individer stigmatiseras. Vi vill se om respondenterna har utvecklat olika 

strategier för att klara sig ”undan” i olika situationer till exempel i olika relationer till andra 

individer eller på arbetet, det för att inte bli stigmatiserad som avvikare. Den tidigare 

forskningen belyser individer som har blivit stigmatiserade på grund av olika funktionshinder 

och kroniska sjukdomar och vi belyser även individer som utsätts för socialt stigma. I studien 

intervjuar vi åtta respondenterna mellan 19-38 år och en hjälpare från arbetsförmedlingen 

som belyser olika svårighetsområden för individer med ADHD. Vi kommer att använda oss 

av Goffmans (1972) teori om stigma. Vi har använt oss av en kvalitativ metod när vi 

intervjuat respondenterna. Genom den kvalitativa intervjumetoden beskrivs och förklaras 

upplevelser utifrån Goffmans teori om stigma. Vår metod är kopplad till hermeneutiken där 

vi tolkar och förstår olika tecken och tydningar som respondenter ger oss. Med hjälp av 

psykologins term (DSM-IV) redovisar vi utifrån ett ADHDspektrum. Vi gör det för att ge en 

klarare och mer mångsidig bild av hur det är att leva med funktionshindret ADHD.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur individer med ADHD stigmatiseras 

samt hur det påverkar individens personliga karaktär. Vi vill se om den enskilda individen 

har funnit olika personliga strategier för att upprätthålla sin karaktär i sociala relationer så 

som på arbetet, vi vill också se hur den enskilda individen hanterar andra sociala relationer så 

som vänner och eventuellt en partner.  

 

Frågeställningar 

• Om individen blir stigmatiseringen hur uttrycker det sig hos individen?  

• Om individen stigmatiseras, har individen utvecklat några strategier för att hantera 

stigmatiseringen?  

• Hur fungerar det i sociala relationer för en individ med ADHD som funktionshinder?  

• Hur kan det fungerar på arbetsplatsen för individen med ADHD? 
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 Begreppsdefinition till förkortningen ADHD 

• ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder att individen 

har uppmärksamhetsproblem. Individen har även problem med impulskontroll och 

hyperaktivitet. Denna diagnos används när individens huvudsakliga svårigheter rör 

sig i dessa områden och avvikelserna i perception och motorik inte är så 

framträdande. Individen kan även ha en låg hyperaktivitet som är svårare att arbeta 

med och som tyvärr mer sällan diagnostiseras som ADHD. (V.Beckman 2004:150) 

 

Diagnoskriterierna för ADHD 

Vi refererar till psykologins kriterier, DSM-IV från 1994 för att definiera och beskriva 

funktionshindret ADHD och samtidigt ge en kunskap i hur det är att leva med en ADHD 

diagnos som vuxen. Dessa diagnoskriterier används för att fastställa en diagnos på en individ 

som man tror har en ADHD diagnos. Dessa utredningar görs t ex hos läkare, psykiatriker och 

psykologer. 

 

Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 

Minst sex av följande symtom ska förekomma inom minst två områden T ex i skola/arbete 

eller/och i hemmet och därigenom fungera som ett socialt nedsättande handikapp. Kriterierna 

som finns i kolumn 1 och 2 på ouppmärksamhet och hyperaktiv/impulsivitet skall ha 

förekommit i minst sex månader innan diagnosen kan ställas och vara oförenlig med 

utvecklingsnivån; 

1.) 
Ouppmärksamhet 

•  slarvar eller missar detaljer i skolarbete, yrkeslivet eller andra aktiviteter 
•  har svårt att hålla kvar koncentrationen på en uppgift eller i lekaktiviteten 
•  tycks inte lyssna på vad man säger 
•  har svårt att uppfatta instruktioner, och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, 
    vardagssysslor eller arbetsuppgifter  
•  har svårt att organisera sitt skolarbete eller andra aktiviteter 
•  undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning som skolarbete 
•  tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som pennor, 
    böcker, kläder 
•  blir lätt distraherad av yttre stimuli 
•  glömsk i vardagssituationer 
 
2.)  
Hyperaktivitet. 
•  har  ofta svårt att vara stilla med händer och/eller fötter eller kan inte sitta still 
•  lämnar ofta sin plats i klassrummet/arbetsplats där personen förväntas sitta kvar på sin 

plats  en längre stund 
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•  rusar ofta omkring och klättrar på allt. Hos ungdomar och vuxna kan det vara en känsla av 
rastlöshet. 

•  har svårt att utföra en fritidsaktivitet lugnt och stilla 
•  verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv 
•  pratar ofta överdrivet mycket  
 
Impulsivitet. 
•  svarar rakt ut innan man hunnit ställa en fråga färdigt 
•  har svårt att vänta på sin tur 
•  avbryter och stör andra, bryter in i samtal  
 
                                                                              (Beckman, 2004:147-148) 
 
 

Bakgrund  

Antalet vuxna som blir diagnostiserade med ADHD har ökat markant sedan 1990-talet. 

Ökningen kan bero på att kunskaperna om fenomenet ADHD har blivit mer betydande. Det 

gör att det finns en ökande grupp av dessa individer i vårt samhälle. Det finns många sociala 

svårigheter för en individ med funktionshindret ADHD. En av de svåraste uppgifterna kan 

vara att få en chans till ett arbete och även få den sociala tillhörigheten med arbetskamraterna. 

Fenomenet ADHD har en stor inverkan på ärftlighet i detta sammanhang. Ca 80 % av barnen 

med ADHD har ett släktband med någon som har liknande problematik. Andra orsaker till 

ADHD kan vara missbruk, inklusive tobak eller en virusinfektion under moderns graviditet, 

förlossningsskador eller att barnet föds för tidigt. Den gemensamma nämnaren är störningar 

som uppkommer i de delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroller. 

Idag förstår man att det är ett funktionshinder och att individen måste få hjälp tidigt med 

miljön i t ex skolan. På 60- 70- och början av 80 talet hade man så kallade ”OBS” klasser på 

skolorna runt om i Sverige där de så kallade missanpassade barnen gick. I många fall var det 

en förvaring av dåtidens bokstavsbarn, det kan vara de barn som idag diagnostiseras med 

ADHD (Beckman 2004:17, 24-26, 58). 

 

• Stigmatisering (stigma) 

Ett stigma är varje kännetecken eller drag som utskiljer en individ eller en grupp från den 

övriga populationen i samhället. Det medför att individen eller gruppen betraktas med 

misstänksamhet och/eller fientlighet. Om en sjukdom uppfattas som smittosam eller som ett 

tecken på vanära eller skam, kommer de ”friska” i populationen att ta avstånd från den som 

drabbats. Individen blir stigmatiserad då han/hon placeras i en grupp utanför gruppen.  
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Individer som barn i skolan med ADHD blir ofta missuppfattade och identifierade med att 

vara dumma. Samhällets krav är lika stora på dem som har ADHD som funktionshinder som 

det är för den övriga populationen i samhället. Kraven från samhället är många och ofta svåra 

att uppnå för både män och kvinnor med funktionshindret ADHD. Dessa individer kan lätt bli 

utpekade som socialt missanpassade personer. Många gånger kan en individ som blir utsatt 

för stigmatisering känna att det är värre än själva sjukdomen (Beckman 1998:13-19).   

 

• Sociala relationer 

Sandra Woods är psykoterapeut och forskare (Amerika). Hon menar att en individ med 

diagnosen ADHD kommer att stöta på stora svårigheter i det sociala livet. De många faktorer 

som påverkar hur individen hanterar sina olika problem innefattar personlig karaktär, krav på 

situationer eller roller och kognitiv bedömning eller tron på egen personlig kontroll. 

Personligheten spelar stor roll i hur individer uppfattar eller klarar av stress. Personen 

påverkas av den strategi som han/hon väljer för att vardagen ska bli så bra som möjligt för att 

till exempel kunna hantera en ömsesidig relation (Woods 1997:45-49). 

 

Enligt Vanna Beckman är individer med ADHD självcentrerade och sliter ofta ut sina vänner 

och bekanta genom att vara ivriga och hänsynslösa gentemot den sociala omgivningen. De 

överreagerar ofta och kan tolka ett vanligt missöde som medveten och en elak handling av 

andra. Omogenhet i sitt sätt att hantera tvister, relatera till andra och kunna stå ut med 

irritationer är en del av ADHD individens sociala vardag. En individ med ADHD kan göra 

aggressivt motstånd mot det som är okänt och skrämmande. De kan också ha svårt för att se 

saker i olika sammanhang och tycker att vardagliga saker är svåra och irriterande. De kan lätt 

missförstå och bli missförstådda av andra i sin omgivning, vilket kan resultera i att de skyller 

ifrån sig och skyller på förhållanden som ligger utanför deras egna inflytandes möjlighet. De 

kan ha svårt för att styra sina impulser förnuftsmässigt, individen säger och gör saker vid fel 

tillfälle. Detta leder ofta till problem i relationer både i det privata och i arbetslivet. Det kan i 

värsta fall leda till ensamhet och social isolering (Beckman 2004:15). 

 

• Arbete 

Vi har varit i kontakt med arbetsförmedlingen i Västerås för att se hur det ser ut på 

arbetsmarknaden för individer med ADHD. Idag ser verkligheten annorlunda ut på 

arbetsförmedlingen än vad det gjorde för några år sedan när det gäller att få ut individer med 

t ex ADHD på arbetsmarknaden.  
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Funktionshindret ADHD kräver att det finns struktur och ett tillförlitligt arbetsschema för att 

individen ska veta vad som kommer att hända under dagen. Svåra situationer kan uppstå på 

arbetsplatsen till exempel om individen är för noggrann på arbetet och det tar för lång tid kan 

detta innebära att den övriga personalen uppfattar individen som långsam. Likadant om 

individen är för snabb kan denna bli anklagad för slarv. En individ med ADHD drar sig ofta 

undan från andra individer t ex i lunchrummet. Individen med ADHD tycker att det är svårt 

att förstå de olika koderna. Ingen förstår individen med funktionshindrets svårigheter med att 

inte kunna interagera med andra individer, problemet är ett faktum för att arbetskamraterna 

som inte förstår orsaken till problematiken dömer och placerar individen i ett fack för 

”onormala”. Den negativa attityden gör att individen blir stigmatiserad (V.Beckman 

1999:38).  

 

Sandra Woods menar att individer med ADHD har svårt att t ex koncentrera sig. En annan 

svårighet är att organisera. Individen blir lätt påverkad av de yttre stimuli som han/hon utsätts 

för. Individer som också har hyperaktivitet i sin diagnos har problem med att sitta still med 

händer och fötter och för vuxna infinner sig ofta känslan av rastlöshet. Närliggande faktorer 

kan variera som en funktion i åldern som t ex problem med dåligt självförtroende, tjurighet, 

viljan att bestämma saker, temperament, utbrott och svårighet till gensvar på disciplin detta 

påverkar relationer till andra individer negativt. Dessa funktionshinder påverkar individen 

negativt genom att individen blir negativt inställd till sig själv (Woods 1997:47). 

 

Sandra Woods anser att när det gäller behandling av ADHD patienter är ”Direct approach” 

det bästa sättet att behandla patienten på då de inte har tålamod med icke-direktiva ansatser, 

de lever mer i nuet och ser inte på framtiden som andra ”normala” personer gör. I ”Direct 

approach” behandlingen behöver patienten hjälp med att planlägga de dagliga händelserna.  

Hjälparen lär klienten på ett strukturerat sätt att rama in vardagen för att allt som klienten ska 

göra under dagen ska finnas med som t ex att stiga upp, arbetet börjar, rast, lunch, rast, 

arbetet slutar, gå hem, middag och fritidsaktivitet. I det personliga schemat ska det även 

finnas med städning t ex en gång/vecka, inhandling av mat en gång/vecka och övriga 

aktiviteter. Inget får lämnas åt slumpen. Individer med ADHD blir lätt uttråkade, de söker 

efter spänning och vill ofta ha olika kickar i vardagen som ofta inte infinner sig i den höga 

grad som individen vill och snart hittar han/hon på mycket roligare saker om inte ramen av 

struktur finns (Woods 1997:134-135).  
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Tidigare forskning om stigma 

Vi har sökt dessa undersökningar på olika databaser: Elin@malardalen, Sociological 

abstracts och Socialstyrelsens databas. De sökord som vi har använt oss av på de engelska 

databaserna är: Stigma, adults och adhd. De sökord vi har sökt på de svenska databaserna är: 

stigma, vuxna och adhd.  

 

Sammanställningen grundar sig på åtta olika forskningsstudier som handlar om utsatta 

grupper i samhället. De artiklar som vi har valt handlar om fysiska och psykiska 

funktionshinder. Vi vill se hur stigma uttrycker sig i de två begrepp som vi använder, sociala 

relationer och sjukdom. Det fanns svårigheter med att hitta forskning om vuxna individer 

med ADHD som stigmatiseras. Den forskningen som vi har funnit handlar om hur man 

hindrar barn från att bli stigmatiserade i förskolan och skolan. Vi har hittat forskning om 

enbart ADHD på vuxna. Därför valde vi att söka individer som utsattes för stigma i olika 

sammanhang för att få en bredare syn och förståelse för stigmatisering.  Följaktligen kunde vi 

få bättre insikt och förståelse av att läsa och jämföra olika former av stigmatisering i de olika 

artiklarna för att kunna arbeta vidare med vår studie.  

 

Angermeyer m.fl. (2001) gjorde en studie om hur individer med mental ohälsa uppfattades 

under ett decennium. En tidigare studie gjordes 1990 och nu ville man se om 

stigmatiseringen stod kvar i samma utsträckning som då. Studien visade att allmänhetens syn 

på individer med mental ohälsa inte hade förändrats i den grad man hoppats. Det fanns 

fortfarande olika åsikter mellan respondenterna om hur individen med mental ohälsa 

uppfattades av den ”normala” befolkningen. Problemen var som störst för de individer med 

mental ohälsa i institutioner som arbetsförmedlingen och bostadsförmedlingar där de inte kan 

berätta om sitt funktionshinder för då kan de ställas utanför samhällets grindar.  

   Efter undersökningen fick undersökningsledarna en mer klar bild av individer som lever 

med mental ohälsa. Det har också givit dem en mer korrekt bild av hur de är diskriminerade i 

och av samhället. Trenden att stigmatiseras är speciellt uttalad bland de individer som väl 

känner till den psykiatriska behandling som de måste genomgå innan de får sin eventuella 

diagnos. Eftersom en stor del av dem som var med i enkät undersökningen 1990 fortfarande 

2001 känner sig utsatta för stigma (Angermeyer m.fl 2005).   

 

Hislop (2006) undersökning speglar ett material som en klinik i Sydamerika (Colombia) har 

gjort på cirka 200 individer som har en nära relation till någon som har fått diagnosen lepra. 

Kliniken har specialiserat sig på sjukdomen lepra.  
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Viktoria Hislop har rest runt i landet och sett hur individer blir stigmatiserade på grund av 

sjukdomen lepra. I många fall utestängs hela familjen från byns tillhörighet om lepra 

upptäcks.  

   Sjukhusets specialister uppmanar idag föräldrar till ett barn och/eller en vuxen som får 

diagnosen lepra att inte berätta det för barnet eller dess omgivning. Detta för att familjen inte 

ska drabbas av utanförskap (stigma) i samhället. Detta stigma uttrycker sig så att individen 

inte är välkomna tillbaka till arbetet eller skolan pga. av att den övriga gruppen är rädd för att 

smittas. Då Colombia är ett relativt fattigt land och det är svårt med specialister som kan 

ställa en korrekt diagnos från början. I många fall felbehandlas den enskilda individen och 

fler inom familjen smittas i onödan. Lepran kan övervinnas om den behandlas i tid med 

långvarig medicinering och därmed kan individer med sjukdomen undgå att bli 

stigmatiserade (Hislop 2006).  

 

Wilson m.fl. (2005) gjorde en undersökning som gick ut på att intervjua individer med cancer 

som inte kunde leva upp till att vara så sjuka som allmänheten ansåg att de borde då de hade 

cancer. Undersökningen speglade också de anhöriga och vårdarnas syn på stigmatiseringen 

och ofta upplevde de inte på liknande sätt som den sjuke.  

   Den cancersjuke patienten stigmatiserades som sjuk genom hela behandlingen och även ett 

år efter behandlingen. Patienterna hade det svårt att ta sig ur denna stigmatisering eftersom 

omgivningen fortfarande upplevde den cancersjuke individen allvarligt sjuk. Sjukhusvärlden 

kan ses som ett civilt samhälle där individer med cancer ofta ställs inför svåra val. De vill 

kunna skratta och skämta men allvaret i deras sjukdom gör att det ofta uppfattas som 

opassande och/eller taktlöst av andra patienter vilket ofta leder till en ängslan och ett 

undvikande av sin egen släkt och vänner. Påpekanden som "Du är för glad för att vara sjuk 

som du säger" eller "Är du verkligen sjuk, du som är så glad" förkom ofta då patienten 

träffade sin släkt. Med detta problem känner sig många individer med cancer ofta förbisedda 

i många sammanhang. Ofta har de en känsla av att inte duga och de känner sig utanför 

samhället eftersom de befinner sig på sjukhus under sin behandlingstid (Wilson 2005).  

 

March (1995) gjorde en undersökning som handlade om adopterade vuxna individer. De 

uppfattade stigmatiseringen av sig själva såsom att de inte var som ”normala” individer på 

grund av att de blev bort adopterade som barn. Andra individer i samhället hade förutfattade 

meningar och olika negativa attityder om dem som skadade dem i det sociala livet.  

   Den negativa stigmatiseringen är svår att bryta ner och ofta präglas den av attityder och 

osanningar om de adopterades bakgrunder.  
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Många tror att individer som har blivit adopterade beror t ex på drogmissbruk eller 

alkoholmissbruk och det vittnar ofta om de största orsakerna till ett utanförskap i samhället. 

Det blir till ett socialt stigma då den vuxna individen får ta del av osanningar och 

kontroversiella handlingar då de inte kan få veta på ett enkelt och smidigt sätt vilka de 

biologiska föräldrarna är. Hur ska individen då få veta vilken bakgrund han/hon kommer 

ifrån. Chansen att få träffa sin biologiska familj är minimal eftersom adoptionshandlingar 

ofta är konfidentiella för att ”skydda” individen. Det är svårt att veta vart gränserna ska gå 

när det gäller den adopterades integritet eller/och social diskriminering (March 1995).   

 

Pettersson m.fl. (2003) deras undersökning tar upp barnperspektivet på ekonomiskt bistånd 

till barnfamiljer. Undersökningen ville visa hur barnet i familjen stigmatiseras genom olika 

handlingar som t ex sker i skolan genom insamlingar och olika aktiviteter för barnen. Dessa 

händelser ger barnet en negativ syn på samhället och enligt undersökningen tar dessa barn 

också psykiskt skada av att leva med ekonomiskt bistånd under en längre tid. Många barn 

lever i relativ fattigdom i Sverige. Detta har lett till att det har blivit en ändring i 

socialtjänstlagen. I den nya lagen står det; Barnets behov och situation ska uppmärksammas 

när den vuxna individen i familjen vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om 

ekonomiskt bistånd.  

   Undersökningen visar att fattigdom upplevs som stigma för de barn som lever under dessa 

förhållanden i svenska hem och det leder ofta till skamkänslor gentemot sina kamrater. 

Denna situation kan ofta innebära att barnet sällan eller aldrig får ekonomiskt bistånd till sin 

egen fritidaktivitet och det kan innebär att barnet ofrivilligt ställs utanför gemenskapen bland  

sina kamrater (Pettersson m.fl 2003).  

 

DiIorio m.fl. (2003) deras studie gick ut på att undersöka uppfattningen av stigma bland 

vuxna med epilepsi hur omfattande deras egenvård och deras uppfattning angående 

hälsovård. De tillfrågade individerna som medverkade i studien blev tilldelade att slutföra tre 

uppgifter vart tredje månad. Data blev insamlad från 320 vuxna män och kvinnor. 

Medelåldern på anfallen var 22 år, och 76 % av de medverkande rapporterade att de hade 

haft ett anfall under det senaste året. Analysen konstaterade att både de män och kvinnor som 

medverkade uppvisade liknelser av stigma över etniska gränser och åldersgrupper. Denna 

upplevelse av stigma handlar om de medverkande som inte var gifta och/eller inte levde med 

någon partner, de som var arbetslösa och hade en begränsad inkomst visade högre nivåer av 

stigma, än de som var gifta, hade partner, arbete och med högre inkomst.  
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De medverkande som rapporterades med högre värden av stigma omfattades av dem som 

hade sitt första anfall före femtio års ålder och ett anfall under det senaste året. De 

medverkandes anfall som inkräktade mer på olika aktiviteter, de som påvisade sitt anfall som 

mer eller mindre under kontroll och de som inte hade rätt till körkort på grund av sin 

sjukdom rapporterades med högre värden av stigma.  

    Resultatet av studien visar ett förnimbart resultat av stigma och det är signifikant 

(betydande) för individer med epilepsi och kan associeras med faktorer som är kända för 

skötandet av epilepsi. Förståelse som är den största risken för känslan av stigmatisering kan 

leda till ett utvecklande av preventiva åtgärder (DiIorio m.fl. 2003).  

 

Pejlerts (2001) studie handlar om att belysa meningen med föräldravård av en son eller dotter 

med svår psykisk sjukdom och stigmatiskt beteende boendes på behandlingshem. Föräldrarna 

blev tillfrågade att berätta om deras relation till deras barn i dåtid, och i nutid och om deras 

tankar och känslor angående framtiden. Meningen med föräldravård var att belysa olika 

teman såsom "leva med sorg", "smärta och konstant oro", "leva med skuld och skam", 

"relatera till vårdformer och umbäranden", "förlika sig med svårigheter" och "hoppet för att 

barnet ska få ett bättre liv som vuxen".  

    Berättelserna visar pågående sorg, bedrövelse och förlust och det kan förklaras med 

kronisk bedrövelse. Studien avslöjar också en kulturell konflikt mellan familjesystemet och 

vårdsystemet, vilket avslöjas som ett hot mot föräldrarollen, men även erfarenheter av om att 

få stöd och ha ett förtroende för den vård de får. Erfarenheter av stigma blev avslöjad utifrån 

sättet av stämpling av sjukdomen, berättelsernas erfarenheter av skam och relationer med 

samhället och de professionella i den psykiatriska vården. Föräldrarnas envishet i vård rollen, 

drivna att ta hand om sig själva och uttrycka hopp för framtiden kunde tolkas som en process 

till att förlika sig med svårigheterna. Resultatet visar att professionella inom den psykiatriska 

vården behöver bli mer uppmärksamma på deras egna attityder och behandling av familjerna 

som gör att de blir stigmatiserade, förbättra deras samarbete med, och ge stöd åt familjerna 

och ge möjligheter för att de olika familjerna träffas (Pejlerts 2001). 

 

Bruséns (2004) undersökning var en utvärdering av 92 individer som svarade på enkäter för 

att se om den nya reformen som innebar att individer med psykiskt funktionshinder hade rätt 

till ett personligt ombud i dennes vardag som stöd och hjälp. Reformen skulle förbättra 

villkoren för den enskilda individen i samhället. Genom att de skulle få mer socialt stöd, 

ökad delaktighet och en bättre vård- situation.  
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Ombuden skulle se till att den enskilde individens behov blev uppmärksammade och att det 

samordnades insatser utefter individens egen önskan.  

   Utvärderingen visade att de individerna med psykisk funktionshinder stigmatiserades i 

samhället i stor grad innan reformen trädde i kraft. Efter att reformen trädde i kraft visade 

individerna på positiva skillnader, de stigmatiserades fortfarande men i mindre skala 

(Bruséns 2004).   

Sammanfattning tidigare forskning 

Vi har valt att inrikta sammanfattningen utifrån begreppen "sjukdom" och "sociala relationer" 

som kan beskriva en stigmatisk skillnad.  

 

Författare och år Undersökningsdeltagarna  Fokus i undersökning 

Matthias C. Angermeyer m fl. 

(2001) 

Respondenterna är stickprovs -
utvalda för en enkätundersökning 
om de stigmatiseras pga. av sin 
mentala ohälsa.  

Stigmatiserad”sjukdom" 
Undersökningen visar om det har 
skett någon förändring för 
individer med mental ohälsa eller 
om de fortfarande stigmatiseras av 
samhället. 

Viktoria Hislop (2006) Respondenterna är utvalda för att 
de har någon inom familjen som 
har fått diagnosen lepra.  

Stigmatiserad "sjukdom". 
Studien visar hur individen 
upplever sin situation då denne får 
diagnosen Lepra. Läkarna vill 
förhindra stigmatisering med att 
råda individen att inte berätta om 
sjukdomen. 

Kate Wilson m fl. (2005) Respondenterna har en cancer 
diagnos.  

Stigmatiserad "sjukdom".  
Hur respondenterna påverkas och 
ses av de övriga på sjukhuset, 
omgivningen och hur de 
stigmatiseras under lång tid på 
grund av sin cancer diagnos 

Karen March (1995) Respondenterna var adopterade 
som barn och hur de upplevde 
stigmatiseringen i samhället.  

Stigmatiserade "Sociala relationer". 
Undersökning visar att länken 
mellan den vuxne som blivit 
adopterad som barn och viljan att 
återförenas med sin biologiska 
familj är ett social stigma. 

Lars Pettersson m fl. (2003) 

 

Undersökningsledarna ska se 
undersökningen ur ett 
barnperspektiv. 

Stigmatiserade "Sociala relationer"  
Studien vill visa hur barnet 
påverkas av att familjen får 
ekonomiskt bistånd under en längre 
tid. Undersökningen speglar hur 
barn i fattiga familjer stigmatiseras. 

C. DiIorio, P. m fl. (2003) Respondenterna blev rekryterade 
från 2 epilepsi center och en 
neurologisk klinik. 

Stigmatiserad både "sociala 
relationer och sjukdom". 
Studien gick ut på att undersöka 
uppfattningen om stigma bland 
vuxna med epilepsi. Resultatet av 
studien visar att den urskiljbart 
stigma är signifikant för individer 
med epilepsi och kan associeras 
med faktorer som är kända för 
skötandet av epilepsi. 

Anita Pejlert (2001) Respondenter var föräldrar till sex Stigmatiseras ”sociala relationer 
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klienter. Detta var ett icke 
slumpmässigt val 

och sjukdom”.  
Studien gick ut på att belysa 
meningen med föräldravård med 
hänvisning till att ha ett barn med 
svår psykisk sjukdom boendes på 
behandlingshem. Resultatet visar 
att professionella i psykiatri vården 
måste bli mer uppmärksamma på 
deras egna attityder och behandling 
av familjerna. 

Peter Brusén (2004) Respondenterna har en psykiskt 
funktionshinder som gör att de 
behöver personliga ombud i sin 
vardag 

Stigmatiserade "sociala relationer 
och sjukdom". 
Hur respondenternas vård och 
omsorg har förbättrats genom de 
personliga ombuden. En 
utvärdering för att se hur individer 
med psykiskt funktionshinder 
stigmatiseras av samhällets.   

 

Slutsatser 

Det vi har sett i vår tidigare forskning är att individerna i de olika studierna har blivit utsatta 

för stigmatisering i olika situationer. Försökspersonerna i den tidigare forskningen upplevde 

sig ofta utanför och många gånger som annorlunda då de möttes av negativa attityder i sin 

omgivning, på grund av den stigmatisering som de var utsatta för. Vi uppmärksammade att 

en grupp individer kunde vara utsatta för flera olika stigman, det visar vi i vår tabell (ovan). 

Exempelvis i Bruséns undersökning visar vi att hans respondenter var utsatta för stigma i 

sociala relationer och stigma på grund av sjukdom, dessa två begrepp har vi använt oss av i 

den tidigare forskningen. Vi har valt dessa två begrepp för att individen med psykiskt 

funktionshinder (sjukdom) var med om en utvärdering där individen skulle få personliga 

ombud för att få mer socialt stöd (sociala relationer) och en ökad delaktighet i vardagen. Den 

tidigare forskningen beskriver olika negativa upplevelser som individen har fått av att de har 

blivit stigmatiserade. Stigmatiseringen uttrycker sig generellt över alla de kategorier som den 

tidigare forskningen visar. Individen som upplever ett stigma känner sig då utsatt i ett 

utanförskap av andra individer i samhället.  
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Teoretisk ram 

Vi har hämtat inspiration från Howard S. Becker och Erwing Goffman. Anledningen till att vi 

tittade närmare på Becker berodde på att vi ville se om det fanns några tydliga skillnader 

mellan dessa båda teoretiker. Därför tänkte vi presentera lite här vad som fångade vårt intresse 

med Becker, vi ville se vilka likheter och olikheter det finns dem i mellan. 

  

Howard Becker är en av de sociologer som kopplas samman med stämplingsteorin. Både 

Goffman och Becker talar om avvikare och olika avvikelser hos en individ. Becker intresserar 

sig för hur avvikande individer framställs via etikettering eller stämpling, då inte genom 

stigmatiska beteenden såsom Goffmans teori om stigma. Enligt Becker så är ett avvikande 

beteende det beteende som människor etiketterar som avvikande från normen. En avvikelse 

kan förklaras som att en individ inte följer en specifik norm som är allmänt vedertagen av 

individer i särskild social kategori som till exempel på arbetsplatsen. Erwing Goffman 

arbetade fram en teori om stigma, den handlar om hur individer stigmatiseras i samhället.  I 

boken "Stigma" utvecklar han begreppet stigma. "Stigmatiserade" är individer som avviker 

från det "normala" enligt Goffman på ett fysiskt, psykiskt, och/eller tribiala sätt. Goffman 

(1972) menar att det är när omgivningen upptäcker att det finns en skillnad mellan en persons 

förväntade sociala identitet och hans faktiska sociala identitet som ett stigma blir aktuell. Då 

individen blir utestängd från gemenskapen för att denne avviker på ett fysiskt eller psykiskt 

sätt, då uppstår en stigmatisering (Becker 1963:11-20)(Goffman 1972:14-18).  

 

Vi såg att teoretikerna Becker och Goffman har i det nä rmaste samma intresseområde, men att 

de båda teoretikerna har olika åsikter om det är stämpling eller stigmatiskt beteende de 

avvikande individerna har. Vi har valt att rikta vår teoretiska ram mot Goffmans 

stigmatiseringsteori för att öka vår förståelse för hur det kommer sig att individer med ett 

avvikande beteende utsätts för stigma. Med detta så vill vi få begreppet stigma förklarat 

genom Goffmans teori. I vår empiri kommer vi att se om individer med ADHD stigmatiseras 

och hur det kan påverka den personliga karaktären hos individer med funktionshindret 

ADHD.  

 

Vi vill titta på hur det sociala funktionshindret i relationer till andra individer fungerar och hur 

det kan se ut på en arbetsplats för en individ med ADHD. Vi har också undersökt om den 

enskilda individen har kommit underfund med olika strategier för att klara sig i samhället.  
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Goffmans stigmatiseringsteori 

Vi har valt att genomföra teoriavsnittet genom att varva olika begrepp såsom stigma, sociala 

relationer och arbete. Dessa begrepp har vi fått fram genom vår empiri, de kommer att 

behandlas tematiskt i vår analys. Begreppen används utifrån respondenternas upplevelser, 

som de erfarit i deras kontakt med vardagen i och med att de har funktionshindret ADHD. Vi 

har även valt att beskriva lite om hur termen stigma uppkom utifrån Goffman för att kunna 

förstå den bakomliggande historiken. Syftet med vår teoretiska bakgrund är att genom den 

och vår tidigare forskning samt vår empiri kunna få svar på vårt syfte och frågeställningar. 

 

Den stigmatiserade individen utsätts ideligen för problemet om hur han/hon skall besvara 

samhällets ”normala” krav och förväntningar. Om individen öppet visar sitt stigma kan 

personen riskera att stötas bort av andra människor som individen kommer att komma i 

kontakt med, eller ska individen göra allt för att dölja stigmat och till varje pris eftersträva 

anpassning till det ”typiska” samhället (Goffman1972:117-121)?   

 

Hur uppkom termen stigma? Goffman (1972) berättar om Grekerna som höll mycket strängt 

på visuella tecken och de skapade ordet stigma för att beteckna kroppsliga tecken som var 

avsedda för att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en individs moraliska status. 

Olika tecken skars eller brändes in på olika synbara ställen. De olika tecknen kunde visa att 

bäraren var slav, brottsling, förrädare, pestsmittad, en individ som ska undvikas speciellt på 

offentliga platser. Goffman delar in stigma i tre artskilda typer: 

1. Här kan vi se kroppsliga missbildningar som var synliga av olika slag hos individen t 

ex harmynt.  

2. Fläckar på den personliga karaktären som viljesvaghet, förräderi, stela 

trosföreställningar eller bristande hederlighet. Individerna blir tvungna att sluta sig till 

dessa grupper i samhället och sluter sig till dessa med egenskaper utifrån 

vederbörandes förflutna t ex mental ohälsa eller psykiska rubbningar, 

fängelsevistelse, drog – och alkoholmissbruk. 

3. Här nämner Goffman det ”tribiala” stigman i samhället som religion, nation och ras 

tillhörighet. Detta stigma kan förmedlas från generation till generation och drabba alla 

medlemmar i familjen mycket hårt.                                                          

                                                 

Goffman menar att termen stigma appliceras på individer som andra betecknar har varit med 

om något olycksöde eller en individ som lever med ett funktionshinder.  
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Det handlar inte så mycket om kroppsliga särdrag. Goffman menar att samhället delar in 

individer i olika kategorier. Denna indelning görs när individen uppvisar sitt egna jag. Efter 

det kategoriserar samhället individen in i den kategorin som medlemmarna tycker att 

individen ska vara i (Goffman 1972:14).  

 

Goffman pratar om preliminära begrepp och det handlar om att det startar en process när vi 

möter en individ första gången. Vi kan av bara första anblicken kategorisera och även 

fastställa både negativa och positiva egenskaper på individens sociala identitet. Individer i 

samhället kategoriserar t ex på kläderna, etnicitet, vilken status individen har och vilket yrke 

han/hon arbetar inom (Goffman 1972:12).  

 

Det positiva med stigma är att vi i Tv och media hör om olika mirakel som händer individer 

runt om i världen. Goffman menar att det ofta handlar om individer med olika stigma, det är 

ofta avvikande individer i samhället som uppnår något mirakel. Den individ med stigma kan 

själv söka sig till stora utmaningar som han/hon i egentligen inte ska klara av t ex ett en blind 

individ som åker utförsåkning eller klättrar i berg, en rullstolsbunden individ som lär sig rida 

är inte ovanligt eller denne tar flygcentfikat. De måste visa att de är att räkna med i 

samhället. Goffman menar att individen som utsätts för stigma då kan få tillbaka den sociala 

status individen hade innan t ex olyckan, för att individen då har lyckats att uppnå ett nytt 

mål i sitt liv. Individen får uppskattning och tillhörighet till de ”normala” i samhället igen. 

Individen vill visa att han/hon fast de har ett funktionshinder kan fö rverkliga sina drömmar 

(Goffman 1972:19). 

 

Goffman beskriver relationer till den ”egna” gruppen och hur den stigmatiserade kan 

diskrediteras av sina egna t ex genom att ställas utanför även här i den egna gruppen. En 

känsla som individen får av den egna situation som han/hon befinner sig i och det egna 

sammanhanget som individen meddelas till följd av sina olika sociala erfarenheter. Den 

individ som utsätts för stigma av samhället lever ofta upp till en annan svårare 

identitetsstandard för att försöka dölja sitt funktionshinder. Individen tillämpar den nya 

identiteten på sig själv och det blir på så sätt mycket svårare att leva upp till. Individen kan 

känna ett ambivalens i sitt handlande i relationen till sitt egna jag. Den stigmatiserade 

individen kan inte låta bli att dela in sitt eget folk i olika grupper. Då kan de som har ett 

mindre stigma höja sig själva och sänka de andra för att på så sätt hamna i ett bättre läge 

gentemot de andra i gruppen. De lomhörda är inte döva och de som har nedsatt syn är inte 

blinda (Goffman 1972:113-114).   
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Goffman menar att termen stigma kan användas som benämning på individens olika 

egenskaper. I vissa fall kan de vara mycket misskrediterande, t ex applicerar stigma på en 

individ med psykisk eller fysisk sjukdom. Goffman diskuterar kring problemen som individen 

ställs inför. Såsom att den avvikande individen har ett ”dolt” stigma exempelvis alkoholism, 

missbruksproblem eller är arbetslös. Individen måste göra ett personligt val, vara ärlig och 

berätta om sin avvikelse eller dölja avvikelsen. Individen tar stora risker med de båda valen, 

risken med att berätta för mycket kan leda till att människor börjar vända sig bort ifrån 

individen, samtidigt som det kan leda till negativa konsekvenser om personerna skulle få reda 

på det avvikande beteendet via ryktesvägar. Det positiva med att berätta om sitt 

funktionshinder är att ind ividen kan vara ärlig både mot sig själv och den omgivning som 

han/hon befinner sig i och slipper därav känna av en ”falsk identitet” (Goffman1972:114-

115).  

 

Goffman talar om den yrkesmässiga presentationen när en individ med ett ”dolt” 

funktionshinder har svårt att veta hur de sociala koderna fungerar i olika sociala situationer. 

Det är ofta därför de stigmatiseras som underliga och konstiga. En individ med ”dolt” 

funktionshinder ser sig själv inte som stigmatiserad utan som vilken individ som helst i 

samhället. Men tyvärr ser omgivningen på individen annorlunda. Det kan bli en fundamental 

motsägelse från den stigmatiserade individen som måste göra olika ansträngningar för att ta 

sig ur detta dilemma. Eller så måste han/hon förklara sig för att ge en komplett innebörd åt 

individens situation. Här menar Goffman att det är noga med vad den stigmatiserade 

individen presterar. När den stigmatiserade individen umgås med icke stigmatiserande 

personer ”vänskap över gränserna” så kommer den stigmatiserade inte att känna sig 

stigmatiserad i lika stor utsträckning. Många individer som stigmatiseras vill visa upp vad de 

är bra på t ex att de är fullt friska, mycket maskulina eller mycket feminina, och att de då är 

respektabla avvikare (Goffman 1972:115-118).  

 

Relationen till den egna populationen av individer där en grupp stigmatiserade ingår, får den 

individ som är stigmatiserad förmodligen underkasta sig de andra i populationen på grund av 

att de har ett och samma stigma, t ex ett ”dolt” funktionshinder. Det kan ses så att individens 

”verkliga” grupp alltså i själva verket är den grupp som kan avfärda individen om individen 

inte passar in. Om individen håller sig till sin grupptillhörighet är han/hon lojal om han/hon 

inte gör det, tillskrivs denne som rädd och/eller enfaldig. Stigmas inflytande på 

sjukdomsförloppet har undersökts i ett fåtal studier.  
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De visar att patienten som accepterar sin sjukdom upplever en inre press att bekräfta en 

stereotyp bild av att vara en oförmögen individ, som så småningom berövas sina sociala 

kontakter och tar på sig en roll som gör honom/henne handlingsförlamad. Som ett resultat av 

detta bekräftas symtomen och ett beroende av vården och individerna i omgivningen uppstår. 

De individer som upplever sig mest stigmatiserade har ofta en svag självkänsla och saknar 

också i högre grad kontroll över sin egen situation (Goffman1972:118-120).  

 

Goffman beskriver de stigmatiserade individerna som en blandning av dem som har 

”normala” och ”icke normala” egenskaper. Kan den stigmatiserade individen dra nytta av att 

tala om sitt handikapp för den grupp han/hon identifierar sig med? Individen kan använda sig 

av liknande talesätt som när han/hon är tillsammans med den egna gruppen, eller använda sig 

utav de talesätt som de ”normala” använder sig av när de är tillsammans med varandra.  I 

vissa sammanhang kan individen ta upp och diskutera sitt eget stigma för att på så sätt 

avdramatisera sitt eget funktionshinder och visa att han/hon inte är sämre än någon annan 

individ. Den stigmatiserade individen får inte handla utefter egna val utan måste följa någon 

normalitet som finns i samhällets normer. Vem är det som säger att det är synd om en individ 

som är blind eller krympling? Det är oftast individer som inte har något handikapp och som 

tillhör den andra sidan som sätter sina egna känslor på den funktionshindrade individen. 

Automatiskt stigmatiseras de som mindre funktionsdugliga individer i samhället. Ofta är det 

de ”normala” individerna i samhället som talar om vad de individer som är funktionshindrade 

kan eller inte kan göra. De ”normala” individerna i samhället hämmar då den 

funktionshindrade på ett negativt sätt genom att de till exempel säger till den blinde individen 

att han/hon inte kan klättra i berg för att individen är blind (Goffman1972:120-122).  
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Metod  

Denna studie baserar sig på kvalitativa forskningsintervjuer som ska beskriva respondentens 

vardag i olika relationer. Den kvalitativa metoden är ideografisk och det visar att studiens 

intresse inriktas på det enskilda fallet och olika perspektiv av respondentens vardag. I den 

kvalitativa intervjun har vi försökt att specificera olika situationer och handlingar som kan ge 

svaren till vårt syfte. I detalj handlar det om att granska informationen om den enskilda och 

unika individen. Utgångspunkten i studien har varit ett hermeneutiskt perspektiv (Ödman 

1994) vilket betyder att vi har koncentrerat oss på respondentens öppenhet inför 

respondentens olika upplevelser. Hermeneutik är läran om att tolka och förstå olika tecken 

och tydningar som respondenten ger oss under intervjun. Syftet med hermeneutiken är att 

hitta en tillämplig och gemensam förståelse av respondentens svar från intervjun. Intervjun är 

en muntlig diskurs om respondentens vardagssituation, vi skriver de muntliga frågorna till 

textform för att vi ska kunna tolka studiesvaren. Vi intervjuar efter tre teman; stigmatisering, 

sociala relationer och arbete (Kvale 1997:35)(Ödman 1994).  

 

Studien baserades sig på åtta samtalsintervjuer med individer som har diagnosen ADHD samt 

en hjälpare från arbetsförmedlingen som arbetade med individer med ADHD. Vi arbetade 

med öppna frågor under hela intervjun då vi efter en stund förstod att respondenten ville 

hoppa mellan frågorna. På ett enkelt och metodiskt sätt kunde vi då omplacera våra frågor 

efter respondenternas önskemål utifrån de teman som vi hade till vårt förfogande för 

intervjun. Det gjorde att vi fick vara mycket flexibla i vårt arbete med respondenten.  

Intervjuerna blev på så sätt som en dialog mellan två vänner som samspelar med varandra. På 

så sätt fick vi fram de svar som studien behövde utan att göra den enskilda respondenten 

nervös eller uppspelt på ett negativt sätt. Det uppstod ett gemensamt beroende mellan den 

mänskliga interaktionen och produktion av de tre olika huvudteman som ligger till vetskap för 

undersökningen. Fokus ligger på de olika livssituationer som delges av respondentens svar på 

de öppna frågorna.  

 

Informationen som respondenterna fick inför samtalsintervjuerna var att vi berättade om syftet 

till studien och att vi därigenom skulle undersöka och belysa deras egna upplevelser genom 

livet fram till idag. Vi kunde inte använda oss av bandspelare när vi träffade respondenterna 

då de valde sådana miljöer som var både stökiga och bullriga. Det hade varit svårt att 

identifiera den enskilde respondenten på bandet från de övriga gästerna. Vi ansåg även att vi 

skulle ”skylta” lite med att vi spelade in och intervjuade en individ.  
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Det skulle kanske medföra att andra skulle bli nyfikna och lyssna på vårt samtal och vi ansåg 

att det skulle med sannolika skäl hämma våra respondenter till att svara på våra frågor. Därför 

valde vi att anteckna våra samtalsintervjuer på ett sådant korrekt sätt som möjligt. Vi förstår 

att vi kan ha missat något enstaka ord men eftersom vi båda två skrev samma sak kan vi med 

säkerhet använda oss av citattecken. Ur materialet växte olika perspektiv fram från 

respondentens livssituation.  

 

Urvalsmetod 

Vi har kontaktat individer som har fått en ADHD diagnos i vuxen ålder. Vi valde att intervjua 

myndiga personer som själva kunde välja om de ville vara med i vår studie eller inte. Om vi 

hade valt individer under 18 år så hade vi behövt ett godkännande från respektive målsman. 

Dessa respondenter har varit viktiga för vår studie eftersom de har fått sin diagnos efter att de 

fyllt 16 år. Det kan ha gjort att de ofta har levt under hård press i t ex skolan och det kan även 

ha gett individen olika svårigheter genom att de själva och omgivningen inte har förstått vad 

som var fel. Vi har sökt individer med olika personligheter, kön och levnadsförhållanden för 

att få en bredare beskrivning av hur det är att leva med en ADHD diagnos. Det för att få en 

bild om och i så fall hur individer med funktionshindret ADHD stigmatiseras. Vi har gjort 

fyra strategiska urval där vi kände de tillfrågade respondenterna. Utifrån dem har vi fått hjälp 

att hittat fyra respondenter till med ADHD diagnos. Det blev ett snöbollsurval. Vi ansåg att 

det var viktigt för vår studie med respondenter som vi inte kände från början. 

Samtalsintervjuerna ut fördes genom att vi träffade de åtta respondenterna på olika platser för 

att det skulle passa respondenten bäst. De åtta intervjuerna som gjorts i vår studie är med 

individer som har en ADHD diagnos och därför är den delen konfidentiell. Hjälparen valde vi 

utifrån att hon arbetar med individer som har adhd som funktionshinder. Vi besökte hjälparen 

på hennes arbetsplats där även intervjun gjordes.  

 

Material 

De intervjufrågor som studien använde till hjälparen var öppna frågor utan tema (Bilaga 2). 

Till de åtta respondenterna var intervjufrågorna indelade i tre olika teman (se Bilaga 1) Den 

första kategorin 1), Hänvisar till om och i så fall hur respondenten uppfattar stigmatisering. 

Den andra kategorin 2), Hänvisar till sociala relationer. Den tredje kategorin 3), Hänvisar till 

arbetsplatsen. Vi kom fram till att dessa teman kunde ge oss ett brett material att arbeta med 

och ge oss svar på de frågor som vi har med vår frågeställning. 
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Vårt huvudtema är stigma, vi ville se om och i så fall hur individen stigmatiseras och vilka 

uttryck det får t ex i sociala relationer. Vi kommer att tolka de svar som vi får när det gäller 

stigma för att se om individen har varit utsatt för stigmatisering. Vi valde därför att inrikta 

frågorna till skoltiden för att respondenterna vid denna tid inte visste om sitt funktionshinder. 

Då han/hon fick sin diagnos senare i livet. Från början hade vi flera teman som vi skulle 

använda oss av, men i ett tidigt skede märkte vi att det inte skulle fungera. Vårt huvudtema 

var stigma och i dessa tre teman kan vi få fram om och hur respondenten upplever sig 

stigmatiserad utifrån sitt personliga perspektiv.  

 

Procedur 

Genom telefonkontakt tog vi kontakt med de fyra aktuella respondenterna som vi ville ha med 

i studien. De fyra första respondenterna hjälpte oss sedan att ytterligare få tag på fyra 

respondenter till. Det blev att vi använde oss av ett snöbollsurval. Vi förberedde 

respondenterna genom att vi berättade hur intervjuerna skulle gå till och hur det skulle komma 

att se ut, vilka teman vi skulle använda oss av så att respondenten i god tid kunde tänka på de 

olika teman som intervjun skulle handla om i stora drag. Det för att respondenten skulle känna 

sig så bekväm som möjligt inför mötet med oss och de frågor som undersökningen rörde. 

Eftersom en individ med ADHD kräver längre förberedelse och i många fall behöver längre 

tid på sig för att känna sig för i olika situationer så ansåg vi att detta var viktigt för vår studie. 

Intervjuerna tog mellan 1 till 1½ timme vardera. När intervjun var slut fick alla respondenter 

en Trisslott var. Det var uppskattat. Efter intervjuerna började vi arbetet med att renskriva 

våra anteckningar och jämföra eventuella ordmissar med varandra. Det var viktigt för oss att 

ta reda på intervjuanteckningarna direkt efter intervjuerna då det fortfarande var nyskrivet och 

vi mindes situationen bra. Vi kontaktade hjälparen per telefon för att berätta om vår studie och 

om hon ville medverka i en intervju om ADHD. Vi intervjuade hjälparen på hennes 

arbetsplats och det tog ca en timme. Efter intervjun fick även hjälparen en Trisslott och hon 

blev väldigt glad.  
Validitet och reliabilitet 

Validiteten visar hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten, undersöker vi det vi 

säger att vi undersöker. Validiteten handlar om giltigheten i svaren från empirin. Vi ansåg att 

det förarbete som vi lade ner på respondenterna var viktig för validiteten i studien. Reliabilitet 

beskriver tillförlitlighet i studien. Den visar hur vi har gått tillväga och hur noggranna vi har 

varit. Ofta kan fel uppstå när studien inte har arbetats fram på ett noggrant sätt som t ex missar 

i intervjusvaren.  
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Vi anser att validiteten är hög på grund av att vi båda var aktiva med att skriva under 

intervjuerna. Vi känner att svaren på våra frågor är så korrekt nedskrivna som möjligt. Om vi 

ändå kände att något var oklart på grund av hörfel eller missförstånd kunde vi kontakta 

respondenten på en gång för att eventuellt lösa frågor som uppstod. Validitet och reliabilitet är 

viktiga för varandra i en studie. En korrekt vetenskaplig undersökning ska uppfylla såväl god 

validitet som reliabilitet. Eftersom vi har valt en kvalitativ forskningsmetod med ett 

hermeneutiskt synsätt kan inte validitet och reliabiliteten vara självklara eftersom studien 

tolkas (Esaiasson. P m fl 2003:67-69). 

   
Etiskt förhållningssätt 

Vi har beaktat och tagit del av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

rekommendationer. När vi första gången tillfrågade respondenterna och under intervjuerna har 

de delgetts information att de är med i studien på frivillig basis och att de när som helst kan 

avsluta sin medverkan i studien. Vi har informerat respondenterna att deras medverkan i 

studien behandlas konfidentiellt och att den information som vi delges inte kommer att lämnas 

ut till någon annan och att materialet bara kommer att användas i denna studie. Efter att vi är 

klara med studien kommer intervjumaterialet att eldas upp. Det för att ingen utomstående ska 

på något sätt ska få tag i materialet och kunna spåra de som har medverkat i studien. Vi har 

tagit stor hänsyn till individens egna önskemål om utförandet i studien, till exempel de namn 

som de ges i studien. Respondenterna har fingerade namn i studien och de namnval vi gjorde 

accepterades av alla. Om respondenten är intresserad kan de få ta del av materialet och det 

resultat som studien visar. Några av respondenterna läste igenom materialet efter intervjun för 

att verifiera det material som skrivits ner och respondenten gav sitt godkännande. I två fall 

läste vi upp det han/hon sagt för att på så sätt verifiera det som sagts. Respondenterna hade 

fria händer att göra ändringar om vi som intervjuare hade missuppfattat eller misstolkat, men 

det fanns inga ändringar att göra utan respondenterna ville bara göra något eller några tillägg 

så att texten skulle bli mer komplett.  
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Analysen av de åtta respondenterna  

För att analysera materialet används tre teman. Dessa teman baseras på intervjufrågorna (se 

Appendix 1) och på det insamlade materialet i sin helhet.  

• Stigmatisering (stämplingen) 
• Sociala relationer 
• Arbete  
 

Respondenterna pratade under intervjuerna olika mycket med oss, vilket syns då svaren är 

väldigt korta och koncisa hos några av respondenterna och utförligare hos andra. Några av 

respondenterna var väldigt frispråkiga. Vi valde att skriva ordet svordom inom parantes eller 

om respondenten utrycker sig på något sätt som läsaren inte kan uppfatta så skriver vi ordet 

ler inom parantes. Vi har använt oss av tecknet … när respondenten blir tyst en kort stund 

och sedan börjar prata igen.  

 

Kort presentation av de åtta respondenterna 

William är 38 år och arbetar på ett stort företag som säljare. Han blev diagnostiserad när två 

av hans barn fick diagnosen ADHD för fem år sedan. William är skild och har tre barn. 

Carl är 29 år och arbetar som lastbilschaufför. Han fick sin diagnos när han läste till lastbils 

chaufför på gymnasiet. Carl har ingen partner och inga barn. 

Levi är 23 år och arbetslös. Levi fick sin diagnos på gymnasiet. Han har sambo utan barn. 

Julia är 27 år och arbetslös. Julia fick sin diagnos då hennes dotter fick diagnosen för två år 

sedan. Hon är ensamstående med en dotter på 8 år. 

Johanna är 24 år och arbetar som bartender. Hon fick sin diagnos på gymnasiet. Johanna 

lever ensam utan barn. 

Carina är 27 år och arbetslös. Har nyligen diagnostiserats. Hon lever ensam utan barn. 

Felicia är 19 år och arbetslös. Har nyligen diagnostiserats. Hon är sambo utan barn. 

Anna är 22 år och arbetslös, hon har praktiserat i 1 månad. Hon har nyligen fått sin diagnos. 

Hon lever ensam utan barn. 

 

Introduktion till analyserna 

De åtta respondenterna som vi kommer att intervjua i denna analys intervjuas efter tre teman; 

1) Stigmatisering (stämpling) 2) Sociala relationer och 3) Arbete. Utifrån Goffmans teori om 

stigma ska vi se om våra respondenter har blivit utsatta för stigmatisering och i så fall hur det 

uttrycker sig hos den enskilda individen. Stigmatisering är vårt huvudtema och det 

återkopplar vi i de tre teman vi kommer att redovisa här.  
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Vi kommer att koncentrera oss på respondenternas öppenhet inför hans/hennes olika 

upplevelser vilket också är viktig för den hermeneutiska metoden som vi har valt att använda 

oss av. Det hermeneutiska synsättet är läran om att vi ska förstå och tolka tecken och 

tydningar som respondenten visar oss under pågående intervju. Vi kommer att ta till oss de 

svar som respondenten ger oss under intervjuerna. Detta underlag kommer vi att tolka och 

även skapa en ny förståelse till när det gäller individer med funktionshindret ADHD. Vi 

söker efter svar på vårt syfte och de frågeställningar som vi har.  

 

I arbetet efter intervjuerna har vi tolkat och tydligt gjort de tecken som respondenten har givit 

oss under intervjuerna. När vi hade materialet i sin helhet läste vi igenom det och bearbeta 

det på ett sådant sätt att vårt syfte och frågeställningar kom i fokus. I analysen kommer vi 

också att se om och i så fall hur respondenterna förenas i de olika teman vi intervjuar om. Vi 

tror att de tre teman som vi använder oss av ger studien en överskådlig bild av hur samhället 

kan se ut för en individ med funktionshindret ADHD och hur individen upplever sig själv i 

samhället. Några av respondenterna berättar om mobbing i skolan och hur det sociala livet 

har blivit påverkat av att de sällan eller aldrig träffar bekanta utan att de håller sig för sig 

själva. 

 

Stigmatisering (stämpling) 

Några av respondenterna visste inte vad stigmatiserad var. Därför använde vi oss av ord som 

stämpling och mobbing vilket underlättade intervjuerna. I några av de intervjuer som vi 

genomförde var det inte svårt att tolka att respondenterna har utsatts för situationer där de har 

känt sig kränkta på ett eller annat sätt. Några av respondenterna har någon gång blivit utsatta 

för både fysiskt och/eller psykiskt våld från skoltiden och även i vuxen ålder. 

 

Genom Williams berättelse tolkar vi att han har blivit stämplad av både barn och vuxna 

genom åren. Han fick tidigt smeknamn som ”puckot” eller ”dumhuvudet” vilket gjorde att 

han kände sig utstött i t ex skolan. William säger så här:  

”Mobbad har jag blivit genom åren av äldre på skolan. Stämplad kanske jag blev när jag blev placerad i den 

lilla klassen utanför den vanliga klassen. Alla de andra på skolan visste då att man hade problem och vi 

som gick i klassen hade säkert problem också men i vilken grad vet jag inte. Jag hade i alla fall ADHD det 

vet jag idag, vad de andra hade vet jag inte, det finns så många bokstavsbeteckningar i dag som skulle passa 

in.  I den lilla klassen som jag gick i så var vi fem personer som var mer vilda än tama och en stackars 

lärarinna som slet sitt hår med oss (skrattar). Annars när jag blev tilltalad i t ex rökrutan så var det puckot 

eller dumhuvudet jag hette aldrig mitt riktiga namn. Jag var också känd för att slåss och hamnade ofta i 

slagsmål om små saker. Lärarna på skolan tyckte inte om mig … det märktes när jag åkte på stryk då tog 



23(43) 

det alltid längre tid innan någon kom och blåste av det hela. Ibland kom det ingen alls för att hjälpa mig och 

då kunde de vara två eller flera som slog mig. Om jag slog ner någon var de på plats snabbt för att rädda 

personen. Jag ångrar mycket av det jag har gjort.”  

 

Vi fortsätter och pratar om stämpling i den sociala och personliga sfären och vi får den 

uppfattningen att hans exfru har varit utsatt för en sekundär stigmatisering. Exfrun upplevde 

sig socialt isolerad då inte familjen blev bjudna på ett bröllop för att man sa att barnen var så 

jobbiga. I dag vet William att alla andra i släkten blev bjudna men inte hans familj. William 

säger tyst: 

”Men då med min familj och indirekt drabbades jag också och min exfru som inte har någon diagnos 

drabbades nog hårdast. När mina barn ringde på hos någon fick han/hon alltid ett nej ingen ville leka med 

dem. Grannarna betedde sig underligt då vi var ute i trädgården, vi bodde i villa, grannarna hejade inte på 

oss usch va otäckt egentligen. Jag tror att det har att göra med hur man bor alla känner alla och har man ett 

barn som går på samma skola som mina barn är man inte anonym som familj. Alla vet allt om en. Ibland 

vet de nästan mer än man själv det är läskigt! För två år sedan gifte sig en kusin till mig. En familj som vi 

har umgåtts mycket med… vi blev inte bjudna för våra barn är så jobbiga. Hela släkten hade en pakt mot 

oss och jag förstår att min fru bröt ihop när hon fick veta det här. Det var jobbigt. Jag pratar inte med dem 

idag och jag vet faktiskt inte om det tycker att det är skönt att slippa mig och mina barn. Jag kände mig så 

kränkt och förnedrad efter att vi hade fått veta detta att jag grät.” 

 

Julia berättar om när hon besökte arbetsförmedlingen för första gången. Eftersom hon inte 

hade berättat om sitt funktionshinder tyckte hon att de hela tiden letade efter något fel, det 

gjorde Julia jättearg. Julia säger själv att hon har självförtroende och är ofta självsäker när det 

gäller att få ett arbete. Hon kan få vilket arbete som helst bara arbetsplatsen hade tid att lära 

upp henne. Julia har en stark utstrålning och vi märker att kläder och mode är viktigt för 

henne. Hon är inte van att bli ifrågasatt. Julia berättar om ett besök på arbetsförmedlingen:  
”Jag hade fyllt i flera olika papper då kvinnan frågar mig vad jag vill jobba med. Men hon gör inget … utan 

hon har bara ett konstigt leende på sina läppar som säger något helt annat. Vad vet jag inte… men typ tror 

du att du ska få något jobb? Jag blev skitarg och jag måste försvara mig när jag blir behandlad så. Jag vet 

att på ett av de där papperna fanns frågan om jag hade någon diagnos. Jag kryssade i nej. Det kommer att 

ordna sig jag vet det, för jag vill inte bli placerad i en låda som det står ADHD på. Utförsäljning på dumma 

människor vem vill anställa mig då? Jag är rädd för att vara annorlunda, jag ser mig inte som dem. Jag har 

barn och måste bara fixa det även fast det är tufft ibland. Jag vet om mina fel och brister och det måste jag 

jobba med. Men jag tror att jag kan lära mig vilket jobb som helst bara jag får kolla lite. ”  
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Johannas berättelse är svår att tolka då hon inte öppnar sig under intervjun på samma sätt 

som de andra respondenterna. Vi tolkar det så att Johanna blir illa berörd av frågor som rör 

mobbing och hon får svår att uttrycka sig. Johanna svarade kort:  

”Jag blev mobbad i skolan men det avtog då jag bytte skola i 6:an. Ingen vet någonting på jobbet om de får 

veta att jag har ADHD blir jag utkastad på en gång. De skulle inte förstå mig. Jag tror att det hände en kille 

annars var det något annat fel. Men de kan inte få veta det eftersom jag inget säger till någon. Jag kan inte 

lita på någon.”  

 

Felicia berättelse är inte svår att tolka och vi upplever att hon har stor erfarenhet från 

mobbing. Vi upplever att intervjun blir väldigt personlig då vi diskuterar kring mobbing.  Av 

vad vi ser och tar in under intervjun känner vi att Felicia många gånger inte är närvarande. Vi 

upplever Felicias personliga karaktär som sårbar och att hon hela tiden är på sin vakt där vi 

sitter i ett hörn på caféet. Hennes rädsla visar sig när en annan utomstående individ råkar 

komma åt henne där hon sitter, och hon rycker hastigt till och tittar irriterat på personen som 

snabbt ber om ursäkt. Vi känner att Felicia inte litar på någon. Felicia berättar så här:  
”Det är samhällets fel … jag fick ingen hjälp för att de inte orkade bry sig om mig i skolan det var lättare 

att sätta mig i ett annat rum med böcker som jag inte förstod. Inte var jag trevlig heller men vad väntade de 

sig en glad Felicia som neg. Jag var riktigt arg och är fortfarande på dem som gjorde mig så illa. Jag fick 

vad det nu hette… stämpeln tidigt, och jag känner mig fortfarande som i skolan när det är något. Det är inte 

kul att alltid vara i underläge.”  

 

Vi fick känslan av att Felicia  tidigt fick en stämpel på sig med att vara bråkig och vi tolkar 

det så att hon ofta uppfattas uppkäftig. När vi tolkar hennes intervju svar ser vi ett mönster av 

hur lärarna ofta går tillväga då de inte vet hur de ska hantera dessa individer i klassrummet. 

Vi tolkar det så att alla våra respondenter utsattes för en stigmatisering och att på grund av 

det blev utanförskapet större till den övriga klassen. Vi tolkar det så att de respondenter som 

fick en stämpel på sig att vara värdelös under skoltiden än idag känner sig värdelös i olika 

situationer i samhället och vi tror att de lever upp till detta fenomen när tillfälle ges.  

    

För att vi ska kunna lyfta fram dessa individers upplevelser måste vi tolka de intervjuer som 

vi har genomfört. Vi måste förstå innan vi kan nå en ny förförståelse som ligger till grund för 

att vi ska förstå det vi undersöker. Vi tolkar det respondenterna säger och ibland måste vi 

tolka fram ett svar då vi inte förstår det respondenten sagt 
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Sociala relationer 

Respondenterna har alla någon gång haft en nära relation till en annan individ. I nutid när 

intervjuerna äger rum är det bara Levi och Felicia som har en relation och lever i ett 

samboförhållande. De övriga respondenterna har ingen relation till det motsatta könet. 

Eftersom några av våra respondenter väljer att inte ha någon partner tolkar vi det så att det 

kan vara svårt att upprätthålla en sådan relation. Under intervjuerna känner vi att 

respondenterna har svårt med att läsa signalerna från andra människor. Genom de verktyg vi 

får från hermeneutiken kan vi lyfta fram särskilda upplevelser hos individen och sedan måste 

vi som forskare tolka individens utsagor.  

 

Alla intervjuer gav oss olika material att tolka och fundera ring. I samtalen kring relationer 

hade vi en förståelse om hur svårt det kan vara för dessa individer med ADHD. Våra 

tolkningar gör vi på respondenternas svar och vi upplevda att respondenten ofta känts sig 

ensam i sin omgivning. William berättar om sin relation till sin fru när han var gift:  
” Min fru och jag var gifta i 12 år… men vi har varit ihop längre än så, det var ingen bra relation. Min fru 

mådde nog inte så bra i vår relation. Jag kan vara otroligt krävande, som ett litet barn om jag inte får som 

jag vill, jag försöker hålla kontakten med henne i dag för barnens skull men det fungerar inte. Hon är 

omgift och lever ett nytt liv, ett liv jag inte kunde ge henne… hon är värd det, ja vad kan jag annars säga? 

Mitt liv blir lättast om jag fortsätter ensam … det kommer att bli tråkigt men jag har nog inget val är jag 

rädd för. Jag är annorlunda och det vet jag, det har människor talat om för mig sedan jag gick på lekis och 

nu vet jag att jag är annorlunda av min diagnos. ”  

 

Carl, Levi, Julia och Johannas upplevelser när det gäller sociala relationer är svårt. Vi 

känner att det har svårt för att visa känslor som kärlek och vi tolkar att det drabbar dem 

mycket hårt i relationer. Vår tolkning är att respondenterna har svårt för att uttrycka sig och 

vi känner att de inte vet när man ska säga ”jag älskar dig” första gången. Carl berättar sin 

historia:  
”Jag har inte tid med tjejer, när skulle jag hinna träffa dem? … Jag jobbar nästan varje natt. Jag har försökt 

men oftast rinner det ut i sanden. Ingen brud orkar med mig så länge att det kan bli något med mig och 

mina brister (han skrattar hjärtligt). Jag är nog för snäll i mina relationer en toffelhjälte som gör allt bruden 

vill för att jag är så rädd för att vara ensam. Men jag blir alltid det i alla fall i slutändan.” 

 

Upplevelsen av att inte vara som andra är ett hot känner vi och tolkar genomgående i 

intervjuerna. Levi har levt med sin mamma under sin uppväxt. Levi berättar så här om sin 

relation till sin mamma:  

”Hon var väl den enda som förstod att något inte stämde med mig. Vi har en bra relation men hon lägger 

sig i för mycket ibland vilket gör mig arg. Jag är inte fem längre. Hon daltar med mig.  
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Hon har förstått att min diagnos har påverkat mig och att det kommer att påverka mig hela livet så hon har 

verkligen hjälpt mig så att jag klarade av skolan på ett bra sätt. När jag fick min diagnos var det som om 

luften gick ur henne hon tyckte att hon fick svar på de frågor hon har haft under hela min uppväxt.” 

 

Levi är sambo med sin flickvän sedan ett år tillbaka. Under intervjuerna beskriver han en 

osäkerhet till tjejer och hur svårt det var innan han mötte Saga. Vår tolkning av detta möte 

var att Saga var närvarande och förstående på ett annat sätt och det tilltalade Levi. Vi 

upplever Levi som rastlös och att det kan ha påverkat relationer till andra tjejer. Levi berättar 

om sin relation till sin flickvän:  

”Saga… ja hon är min flickvän och vi har varit ihop i ca två år. Det tar en stund att lära känna mig … och 

tar man sig den tiden kommer man inte att ångra sig (han ler). Hon är en bra tjej och hon ställer krav som 

jag fixar ibland… med handen på hjärtat. Jag är ofta rastlös och det gör väl att jag inte har haft så många 

fasta långa förhållande tidigare. Men idag fungerar det. ” 

 

Julia växte upp i ett hem där föräldrarnas karriärer stod överst. Vår tolkning är att Julia har 

känt sig ensam. Vår tolkning är att Julia blev då utagerande och väldigt aggressiv i tonåren. 

Upplevelsen som Julia berättar, beskriver att relationen till föräldrarna aldrig varit bra. Under 

intervjun beskriver Julia händelser som hon har upplevt i sitt liv. Julia delger oss 

beskrivningar som vi tolkar och försöker förstå på ett korrekt sätt.   Julia berättar så här:  
”Ett stort misslyckande från mina föräldrar att de inte visste vad ett barn behövde. Jag var livlig, busig och 

ibland helt galen bara för att jag inte fick som jag ville. De trodde att de kunde hålla mig kopplad men jag 

blev utagerande i skolan och ingen klarade av mig så de lät mig vara ifred. Det var väl skönt då … men vad 

lärde jag mig? Jag var väldigt rastlös i skolan och jag sket i skolan och därför har jag inga betyg idag. 

Mamma och pappa hade sina fina karriärer att tänka på. Jag var ofta själv och fick tidigt ta hand om mig 

själv … det var skönt när jag blev större, men när jag var barn och behövde en mamma hade jag ingen. 

Pappa gav mig pengar för att döva det dåliga samvetet han hade och det fortsätter han med än idag. Vi har 

sporadisk kontakt när någon fyller år typ annars kanske vid jul. Mina föräldrar skulle aldrig erkänna att de 

har misslyckats med mig för de såg aldrig vad jag gjorde eller vad de själva gjorde. De ser ner på 

människor som jag, de ser ner på alla som inte är som dem. Alla svaga i samhället är parasiter och jag är 

väl en sådan nu när jag lever på bidrag. ” 

 

Kring frågorna om relationer som hon har haft vittnar det om en svår strid mellan starka 

känslor och hopplöshet. I våra tolkningar som vi gör ser vi att långvariga relationer är svårt 

för Julia. Vi tolkar Julias intervju svar och vi känner att hennes problem är att varje dag ska 

vara händelserik och spännande annars blir det tråkigt, detta fenomen gäller även i relationer. 

När förhållandet blir slentrian tror Julia att hon inte är lika spännande längre och att partnern 

har sett igenom henne. I detta läge blir Julia lämnad om hon inte själv redan är uttråkad och 

lämnat mannen. För Julia handlar det om att bli lämnad eller lämna.  
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Osäkerheten av att blotta sig och visa vem hon är fullt ut är svårt. Hon vet inte hur det är att 

bli älskad för den hon är. Julia vill visa sig stark och inte sårbar i relationer till män. Hittills 

har hon bara tänkt på sig själv i de förhållanden som hon har haft. Julia berättar så här: 

”Jag är destruktivt kan jag tro … av någon anledning lyckas jag välja fel män hela tiden. De träffar mig av 

fel anledning också tror jag eller så träffar jag dem av fel anledning… Jag är inte bra på relationer helt 

enkelt vem har lärt mig hur man ska vara… Min relation till min dotter är jag bra på. Jag ska göra allt jag 

inte själv fick som barn. Vi kramas mycket… jag älskar henne. Hon gör min dag värd att leva men visst det 

är tufft att vara ensam mamma jag har ingen att fråga när det gäller olika beslut jag måste fatta. Beslut som 

jag själv aldrig hade. Vad är rätt och fel egentligen?”  

 

Johanna har haft sporadiska förhållanden med killar och vår upplevelse är att hon inte är ute 

efter något riktigt sambo förhållande. Vi känner att Johanna är rädd för att bli sårad för att 

hon är mer kär än killen eller så gör hon slut då hon tror att killen ska göra slut. Vi känner att 

hon missförstår olika sociala relationer och det innebär att förhållanden inte fungerar för 

Johanna. Av hennes intervju material kan vi se att hon ofta träffar nya killar som både är bra 

och dåliga, och våra svår tyder på att hon har svårt att välja de bra. Johanna berättar att:  

”Jag tycker att det är svårt med ”kärleksrelationer”. Jag blir ofta mer kär än killen och jag blir ofta sårad om 

känslorna inte är besvarade på samma sätt. Jag har haft några förhållanden men inga längre för det är så 

krävande, kraven höjs hela tiden och jag klarade inte det. Mina förhållanden ska i nuläget vara på mina 

villkor och ibland kan det bli väldigt destruktivt. Jag ska nog bli nunna (stort skratt). Jag kommer inte att 

skaffa barn i alla fall det är inget för mig. Tänk om barnet ärver min skit. Allt är så mycket svårare då. T ex 

passa tider, skolan ja allt är svårt, det har i alla fall varit det för mig.”  

 

Carina, Felicia och Anna har alla upplevelser från en svår och jobbig barndom. I 

intervjuerna berättar de om upplevelser som vi tolkar och refererar till. Ingen av kvinnorna 

berättar om positiva relationen till föräldrarna. Under intervjuerna möttes vi på ett ömsesidigt 

plan som gör att svaren inte är svåra att tolka och beskriva. De tolkningar som vi har gjort är 

att två av dem väljer helt bort relationer för att de inte klarar av en man som ställer krav på t 

ex trohet. Carina berättar så här:  
”Mitt liv är svårt … relationer är jag inte bra på helt enkelt. Jag tror inte på bra relationer någonstans. 

Relationen till mina föräldrar finns och det kan jag inte ändra på. Men jag klarar inte av relationer då jag 

måste ge av mig själv. Relationer är överskattat. Det finns inga bra relationer allt bygger på att vi ska göra 

saker för varandra och det gör mig tokig. Jag kan inte vara mig själv i en relation.” 
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När vi intervjuar Felicia är det svårt att inte bli berörd av det hon förmedlar till oss. Hennes 

upplevelser är liknande de andra men skiljer sig för att hon har valt att leva med en man. Men 

utifrån intervjun så förstår vi att relationer är svårt. Tolkningen som vi gör är att ensamhet är 

svårt att handskas med och därför väljer hon att vara i en relation. Felicia berättar:  
”Frånvarande föräldrar som inte visste bättre. Jag var krävande och jobbigt. Relationen är trevligt till min 

pojkvän som jag har idag.  Vi har det bra. Jag behöver inte vara ensam i alla fall. Jag är rädd för 

ensamheten. Jag träffar inte mina föräldrar idag orkar inte bry mig.”  

 

När vi tolkar Annas upplevelser känner vi en viss skillnad om vi gör en jämförelse till de 

andra svaren vi tolkar. Vi känner att Anna tycker att ensamhet är svårt men skönt då hon kan 

vara sig själv när hon är ensam. Vi känner att Anna är van med ensamheten och vår tolkning 

är att hon kan acceptera den idag, i stället för att avsky den som hon gjorde som barn. Anna 

har svårt för att vara sig själv och känna att hon är en individ som får känna och tycke helt 

egna tankar. Vi känner att hon är väldigt osäker och skör och vi kan inte låta bli att beröras av 

situationen som uppstår. Vi känner att hon är osäker inför olika relationer. Relationer till 

killar blir ofta som killen vill och Johanna går förlorad. Annas relationer är svåra och jobbiga 

för henne och hon säger så här:  
”Mamma ingen pappa … jag växte upp i ett konstigt hem. Det var argt och tomt ofta bråk mellan mamma 

och mig. Jag kan inte lita på någon. Jag är ensam … jag vill ju att killar ska gilla mig som jag är. Jag har 

väl inte alltid tagit rätt beslut. Men det har bara drabbat mig illa. Jag fastnar alltid för dem som är lite 

farliga … eller farliga vet jag inte om de är. De är i alla fall inte tråkiga hur ska jag förklara… därför 

kanske jag tog fel beslut ibland. Killar har jag haft, kortvariga relationer mer vågar jag inte. Det är skönt att 

vara ensam lä ra sig tycka om sig själv… kanske…”   

 

 

 

Arbete 

I diskussionen vi har med våra respondenter så är det bara William, Carl och Johanna som 

har ett arbete. De arbetar i helt olika branscher och vår tolkning är att de tycker om sina 

arbeten. Under intervjuerna med dessa tre respondenter såg vi att det finns bekymmer med att 

ha ADHD som funktionshinder på arbetsmarknaden. I upplevelser som de berättar kan vi 

tolka att de har svårigheter men att de har lärt sig olika strategier för att undvika problemen. 

Berättelserna från intervjuerna är tolkbara på detta vis att t ex William känner att det är 

obehagligt att vara i fika/lunchrummet tillsammans med övrig personal. I hans berättelse 

kommer det fram att han själv kan välja när han ska äta och/eller fika vilket vi tolkar som att 

det underlättar för honom.  
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William berättar så här:  

”På jobbet fungerar det bra och ingen kan slå mig på fingrarna med det jag håller på med. Jag är en bra 

säljare och har haft mitt jobb över tio år. Ute hos kunden är det inga problem men i gemenskapen och att 

dela med sig av vad som har hänt i helgen t ex det fixar jag inte. Ingen behöver veta vad jag gjorde i helgen. 

Ofta tar jag ingen rast när de andra har det för det är enklare så. Då behöver ingen fråga mig något. Jag 

orkar helt enkelt inte engagera mig i andras liv, det är helt oviktigt för mig och jag har nog med mitt eget 

faktiskt.”   

 

Carl berättelse skiljer sig från Williams då Carl arbetar natt med att köra lastbil. Han kör från 

punkt A till punkt B varje natt. Det är enkla körningar som han har gjort under några år och 

det blir nästan aldrig några ändringar i körschemat. Hand upplevelser under den tiden han 

arbetar är positiva då vi upplever att han älskar sitt yrke och har drömt om att arbeta som 

lastbilschaufför sedan han var barn. I intervjuerna berättar Carl om olika upplevelser som blir 

till svårigheter för honom. I de tolkningar som vi gör upplever han sig ensam. Vi kan tolka 

och beskriva de svar som han har lämnat utifrån de frågor som han fått av oss. I vår tolkning 

kan vi beskriva det existentiella i hans svar på ett sådant sätt att läsaren förstår de val som 

han har gjort.  Andra individer har svårt att förstå det och han är van att de i frågasätter det. 

När han kör själv kan han t ex välja hur fort det ska gå och när han ska stanna och äta. Carl 

behöver inte känna pressen att hålla i gång ett samtal. Carl har svårt med tystnaden som kan 

uppstå mellan två individer och han kan då börja prata oavbrutet om ingenting och allt kan 

bli fel. Carl berättar så här:  
”Jag arbetar helt själv och det är jätteskönt. Jag kan spela den musik jag vill och göra vad jag vill… bara 

jag gör mitt jobb. Jag åker från A till B och det känns bra.  Jag slipper … nej det låter illa … eller jag har 

inga jobbarkompisar som andra har men det gör inget. Jag ser det så att ingen behöver störas på mig och jag 

behöver inte störas på någon annan som jag tror att det kan bli i ett arbetslag eller om man sitter och åker 

med någon varje natt. Vad ska man prata om? Alla fungerar inte ihop så är det bara.”  

 

Johanna arbetar som bartender och gillar det höga tempot som blir bakom en bardisk. Hon 

arbetar ofta under stress och hanterar det bra. Hon tycker att det är skönt efteråt när allt är 

klart och hon kan ta sig en drink och slappna av ensam efter att alla har gått hem, ofta tar hon 

på sig att låsa efter sig. Johanna berättar så här:  
”Jag älskar mitt jobb det är full fart från när jag kommer tills jag går hem. Visst blir det sena nätter och 

ibland tidiga mornar men det gör inget.  Det tar jag igen i veckorna. Jag jobbar från onsdag kväll till söndag 

morgon kan jag säga. Vi har en bra stämning på jobbet och det är skönt. Jag älskar att träffa nya människor 

och jag känner att jag kan få kontakt med dem på ett bra sätt. Mina arbetskamrater pratar jag inte så ofta 

med under själva kvällen, kanske när jag går ut och röker men de vill alltid fråga saker … det är jobbigt så 

jag tar ofta rökpauser själv. Jag brukar vara kvar själv efteråt och ta en öl eller nått. Kunden är enklare 

han/hon säger bara vad han/hon vill köpa att dricka och sedan går de … de vill inte ha någon relation.” 
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När vi intervjuar Levi berättar han sina egna upplevelser av hur det ser ut på ett arbete och 

vad han vill ha ut av sitt arbete en dag. Levi berättar så här:  
”Jag blir så trött på att arbeta jag fixar det inte. Varför arbetar man… för att få pengar till hyran och 

räkningar vilket ekorrhjul vi lever i. Jag vill inte arbeta jag hatar att gå upp tidigt varje dag i typ över 30 år 

till. Jag får pengar från ”soss” så varför arbeta. Ville jag ha ett jobb skulle jag få det, det är jag säker på. 

Men jag vill inte och då söker jag inte något heller. Min mamma hjälpte mig att få ett arbete men jag fixade 

det inte … det var tråkigt. Efter det sa min mamma att jag var en latmask som ville leva på samhället. Jag 

är kanske en snyltare men jag vill inte vara det. Mina polare har inte heller något arbete och vi sitter ofta 

och spelar över olika nätverk på dagarna och nätterna.  Min tjej arbetar med det hon tycker om, hon tar 

order från någon annan nej tack. Ska jag göra något ska jag var min egen chef. Jag har också provat på en 

praktik och jag fick göra allt de andra inte ville göra. Jag slutade efter fyra dagar. Då var min mamma arg 

kan jag lova och hon tror att jag inte kommer att få så många chanser till.” 

 

Under diskussionen ställdes frågan till Levi vad han hade för drömmar i livet och hur han 

skulle kunna förverkliga dem. Levi svarade så här:  

”Jag skulle vilja jobba med datorer eller bara spela nätpoker. Vet du att man kan bli miljonär om man blir 

riktigt duktig? Då skulle mamma och alla få se att jag kan något det är lite av en dröm jag har att visa alla 

att jag är rik och berömd.”   

 

Julia har planer och hon siktar högt enligt henne själv. Den tolkningen som vi gör att hon är 

osäker och rädd inför valet av arbete. Hon känner att hon har ett eget satt mål som hon vill nå 

för som vi tolkar det självförsörjande. Julia berättar så här om arbetssituationen:  
”Klart jag vill arbeta och kunna försörja mig och min dotter. Men det har inte varit så enkelt. Jag har haft 

olika städjobb men fick ont i axlar och nacke. Det är inte så kul heller att först städa borta och sedan städa 

hemma, jag fixade det inte heller trappa upp och trappa ner det var jättetråkigt. Mitt drömjobb är … låt mig 

tänka veterinär skulle jag tro. Jag älskar djur men börja plugga igen aldrig … jag fixar inte det. 

Arbetsförmedlingen jagar på mig att börja någon kurs eller skola igen genom dem. Jag vet inte vad det är. 

Jag måste läsa in gymnasiet som jag inte gjorde klart. Jag har sökt jobb i en matbutik här i närheten, vi får 

se om det ger något. Jag blir så rastlös av att bara göra samma sak dag ut och dag in. Det vill jag inte.”   

 

I Carinas, Felicias och Annas fall gör vi en tolkning av att deras bild ser ungefär likadan ut 

när det gäller arbete. Genom upplevelser som de förmedlar till oss tolkar vi Annas berättelse 

som negativ till arbete. Vi upplever att det finns en rädsla till arbete och att de är nöjda med 

det. Carina säger så här:  
”Jag har aldrig arbetat eller varit på ett arbete. När jag gick i skolan praktiserade jag en vecka. Det är det 

närmaste jag har kommit ett arbete. Jag har fått sossbidrag när jag drog hemifrån. Kanske kommer min 

diagnos att påverka mitt val av jobb men det får bli en senare fråga. Arbetsförmedlingen får hjälpa mig.” 
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I Felicias svar kan vi se att hon styrs av vad hennes diagnos har medfört negativt och det 

tolkar vi som att hon tror att det kommer att göra det svårare för henne att få ett arbete. 

Felicia säger så här: 

”Min diagnos kommer att förstöra mina chanser och jag tror inte att jag kommer att få så många chanser. 

Eftersom jag inte har slutbetyg från nian så måste jag tillbaka till skit skolan igen. Jag blir jättearg av det 

men jag måste. Jag orkar inte bry mig. Nästa fråga!”   

 

Anna säger så här:  
”Jag stod ut en månad fatta jag plocka upp andras skräp. Värdelöst, jag fixa inte det. Jag blev bara arg på 

människorna runt omkring som titta ner på mig och hade sin egen uppfattning om mig. Nej det var inget för 

mig. Jag vill jobba i en klädaffär med schyssta kläder. Det skulle passa mig. Jag har inga klara skolbetyg 

heller … han på arbetsförmedlingen höjde på ögonbrynet på ett nedlåtande vis. Det är svårt att förklara men 

jag vet precis hur det ser ut när människor ser ner på en på det viset. Jag avskyr det.” 

 

Vi diskuterade kring vad hon tror att han tänkte och Anna säger så här:  

” Jag hamnade väl i papperskorgen där jag hör hemma. Jag skämtar inte jag tror det… det är hemskt” 

 

Alla är av olika karaktär när det gäller arbete. Av de intervjusvar som vi har fått fram kan vi 

tolka att det finns svårigheter på arbetsmarknaden. Beskrivningarna är så utförligt sagda att 

det är svårt att missuppfatta vad respondenten säger och tycker. I våra tolkningar av de 

upplevelser som respondenten beskriver kan vi se att de upplevde svårigheter med att passa 

in, eller så har de inte ”tyckt om” arbetskamraterna. Under intervjuerna visar några av 

respondenterna att det är lite arbetsamt att svara på våra frågor och de frågar efter rökpaus 

eller så går de hastigt på toaletten. Några av dem skruvar på sig och börjar bita på naglarna. 

Vi tolkar det som en inbyggd gränssättning av osäkerhet till vad vi ska tycka om dem. 

 

Vi har nu fått ett material som involverar berättelser som beskriver utifrån den enskilda 

individens upplevelser. Forskarna ska tolka det som skrivits ner med hjälp av de verktyg som 

vi får med hermeneutiken så att vi kan besvara vårt syfte och de frågeställningar som vi har.  

 

Några av svaren hos respondenterna blev ibland något långa men vi gjorde den bedömningen 

att svaren var så pass viktiga för vår uppsats att vi valde att behålla dem i sin helhet. 
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Analysen av en hjälpare från arbetsförmedlingen 

Hjälparen arbetar med vuxna individer som har en ADHDdiagnos. På den avdelningen på 

arbetsförmedlingen arbetar det 19 arbetsförmedlare som har utbildningar som vägledare, 

rehabiliterare, psykiatriker och terapeuter. Här arbetar man för den enskilda individen och 

individens egna behov beaktas noga.  

 

Arbetsförmedlingen har idag en speciell enhet som bara arbetar med vuxna som har olika 

funktionshinder. Ett av dessa är funktionshindret ADHD. Vi hade en öppen dialog kring 

begreppet stigma. Genom att hjälparen berättar om iakttagelser och upplevelser som speglar 

hennes vardag på arbetet känns det svårt att tolka utöver detta faktum.  Hennes egna 

berättelser visar oss ett mönster hur individer med ADHD ofta upplever sin vardag. Vi tolkar 

de svar som hon delger oss av de frågor som vi ställer.  Utifrån hennes upplevelser kan vi 

tolka att individer som kommer till henne ofta känner sig utpekade. De vet inte vad som 

väntar och därför blir de otrygga och drar sig undan. I den tolkning som vi gör kan dessa 

individer ha blivit mobbade under skoltiden och det gör att de känner sig osäkra med 

individer de inte känner. Upplevelserna kring sin egen diagnos enligt hjälparen är att inte visa 

att man har ett funktionshinder. Av detta svar tolkar vi att individen med ADHD tror att det 

inte ska märkas att han/hon har en ADHD diagnos fast de har kommit till en avdelning där 

man hjälper funktionshindrade med ADHD. Hjälparen berättar:  

” Ofta har deras skolår inte varit så positiva och de har inget avslutat betyg från gymnasiet. De klienter som 

vi träffar har ingen erfarenhet av arbetsmarknaden och i många fall ser jag en ökning av att individen inte 

vill kännas vid att de har en ADHD diagnos. Men tyvärr framkommer det under samtalen vi har och de 

funktionstester som vi gör för att se vilken grad funktionshindret är. Det gör att individen inte känner sig 

bekväm i situationen vilket är synd. Vi är här för att hjälpa dem.  

 

Vi vill höra berättelser om individer som kämpar i vardagslivet för att få tillhöra samhället 

socialt. Vi måste fortsätta söka och tolka i de svar som hjälparen ger oss efter om och i sa fall 

hur individer med ADHD stigmatiseras. Hjälparen säger så här: 

”Vi lever i ett tufft samhälle där vi vill att alla ska göra rätt för sig på ett eller annat vis. Ingen ska leva på 

någon annan och det är det som gör det hela så svårt. Individer med ADHD kan tyvärr i många fall inte ha 

ett arbete där individen måste arbeta åtta timmar/dag. Oftast klarar de inte det för att de inte har det som 

krävs. Det finns regler och krav att följa på en arbetsplats, det vill säga passa tider, och det viktigaste, att 

fungera i den sociala biten där individen ofta brister. Re lationer är svårt och vi har märkt att klienter ofta 

väljer praktikplatser där det inte finns så många anställda det kan vara en personlig strategi för att inte 

behöva samtala och lära känna så många individer. En arbetsplats med många anställda kan uppfattas som 

obekväm. Många av de män som jag träffar vill arbeta helt enskilt t ex på en verkstad eller ensamt på ett 

lager.  
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Jag personligen tycker inte att det främjar klientens utveckling in i det sociala livet utan att det i många fall 

är den lättaste vägen att slippa undan. De väljer att stå utanför gruppen för att inte konfronteras med att inte 

förstår vad den övriga gruppen säger. Det kan vara en personlig strategi för individen men det vet jag inte 

säkert. Jag kan bara säga att vi har sett det fler än en gång. Om jag ska berätta om de olika hjälpmedel som 

vi kan hjälpa individen med på ett bra sätt. T ex så gör vi dagliga personliga scheman till våra deltagare 

som ska följas upp av personal för att inget ska missas. Struktur i vardagen är viktigt för individen för att 

lära klienten hur det ska se ut både här på arbetet med sig själv och hemma i vardagen. Ofta behöver 

individen hjälp med att strukturera upp sin vardag även hemma så som att betala räkningar eller dylikt. Vi 

som arbetar här är förebilder till klienterna.” 

 

I vår tolkning som vi gör förstår vi att det är viktigt att belysa de positiva egenskaperna som 

kan finnas hos en individ. Hjälparen säger: 
       ”Vi försöker att titta på de positiva bitarna så snabbt som möjligt. Vårt arbete går ut på att individen ska 

känna sig trygg i kontakten till oss. Vi är ett bollplank mellan individen och funktionshindret och vi kan 

relativt snabbt säga vilka positiva egenskaper individen har och sedan arbetar vi utefter dessa. Det skiljer 

mycket mellan en individ till en annan. Några har kommit lite längre och har lärt sig att hantera sitt 

funktionshinder det är en stor fördel för individen. Eftersom vi arbetar med flera olika funktionshinder ser 

vi att de som har ADHD ofta är våra kreativa idésprutor och att de är handlingskraftiga individer. De kan 

ibland tänka på ett mer öppet och okonstlat sätt som vi andra ”normala” gör. Vi ser ofta hinder i det mesta 

men det gör inte en individ med ADHD. I dessa situationer kan funktionshindret vara en styrka och inte en 

svaghet. Det är viktigt att individen har kunskap om sitt funktionshinder och beaktar det vid yrkesval.” 

 

Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram hjälparens egna upplevelser i mötet med den 

diagnostiserade individen för att vår tolkning ska bli så korrekt som möjligt. Samhall har 

varit en organisation som har tagit sig an individer med funktionshinder. Idag fungerar det 

inte så. Det är ett företag som vill gå med vinst. En individ med ADHD är inte flexibel på 

samma sätt som en ”normal” individ. Idag har samhall olika uppdrag från kommunen som t 

ex är lämna mat till pensionerar, fastighetsskötsel och städning hos äldre. Ingen dag är den 

andra lik vilket gör det svårt för en individ med funktionshindret ADHD att få ett arbete. 

Hjälparen berättar så här:  
”Vi kan arbeta med en individ upp till ca tre år innan vi släpper dem vidare till försäkringskassan. Då har 

vi sett att det inte vi kan göra något mer. Individen får då ett aktivitetsstöd som varar livet ut utan några 

som helst skyldigheter till att komma in på arbetsmarknaden. Vi har då provat allt skola, arbete med 

praktik flera gånger utan ett positivt resultat så vi måste gå vidare. Vi tycker då att det är bättre att 

försöka få individen intresserad av någon hobby som han/hon kan utföra på ett bra sätt och på det sättet 

få en bra fortsatt vardag”. 

 

Några av svaren hos hjälparen blev ibland något långa men vi gjorde den bedömningen att 

svaren var så pass viktiga för vår uppsats att vi valde att behålla dem i sin helhet. 
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Slutdiskussion  

Vårt syfte med undersökningen var att se om individer med ADHD stigmatiserades och i så 

fall hur det uttryckte sig hos den enskilda individen i olika sociala relationer. I den tidigare 

forskningen har vi tittat på olika sorters stigma hos den enskilde individen och hur det har 

påverkat dem. Slutdiskussionen kommer att belysa de tre teman (stigma, sociala relationer 

och arbete) som vi har använt oss av genom hela studien. I dessa teman kommer vi att 

besvara våra frågeställningar. Vi kommer att belysa ett tema i taget samt analysen från 

hjälparen kommer att belysas enskilt. Vi kommer att utgår från Goffmans (1972) teori om 

stigma, därifrån kan vi typifiera begreppen tydligare. Vi ska typifiera de teoretiska begreppen 

som finns i teorin och som vi då använder oss av för att få en ny förförståelse till vår empiri.  

 

   Resumé tidigare forskning: Angermeyer mfl (2001) beskriver individer med mental ohälsa 

och hur de stigmatiseras i samhället i samma grad som de gjorde för ett decennium sedan. 

Respondenterna i denna undersökning kände sig stundtals stämplade av samhället i olika 

situationer. Studien visar att det fortfarande finns stora problem för individer med 

funktionshinder i samhället.  

   Hislop (2006) gjorde en studie om människor som drabbats av lepra och hur de kunde 

förhindra att bli stigmatiserade av det samhälle de bodde i på grund av sin sjukdom. Rådet 

som de fick av läkaren var att inte berätta om sin sjukdom. Valet som patienten stod inför var 

att inta en falsk identitet. Om patienten skulle inta en falsk identitet skulle ind ividen 

fortsättningsvis kunna vara med i samvaron med den övriga gruppen men om sjukdomen 

skulle upptäckas kunde individen bli utstött för gott. 

   Wilson (2005) studie om cancerpatienter som inte alltid kunde leva upp till att vara så sjuka 

som allmänheten ansåg att en individ med cancer skulle vara. Cancerpatienten 

stigmatiserades som sjuk genom hela behandlingen och även ett år efter behandlingens slut. 

Patienterna hade det svårt att ta sig ur denna stigmatisering eftersom omgivningen 

fortfarande upplevde den cancersjuke individen allvarligt sjuk. 

   March (1995) studie om vuxna individer som adopterades som barn visar hur människor 

upplever stigmatisering i den sociala sfären. Ofta kände de sig utanför då de inte behandlades 

som de andra i samma grupp t ex i skolan eller senare på arbetet. De adopterade individerna 

uppfattade stigmatiseringen på så sätt att de inte var ”normala” individer för att de var 

adopterade och det gjorde att de behandlades annorlunda i olika samanhang i samhället när 

individen var ärlig med att berättade att han/hon var adopterad.  
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   Pettersson mfl (2003) undersökning tog upp ekonomiskt bistånd utifrån ett barnperspektiv.  

Barn i en familj som har ekonomiskt bistånd har inte samma möjligheter att ge barnet allt 

som barnets vänner kanske har. Barnet kan uppleva ett utanförskap med att han/hon 

stigmatiseras socialt. Individen kan inte vara med på alla fritidsaktiviteter som vännerna är 

på. 

   Dilorio mfl (2003) studien belyser individer som har epilepsi och hur de upplevde stigma 

utifrån sin personliga sfär t ex partner, arbete och hög inkomst än de som inte hade någon 

partner och var arbetslös. Individerna upplevde att de även blev stigmatiserade utifrån 

individens funktionshinder epilepsi.   

   Pejlerts (2001) studie visar att barnen med psykisk sjukdom har ett stigmatiskt beteende. 

Det leder till att föräldrarna känner skam och skuld gentemot sina barn och i relationen till 

andra individer och den berörda vårdpersonalen.  

   Brusén (2004) gjorde om en utvärdering till individer som behövde få mer socialt stöd, 

ökad delaktighet och en bättre vård situation. Stödet i denna undersökning var personliga 

ombud. Ombuden skulle se till den enskilde individens behov och uppmärksammade att det 

samordnades insatser utefter individens egen önskan.  

 

 

Stigmatisering 

Med stigma menas att en individ upplever sig själv åsidosatt av andra individer i samhället 

och att de placeras utanför gemenskapen. Idag kan man uttrycka att stigma är en benämning 

på själva ensamheten och utanförskapet som individen känner, snarare än de fysiska 

utmärkande egenskaperna som finns hos individen. Ofta kan den individ som utsätts för 

stigma uppleva att det är värre, än själva funktionshindret.  

 

Vår studie visade att individer med ADHD stigmatiserades och att det gav ett negativt uttryck 

i individens sociala liv. Våra respondenter har fått sin diagnos senare i livet och har 

därigenom haft svårigheter i så väl skola som i andra olika sociala samanhang. I vår 

empiriska undersökning visar vi att mobbing förekom både genom olika handlingar som 

lärarna utförde och även andra elever på skolan mobbade några av respondenterna. Under 

intervjuerna med William och Felicia kom det även fram utsagor ifrån skoltiden som berättar 

hur respondenterna sattes åt sidan för att inte störa den övriga klassen, det var enklare att 

placera individen utanför klassen i ett angränsande rum.  Felicia uttryckte sig: ”… jag fick 

ingen hjälp för att de inte orkade bry sig om mig i skolan det var lättare att sätta mig i ett 

annat rum med böcker som jag inte förstod…”  
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Några av respondenter upplevde då att de var annorlunda. De blev placerade i en liten klass 

eller i angränsande rum avskilda från den övriga klassen. Respondenterna upplevde denna 

handling mycket negativt. Analysen från respondenterna ger uttryck för en negativ 

stigmatisering då ofta hela skolan fick veta att de hade svårigheter då de blev placerade 

utanför klassrummet eller i den lilla klassen. I vår bakgrund berättar Vanna Beckman om hur 

barn blev placerade i ”OBS” klasser mellan 60- till början av 80 talet. Det var barn som ofta 

hade svårt att anpassa sig i skolan. ”OBS” klassen blev en förvaring av dåtidens bokstavsbarn 

och några av dem blev senare i livet diagnostiserade med t ex ADHD. 

 

Eftersom Felicia under lång tid har blivit utsatt för mobbing och känt sig kränkt av andra 

människor. Idag har vi sett att hon har en personlig strategi när det gäller att skydda sig. För 

Felicias del kan vi se att stigmatiseringen har gett ett sådana uttryck att hon ständigt är på sin 

vakt med taggarna utåt. Hon är osäker och rädd då hon har tappat tilliten till andra personer.  

 

William hamnade ofta i slagsmål i skolan och när han hamnade i underläge var det ingen 

lärare som ingrep för att hjälpa honom, men om han var i överläge var det flera lärare som 

kom springande. William uttryckte sig: ”… lärarna på skolan tyckte inte om mig… det 

märktes när jag åkte på stryk då tog det alltid längre tid innan någon kom och blåste av det 

hela. Ibland kom det ingen alls för att hjälpa mig och då kunde de vara två eller flera som 

slog mig…” I empirin fick vi kännedom om en sekundär stigmatisering det är William som 

berättar om hur  hans exfru upplevde det då hon blev utestängd från den sociala sfären t ex då 

inte familjen blev bjuden på ett bröllop när en nära bekant gifte sig. Idag väljer William att 

inte träffa några människor utöver sina barn på fritiden. Vi anser att det är hans personliga 

strategi som har gett uttryck för den negativa stigmatiseringen som han har upplevt.  

 

Julia berättar att hon är rädd för att vara annorlunda och sticka ut från mängden genom sitt 

funktionshinder. Hon vill vara som alla andra men kan inte se sig själv som en i mängden.   

Vår empiri har gett oss möjligheten att se vilka olika strategier den enskilda individen har 

utvecklat för att hantera det ”dolda” funktionshindret. De respondenter som har berättat om 

sina personliga strategier i olika sammanhang, har själva inte varit medvetna om att det har 

varit ett tillvägagångssätt för att dölja det ”dolda” funktionshindret stigmatisering. Våra 

respondenter har generellt någon gång upplevt stigma på ett negativt sätt och det sätter spår i 

tilliten till andra människor. Vi har även sett att några av respondenterna har varit rädda för 

att berätta om sitt funktionshinder för att de tror att de ska bli behandlade som annorlunda. 
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Det vi har sett är det just vad som händer när de väljer att inte berätta. Det gör att andra 

individer upplever dem som konstiga och det kan vara början till en stigmatisering. 

 

Goffman (1972) menar att det är samhället som sätter in individer i olika kategorier. Detta 

sker efter att individen visar sitt egna (rätta) jag. Ett stigma kan också användas som en term 

på individers karaktärsdrag, i särskilda fall kan de vara oerhört förtalande. I många fall intar 

individen en falsk identitet. Individen kan inte berätta för allmänheten om diagnosen för att 

han/hon är rädd för att andra människor ska titta snett på honom/henne. I många fall kan det 

skada individen på ett sådant sätt att andra människor inte har en förförståelse till det 

beteende som han/hon visar.  

 

Från vår tidigare forskning kan vi se att de flesta grupper som vi har tagit upp väljer att inta 

en falsk identitet på grund av att de annars blir stigmatiserade och uteslutna från vardagliga 

sociala relationer som t ex att gå till sitt arbete eller skolan. Vi har också sett att de kan bli 

uteslutna från arbetsmarknaden och ett eget boende om de berättar att de har ett 

funktionshinder.     

 

Sociala relationer 

Som både Woods (1997) och Beckman (1999) beskriver så har en individ med ADHD svårt 

att anpassa sig till sociala relationer i olika miljöer. Vilket gör att de kan bli stigmatiserade 

som konstiga då de inte kan leva upp till de krav som finns just inom denna sfär exempelvis 

på festen eller i fika rummet på jobbet. Våra respondenter beskriver hur svårt det är att 

upprätthålla en bra social relation i ett förhållande och/eller ett positivt socialt förhållande till 

sina arbetskamrater. Respondenterna har i intervjuerna mest pratat om relationer till det andra 

könet och vilka svårigheter de möter.  

 

Den tidigare forskningen beskriver hur olika grupper i samhället stigmatiseras. March studie 

om individer som har blivit adopterade som barn upplevde svårigheter i sociala relationer då 

de ofta kände sig annorlunda. Även Petterssons studie visar att barn som lever i familjer som 

har ekonomiskt bistånd lever under svåra sociala förhållanden då de känner att de är 

annorlunda då de inte har samma ekonomiska möjligheter. I båda studierna ser vi att den 

enskilda individen ställs utanför den sociala sfären och att det påverkar individen negativt. 
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I vår studie kom vi fram till en generalitet där alla respondenter någon gång upplevt ensamhet 

och en social isolering för att inte såra sig själva med ytliga vänner, detta anser vi också är ett 

uttryck av det ”dolda” funktionshindret stigmatisering. Några av respondenterna berättar att 

de inte vet hur mycket de ska satsa i en relation, när säger man ”jag älskar dig” utan att 

skrämma i väg vederbörande. Respondenterna har olika strategier för att dölja det ”dolda” 

funktionshindret stigma genom att de har flyktiga och lösa förbindelser utan krav med män 

och/eller kvinnor för att inte visa att de är singlar.  

 

Det Goffman (1972) skriver när det gäller relationer över gränserna så handlar det om 

individer som i detta fall har ett funktionshinder, när individen umgås med den ”normala” 

gruppen kan han/hon utsättas för motstånd både när det gäller att komma in i gruppen och att 

få tillhöra den. Det kan vara svårt att upprätthålla en sådan relation utan att individen drabbas 

negativt. I den tidigare forskningen belyser Angermeyer detta fenomen när det handlar om 

individer med mental ohälsa och hur de har blivit stigmatiserade under ett decennium av de 

”normala” i samhället och hur upplevelsen blev negativ.   
 

Tre av respondenterna har idag ett fast förhållande, de andra väljer att vara singlar för att de 

tycker att det är svårt att upprätthålla en bra relation under en längre tid. Några av 

respondenterna uttrycker svårigheter med själva relationen, hur mycket man ska ge av sig 

själv och hur mycket man får tillbaka. Julia uttryckte sig: ”… Jag är inte bra på relationer helt 

enkelt vem har lärt mig hur man ska vara…” och Johanna uttryckte sig: ”… Jag blir ofta mer 

kär än killen och jag blir ofta sårad om känslorna inte är besvarade på samma sätt…” 

Respondenterna har upplevt destruktiva relationer där de bara har gett av sig själva utan att få 

någonting tillbaka. En av strategierna som vi har sett kvinnorna använda sig av är att det är 

bättre att göra slut på förhållandet först fast man egentligen inte vill, än att själv bli lämnad. 

Majoriteten av respondenterna fick ofta klara sig själva och hade inte någon nära relation till 

föräldrarna. Vi anser att det är negativt för den sociala relationen, då de aldrig fått lära sig hur 

det går till i den sociala sfären. Respondenterna har överlag sociala relationsproblem då de 

inte vet hur de ska bemöta andra i en relation. 
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Arbete 

Vår studie belyser svårigheterna i att fungera socialt på arbetsplatsen med en ADHD diagnos. 

De respondenterna som har arbete har valt sådana yrken att de inte indirekt behöver umgås 

med övrig personal utan de arbetar direkt mot kunden utan svårigheter. Levi vill börja spela 

poker över nätet för att tjäna de stora pengarna utan att behöva bemästras av någon, med den 

personliga strategin behöver han inte träffa andra individer och ha sociala relationer som är en 

svårighet för honom. De respondenter som har arbete har enskilda arbetsuppgifter som gör att 

det blir enklare att fungera i yrket. De har skapat olika strategier för att klara vardagen på 

arbetet t ex när det gäller att äta lunch eller ta en fikapaus väljer de ofta ett tillfälle när de är 

helt själva. Respondenterna drar sig undan från den sociala samvaron och det kan beskrivas 

som att de blir socialt isolerade på sina arbeten men de känner sig inte ensamma då de 

upprätthåller en bra social kontakt till kunden. Johanna lever under falsk identitet på 

arbetsplatsen. Hon har valt att inte tala om att hon har en ADHDdiagnos med rädsla för vad 

som ska hända, hon håller diagnosen hemlig för den utomstående gruppen. Johanna uttryckte 

sig: ”… Ingen vet någonting på jobbet om de får veta att jag har ADHD blir jag utkastad på en 

gång…” Under intervjuerna märkte vi generellt att respondenterna inte ville tala om att de 

hade ett funktionshinder för till exempel arbetsförmedlingen. Detta fenomen har vi även sett i 

vår tidigare forskning när det gällde individer med psykisk sjukdom som inte kunde berätta 

sanningen om sitt funktionshinder eftersom de då inte skulle få något arbete och i vissa fall 

även ingen egen bostad. Här beskriver Goffman (1972) att det är positivt om man kan berätta 

om sitt funktionshinder för att slippa känna av en ”falsk identitet”. Har individen en avvikelse 

som inte ”syns” kan personen dölja det. Individen har ett val att bestämma själv om han/hon 

vill berätta om sitt funktionshinder. Detta kan innebära svårigheter med att leva upp till en 

falsk identitet att vara ”normal”. Om hemligheten kommer ut kan det innebära ett dilemma för 

individen som blir klassad som lögnare.  Den enskilda individen måste förstå att det finns 

negativa sidor med att inte berätta för den övriga populationen, t ex på arbetsplatsen då 

arbetskamraterna inte har någon förförståelsen till hur individen beter sig i olika sociala 

situationer. 

William uttryckte sig: ”… Ofta tar jag ingen rast när de andra har det för det är enklare så…” 

Då behöver ingen fråga mig något. Jag orkar helt enkelt inte engagera mig i andras liv, det är 

helt oviktigt för mig och jag har nog med mitt eget faktiskt… ”och Carl uttryckte sig:” … jag 

arbetar helt själv och det är jätteskönt. Jag ser det så att ingen behöver störas på mig och jag 

behöver inte störas på någon annan som jag tror att det kan bli i ett arbetslag eller om man 

sitter och åker med någon varje natt...” 
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Empirin förklarar hur individer med ADHD har svårt för att förstå de oskrivna reglerna på en 

arbetsplats. De har svårigheter att umgås och interagera med andra till exempel under lunchen 

och/eller fika det gör att den sociala kontakten också blir svårhanterlig. Individen har även 

svårigheter med att känna sig bekväm i den sociala situationen.  

 

En individ med ADHD vill veta exakt vad han/hon ska göra under en dag och har svårt med 

att t ex byta arbetsuppgifter flera gånger under samma dag. Individen får då inte någon 

kontinuitet i sitt arbete och kan inte utföra det arbete som han/hon ska. Respondenterna har 

valt sådana arbetsmiljöer att de inte behöver interagera med andra arbetskamrater 

kontinuerligt. Goffman (1972) menar att samhället tycker att individen med funktionshinder 

är konstiga och svåra att förstå sig på. Då kan det bli så att individen spelar på de kunskaper 

och händelser denne varit med om och klarat av. Goffman talar om den yrkesmässiga 

presentationen utifrån en individ med funktionshinder. Individen har svårt att förstå sig på de 

sociala koderna som finns i samhället och det gör att individen inte ser sig själv som 

stigmatiserad utan som vem som helst. Goffman (1972) talar om att ”de individer som 

upplever sig mest stigmatiserade har ofta en svag självkänsla och saknar också i högre grad 

kontroll över sin egen situation”.  

 

Sammanfattning av intervjun med hjälparen 

Vi har sett i empirin från hjälparen att individer som har funktionshindret ADHD har idag 

svårare att komma ut på arbetsmarknaden. I några av fallen arbetar man med en individ upp 

till tre år och har inte klienten lyckas få ett arbete under den tiden försöker man hitta en 

givande hobby åt klienten. Klienterna som är på arbetsförmedlingen får personliga scheman 

att följa eftersom de har svårt att komma ihåg vad de ska göra på olika tider. I början utformar 

personalen tillsammans med klienten ett dagschema sedan blir det veckoschema och klarar 

klienten detta gör man ett månadsschema. Detta är till hjälp för individer med ADHD som är 

känsliga för yttre stimuli. Det är viktigt att vara konsekvent på schemat och att följa upp att 

det som står utförs på ett korrekt sätt. På samma sätt menar Woods att man måste arbeta med 

”Direct approach”. Behandlingen av en patient som har funktionshindret ADHD som inte har 

tålamod med icke-direktiva ansatser. En sak vet vi, det går inte att bota ADHD, men det finns 

verktyg som kan göra vardagen lättare.  

 

Arbetsförmedlingen utför olika tester för att se vilken kunskapsnivå individen ligger på. 

Hjälparen säger att även fast en individ har blivit placerad i den specifika gruppen vill de 

oftast inte kännas vid att de har ett funktionshinder. I testet kan de se vilka färdigheter eller 
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brister som kan finnas hos individen. I många fall kan testet påverka individen negativt, då de 

från början inte varit ärliga med att berätta om sin diagnos.  

 

Vi har sett att individer med funktionshindret ADHD kan ha det svårt på arbetsmarknaden på 

grund av deras oförmåga att fungera i sociala relationer i samhället samt att stigmatiseringen 

kring diagnosen ADHD är ett stort problem. I intervjun med hjälparen upptäckte vi 

ytterligare en strategi som individer med ADHD gjorde ofta. De väljer praktikplatser där det 

inte finns så många anställda. Det kan vara en personlig strategi för att det är lättare att 

umgås med färre personer. Av hjälparen fick vi information som pekade på att många män 

med ADHD som hon träffar väljer ofta en enskild verkstad att arbeta på. Vi tycker att detta 

inte är att rekommendera då individen kan bli socialt isolerad.  

 

Vi anser utifrån hjälparens intervju att det är viktigt att titta på de positiva egenskaperna som 

kan bli till en styrka istället för en svaghet hos en individ med ADHD. Det är viktigt att 

han/hon har lärt sig att hantera sitt funktionshinder på rätt sätt. De individer som har ADHD 

som hjälparen arbetar med är kreativa idésprutor, handlingskraftiga människor, med ett 

nytänkande. Individen växer med sina positiva sidor och det gör att han/hon kan få en bättre 

självkänsla. Här är det vikigt att individen har kunskap om sitt funktionshinder och beaktar 

det vid studie – och yrkesval.  
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Sammanfattning av slutdiskussionen 

Vår nya förståelse har vi uppnått genom empirin med de åtta respondenterna. Studien har gett 

oss nya insikter, om hur det är att leva med diagnosen ADHD och hur andra individer ser och 

uppfattar ADHD genom våra respondenter. Vårt huvud syfte med studien var att söka svar på 

om och i så fall hur individer med ADHD stigmatiseras samt hur det påve rkar individens 

personliga karaktär. Vår nya förståelse av denna studie är att våra respondenter stigmatiseras. 

Genom vår empiri ser vi att stigmatiseringen var som störst i skolan där de behandlades 

mycket illa av både lärare och elever. Studien visar även att dessa individer har det mycket 

svårt och komplicerat i vardagslivet, även fast några av respondenten har vänner och/eller 

partner tolkar vi det som att det finns några outtalade svårigheter i kontakten till dem. Vi 

tolkar upplevelsen av detta att respondenterna ofta känner sig ensamma även i den sociala 

relationen och att det är ett uttryck för påverkan av individens personliga karaktär. Det gör att 

de i många fall väljer ensamheten för att svårigheterna är för många i en social relation. Vi 

tolkar det valet som en personlig strategi för att individen inte har tillräckligt med verktyg för 

att hantera den sociala miljön vilket gör att de inte vet hur man ska bete sig i den sociala 

sfären.  

Ofta känner dessa individer att de inte kan berätta om sin diagnos för någon, då de är rädda 

för att bli utestängda från samvaron på t ex arbetet. Vår tolkning är att om de berättar att de 

har funktionshindret ADHD så skulle det öka förståelsen till varför individen kan beter sig på 

ett speciellt och annorlunda i kontakten till andra individer. Vi anser att det skulle förhindra 

olika negativa tolkningar som kan vara väldigt kränkande för den enskilde individen med 

ADHD. Om individen berättar om sitt funktionshinder så anser vi att individen inte borde bli 

stigmatiserad i samma utsträckning.  

 

Vår nya förståelse är att dessa individer med ADHD oftast faller utanför ramarna och ”glöms 

bort” av andra ”normala” individer. Kan det vara så att vi i många fall inte vill se dessa 

individer som inte är ”normala”? Detta baserar vi på att våra respondenter alltid har känt sig 

annorlunda både yrkesmässigt och i sociala relationer som resulterar i att de stigmatiseras av 

sin omgivning. Vi anser att den ”normala” individen inte har någon förståelse för ett 

funktionshinder man inte kan se till det yttre det är svårt att ta det på allvar då det inte syns 

som t ex en rullstol. Vi anser att den ”normala” individen dömer och läser av utifrån vad 

denne ser av individen med funktionshinder utan att ta reda på bakomliggande faktorer till de 

problem som uppstår.  
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Nytänkande inom Västerås Kommun 

Arbetsförmedlingen startade upp ett nytt projekt för vuxna individer med en klar ADHD 

diagnos och andra funktionshinder som Asperger under hösten 2006. I den gruppen ska 

individerna handplockas från gymnasieskolor i hela Västmanland. Detta projekt ska på bästa 

sätt ge dessa individer en meningsfull sysselsättning som i först hand ska generera till en 

praktik och som sedan blir till ett fast arbete för individen i projektet. Detta projekt ska ge 

framtiden mer kunskap i de frågor som vi ibland ställer oss rörande dessa frågor kring denna 

bokstavs sjukdom ADHD. 

 

Våra personliga åsikter 

Respondenterna i vår undersökning är väl anpassade i samhället och har mycket att tillföra 

andra som har liknande funktionshinder genom sina erfarenheter. Vi anser att denna grupp av 

individer är i behov av att komma med i någon form av kontaktnät eller stödgrupp för att de 

inte ska känna sig utsatta och ensamma med sitt funktionshinder. Vi skulle vilja få chansen 

att träffa dessa åtta respondenter om ca tio år för att se var de står i livet och för att se om 

livet blev som respondenterna hade tänkt sig! 
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Intervjuguide till de diagnostiserade individen med ADHD 
 

• Stigmatisering (stämplingen) 
• Sociala relationer                                                                                                                                    
• Arbete  

 
 

 
 
1. Känner du dig stigmatiserad (stämplad) med din diagnos?  

    Har du olika strategier t ex till när du träffar andra/nya människor?  

    Stigmatiseras (stämplas) du av samhället? 

    Känns det skönt att ha en diagnos klar? 

 

 
 
2. Familj och sociala relationer 

    Hur var du som barn, tonåring? 

    Berätta om din skoltid 

    Relationer till det motsatta könet 

    Har du egna barn/vill du ha egna barn? 

 
 
 
3. Har du ett arbete idag?  

    Har du haft något arbete? 

    Hur påverkade din diagnos dig till att få ett arbete? 

    Fick du någon hjälp till att få ditt arbete? Hur fick du hjälp?  

    Hur fungerar det på arbetsplatsen? 

 

 
 
 
 Frågeställningar som När, Var, Hur har använt aktivt under samtals intervjuer. 
 

 



 

 

 
 
 

Intervjuguide till Arbetsförmedlingen 
 

1. Berätta om ditt arbete 

 

2. Hur kan en individ känna sig stigmatiserad? 

 

3. Hur kan en relation fungera för en individ med funktionshindret ADHD? 

 

4. Känner du till om klienterna lär sig olika strategier för att klara sig bättre? 

 

5. Hur fungerar det för individen att komma ut på arbetsplatsen? 

 

6. Finns det positiva egenskaper hos en individ med ADHD? 

 

 

 
 
 
 

 

 


