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Förord 
Författarna till denna uppsats tar gemensamt ansvar för innehållet. Samtliga delar av 

uppsatsen har vi båda varit lika delaktiga i. 

 

Vi vill tacka alla våra respondenter för deras medverkan i denna studie, med deras bidrag av 

tankar, upplevelser och känslor har ni gjort vår studie genomförbar. Slutligen vill vi tacka vår 

handledare Lena Sohl som med sitt engagemang och sina råd ledsagat oss genom arbetet med 

vår uppsats. 

  



Sammanfattning 
Att ha ADHD är en diagnos som blir allt vanligare och talas mer om i samhället. Genom 

denna kvalitativa intervjustudie har vi avsett att undersöka hur vardagen ser ut för de med 

ADHD samt hur ADHD påverkar individers identitetsskapande utifrån normer, diagnos och 

kön. Studiens teoretiska del utgår från den symboliska interaktionismen där Mead och 

Goffmans teorier används för att analysera identitet. För begreppen normer och normalitet har 

vi tagit hjälp av Anders Östnäs (universitetslektor i socialt arbete) och Kerstin Svensson 

(docent i socialt arbete) för att reflektera över begreppen. Utöver dessa används även Connell 

& Pearce samt West & Zimmermans teorier om kön.  

Resultatet i denna studie indikerar att diagnosen blev en del av ens identitet och att normer i 

samhället var en bidragande faktor som påverkade självbilden. Däremot var det ingen skillnad 

mellan könen när det gällde hur diagnosen tog sig uttryck. Vi fann små skillnader i 

identitetsskapandet men detta är osäkert då ADHD är en diagnos som tar sig olika uttryck hos 

olika individer och underlaget var för litet. 
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Abstract 
Having ADHD is a diagnosis that is becoming more common and is being talked about more 

in society. Through this qualitative interview study, we intend to investigate what everyday 

life looks like for those with ADHD and how ADHD affects individuals' identity creation 

based on norms, diagnosis and gender. The theoretical part of the study is based on the 

symbolic interactionism in which Mead and Goffman's theories are used to analyze identity. 

For the concepts of norms and normality, we have taken the help of Anders Östnäs (senior 

lecturer in social work) and Kerstin Svensson (associate professor of social work) to reflect on 

the concepts. In addition to these, Connell & Pearce and West & Zimmerman's theories of 

gender are also used. 

The results of this study indicate that the diagnosis became part of one's identity and that 

norms in society were a contributing factor affecting self-image. However, there was no 

difference between the sexes when it came to how the diagnosis was expressed. We found 

small differences in identity creation but this is uncertain as ADHD is a diagnosis that takes 

on different expressions in different individuals and the basis was too small. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Att ha ADHD är något en har livet ut. Att lära sig leva med detta ställer krav på individen 

själv att lära sig hantera och acceptera sin diagnos som en del av sig själv.  

Denna studie undersöker hur det är att leva med diagnosen ADHD. Studien undersöker också 

hur identitetsskapandet ser ut hos individer med ADHD utifrån kön. Resultatet visar att leva 

med ADHD är en process där ens identiteten delvis formas av diagnosen, normer och kön. 

Däremot fann vi ingen direkt skillnad hur diagnosen tog sig uttryck beroende på om en var 

man eller kvinna.  

Bakgrunden till denna studies uppkomst var att vi fann det intressant hur vuxna som fått 

diagnosen i vuxen ålder såg på sitt identitetsskapande, vi fann det intressant att titta på detta 

utifrån kön. Detta gjordes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer, tre kvinnor och tre 

män. Respondenterna var mellan 31–38 år. Intervjuerna analyserades med hjälp av bland 

annat Mead och Goffmans teori om identitet samt Connell & Pearse och West Zimmermanns 

teorier om kön.  
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1.Inledning 

 

Alla har vi någon gång troligen känt oss avvikande, men att du upplever svårigheter som 

andra inte verkar ha känner nog inte alla igen. Men hur upplever en individ med ADHD sig 

själv egentligen? Kan upplevelsen skilja sig åt beroende på vilket kön en har? Vilken 

betydelse har normer för identitetsskapandet och vilken roll/påverkan spelar diagnosen? 

Medvetenheten om ADHD i samhället har ökat markant senaste åren vilket har fått till följd 

att antalet ADHD-diagnoser bland vuxna har skjutit i höjden. Fredrik Svenaeus filosof och 

professor vid Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola menar att ADHD diagnosen 

blivit allt vanligare där han tror att orsaken ligger på kultur och samhällsnivå (Svenaeus 

2015). Han menar vidare att det också är en form av ens identitet. 

 

Hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning som är det som kännetecknar ADHD har 

förekommit hos barn inom neuropsykiatrin sedan 1900-talets början, men det är inte förrän på 

2000-talet som det uppstod en debatt om huruvida ADHD kunde ha sociala orsaker och 

konsekvenser (Socialstyrelsen 2014a). 

 

Hur symtom tar sig uttryck är individuella och kan se olika ut mellan de individer som har 

ADHD därav är det svårt att generalisera symptomen hos vuxna. Konsekvenser hos vuxna 

kan variera i olika grad beroende på i vilken fas i vuxenlivet en befinner sig i samt beroende 

på kontext. De kärnsymtom som oftast visar sig är uppmärksamhetsproblem, svårigheter att 

reglera impulser och aktivitetsgrad där symtomen oftast förändras över tid. Hos vuxna tar sig 

detta ofta uttryck i svårigheter att kunna planera och strukturera sin vardag, exempelvis sköta 

det ekonomiska, föräldraskap, studier och arbete samt upprätthålla sociala kontakter 

(Socialstyrelsen 2019). Kitty Lassinantti (2014) skriver i sin avhandling Diagnosens dilemma 

att behovet av att kategorisera får en betydelse för vår självbild samt hur andra ser på oss, där 

en av faktorerna för vår identitetsprocess är diagnosen. Även om diagnosen och dess följder 

kvarstår livet ut kan svårighetsgraden variera mellan individer men är även beroende på 

situation och tid. 

 

Flertal av de tidigare studier som vi funnit har fokuserat på könen separat. Det har inte gjorts 

lika mycket forskning mellan könen i det svenska samhället med betoning på individens 

identitetsprocess tillsammans med ADHD. Enligt Socialstyrelsen (2014b) har kvinnor lättare 
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att dölja sina svårigheter än vad män har, vilket troligen är för att klara av samhällets krav då 

de inte vill sticka ut, utan vill uppfylla normen för att tillhöra det normala. För denna studie 

finner vi det därför intressant hur ens identitet formas utifrån kön, normer och diagnosens 

betydelse vilket denna studie är tänkt att undersöka. 

 

Då tiden för vår studie är begränsad och fältets stora bredd har vi valt att avgränsa oss genom 

att fokusera på den indirekta aspekten av att ha en diagnos och hur den påverkat en. Vi har 

även valt att avgränsa oss genom att inte diskutera medicinens och auktoriteters i samhället 

påverkan på identitetsprocessen. Därav ämnar denna studie att undersöka, dels hur deras 

symtom dvs deras funktionalitet tar sig uttryck i vardagen, dels hur ens identitet påverkas utav 

att ha en ADHD diagnos för att se om ens kön och normer påverkar den individuella 

processen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

ADHD är en diagnos som påverkar livet på olika många områden. Då möjligheter och 

svårigheter är individuella är studiens avsikt att visa hur dessa tar sig uttryck i vardagen samt 

hur identitetsskapandet tar sig uttryck beroende på kön. I tidigare studier har inriktningen 

främst innefattat barn och har setts ur ett medicinskt perspektiv samt ur ett psykiatriskt 

perspektiv. Därav är det intressant för oss att studera individer med ADHD diagnos kopplat 

till identitetsskapande ur ett sociologiskt perspektiv. Utgångspunkt i detta arbete blir därför att 

undersöka hur män och kvinnor upplever sin diagnos. Syftet med denna studie är att se hur 

män och kvinnor beskriver sin ADHD och hur den tar sig uttryck. Kriterier för deltagande var 

att respondenterna ska vara över 18 år, haft diagnosen minst 6 månader och att det ska vara tre 

män och tre kvinnor. 

 

Frågeställningar 

●      Hur upplever individer med ADHD att den tar sig uttryck i vardagslivet? 

●      Hur ser identitetsskapandet ut hos en person med ADHD utifrån kön? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

För att ge en överblick av uppsatsen kommer nu en kortfattad sammanfattning av de olika 

delarna. I nästa avsnitt kommer den tidigare forskning som berör identitet, kön, funktionalitet, 
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normer och diagnos att beskrivas. I det tredje avsnittet redogör vi för våra teoretiska 

utgångspunkter, den symbolisk interaktionistiska traditionen samt även för normer, normalitet 

och kön. I fjärde avsnittet kommer en genomgång av bl.a. uppsatsens metod, datainsamling, 

forskningsetik etc. att beröras. I avsnitt fem kommer vi presentera vår empiri parallellt med 

analysen av densamma. Det sjätte och sista avsnittet kommer omfatta slutdiskussionen och 

återkoppling till vår studies syfte och frågeställningar samt förslag till vidare forskning. 

 

2.Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt belyses hur personer med ADHD själva upplever diagnosen och dess påverkan. 

Tidigare forskning redogör och berör därför först områdena identitet, diagnos, funktionalitet 

och därefter identitet, kön och normer eftersom den berör frågeställningen på olika sätt. 

 

2.1 Identitet, diagnos och funktionalitet 
 

Det finns olika sätt att betrakta identitet. Ett sätt att se på det är att vi föds in i det genom vårt 

ursprung, att vi formas utifrån vilka vi umgås med och i vilka sammanhang vi deltar i. En 

annan aspekt kan vara att identitet är något rörlig som förändras över tid och situation där 

samhället och dess struktur påverkar (Hammrén & Johansson 2009:10-14:113). Men identitet 

kan också vara något relationellt, sett ur perspektivet till hur vi förhåller oss till andra 

(Hammrén & Johansson 2009:90). 

 

I Diagnosens dilemma studerar Lassinantti (2014) olika aspekter av identitetsskapande hos 

kvinnor som fått diagnosen i vuxen ålder. Avhandlingen baseras på intervjuer och behandlar 

fyra olika områden. Det första området handlar om en ökad förståelse för hur det är att leva 

med en diagnos och hur den inverkar på vardagen. Där benämningar, begrepp och 

kategoriseringar får betydelse för hur vi ser på oss själva och andra, dvs diagnosens betydelse 

för identiteten och hur den formas utifrån de sociala sammanhang vi deltar i. Det andra 

området Lassinantti belyser är medicineringens betydelse för identiteten. Det tredje området 

kastar ljus över hur det är att leva med ADHD funktionsmässigt, vilka möjligheter och 

svårigheter som finns inom exempelvis det kognitiva och sociala området och hur det 

kommer till uttryck. 
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Till skillnad från Lassinantti har medicinhistorikern Karin Johannisson (2019) tittat på 

sjukdomens och diagnosens betydelse för identiteten i boken Diagnosens makt. Hon beskriver 

sjukdomens betydelse med orden “Inte minst är sjukdom dynamiska spegelsystem för norm 

och värderingsförskjutningar i den större samhällskroppen” (Johannisson 2019:29). Hon 

menar att sjukdom existerar först när den uppfattas, synliggörs, bekräftas och får ett namn. 

Hon redogör för diagnosens olika betydelser för den som är bärare av den, vilket bland annat 

innebär en bekräftelse och ett synliggörande dels för det egna jaget samt blir en förklaring för 

omgivningen. Diagnosen kategoriserar inte bara vad och vem som ses som sjuk, utan också 

vad som betraktas som avvikande och/eller onormalt. Johannisson menar att diagnosen 

hjälper till att skapa förståelse och förhållningssätt från omvärlden men diagnosen pekar 

också ut vem som är bärare utifrån exempelvis kön, ålder, symtom och klass (Johannisson 

2019:29-31). 

 

2.2 Identitet, kön och normer 
 

Lassinanttis fjärde område undersöker identiteten i relation till könsföreställningar. Hon visar 

hur kön fungerar som en maktordning som påverkas av faktorer som erfarenhet, diagnos och 

funktionalitet (Lassinantti 2014:14-15). Identitetsskapandet menar hon är något som sker i 

relation till olika former av makt där exempelvis skolan och arbetsplatsen utgör platser för där 

normer skapas och sätter gränser för vad som anses rätt och fel, dvs bli sedd som normal eller 

avvikande där diagnosen kan ha betydelse. Hon menar att vi måste iaktta det som vi 

kategoriserar som avvikande för att veta vad som kan ses som normalt (Lassinantti 2014). 

 

Patricia Quinn, barnläkare, skriver i en vetenskaplig artikel från 2005 om skillnader mellan 

könen hos vuxna med ADHD. Hon menar att hos flickor och kvinnor tar sig ADHD 

symptomen uttryck på annat sätt, mindre uppenbara än hos pojkar och män. Hon beskriver att 

flickor och kvinnor i stor utsträckning internaliserar sin ADHD i form av ångest och 

depression som en könsrelaterad effekt av ADHD. Kvinnor försöker uppfylla den roll som 

förväntas av henne från familj och samhälle. Hos pojkar och män däremot beskriver hon en 

externalisering av symtom som tar sig uttryck i form av beteendestörningar. Detta menar hon 

har med könsnormer att göra, dvs ADHD hos flickor och kvinnor utgår från en feminin 

könsnorm medan ADHD hos män utgår från en maskulin könsnorm (Quinn 2005). 
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Några andra som studerat könsaspekten är Bertilsdotter Rosqvist och Anrell. De har i en 

artikel från 2018, genom intervjuer, undersökt hur unga våldsamma kvinnor med psykiatriska 

diagnoser får stå till svars för sitt handlande utifrån kön. Kvinnorna berättar om våldets 

påverkan, hur de förväntas agera i olika situationer betraktat utifrån kön och normer. Studien 

identifierade två huvudsakliga begrepp - ansvar och självförvaltning. Ansvar i studien är 

kopplat till könsuppfattningar om aktivitet och passivitet. En passivt ansvarsfull våldsam 

kvinna accepterar sitt funktionshinder men behöver stöd från andra för att hantera sina 

känslor. Det passiva tar sig uttryck i ledsamhet, svaghet, svårigheter att reglera känslor och 

svårigheter att själv bestämma. Den aktiva ansvarsfulla våldsamma flickan vill klara sig själv 

och visa sig duglig. Det aktiva tar sig uttryck i att hon vill bestämma själv utan inblandning 

från andra. Ansvaret är därmed kopplat till vad de benämner som den “vanliga flickan”, hon 

utan diagnos, den normala, medan den “extraordinära” flickan, hon med diagnos, anses vara 

antingen för aktiv eller passiv i hanteringen av sig själv och står därmed för det avvikande 

(Bertilsdotter & Arnell 2018). 

 

I Experiences of Older Adult Women Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder från 2011 beskriver Henry och Hill Jones amerikanska kvinnor som fått sin ADHD 

diagnos mycket sent i livet, efter att de hade fyllt 60 år. Forskarna genomförde 

semistrukturerade djupintervjuer där kvinnorna beskrev svårigheter inom olika områden 

exempelvis studier, arbete, relationer och känslor som tagit sig uttryck i ångest, depression 

och låg självkänsla och känsla av att vara annorlunda. Trots svårigheterna beskriver de olika 

strategier för att bemästra sina svårigheter. Diagnosen innebar ett accepterande av vilka de är. 

 

2.3 Sammanfattning 
 

Vi har med tidigare forskning dels velat visa hur svårigheterna ser ut i vardagen och dels hur 

identiteten hos de med ADHD formas av kön och normer som kan ha betydelse för att 

uppfattas som normal eller avvikande. Gemensamt för de olika begreppen är att det får en 

betydelse i en social kontext. Forskningen visar att ADHD finns i äldre åldrar, diagnosens 

uttryck kan vara våldsamt hos kvinnor samt att ADHD delas in i manligt och kvinnligt 

beroende på hur den tar sig uttryck. Avslutningsvis har den tidigare forskningen visat att det 

finns olika funktionsvariationer styrd utifrån hur ADHD tar sig uttryck. Begreppen 

tillsammans och i olika kombinationer får också betydelse i relation till identitetsskapande. 

Identiteten formas beroende på sammanhang relationellt och situationellt sett ur ett 
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tidsperspektiv som en ständigt pågående process. Detta då det saknas tidigare forskning som 

belyser detta ur ett sociologiskt perspektiv på mikronivå. I nästa avsnitt beskrivs närmare de 

perspektiv som utgör studiens teoretiska ramverk för att belysa detta. 

 

3.Teori 
 

I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska begrepp som vi fann relevanta utifrån tidigare 

forskning och som kommer ligga till grund för analysen gällande identitetsskapandet hos både 

kvinnor och män med diagnosen ADHD. 

 

Den symboliska interaktionismen betonar samspelet mellan aktören och samhället, där 

utvecklingen sker i en process som är i ständig rörelse och där stor vikt läggs på hur aktören 

tolkar den sociala världen (Ritzer & Stepnisky 2015:275; Giddens & Sutton 2015:43-44 62-

63). För att belysa detta använder vi oss av Meads (1976) och Goffmans perspektiv om 

identitet och social interaktion. Dessa teorier kompletterar varandra då Mead diskuterar 

identitetsskapande utifrån socialisationsprocessen och hur individen formas utifrån sociala 

relationer, tillhörigheter och ens plats i samhället, alltså både relationellt och situationellt. 

Goffman (2004) däremot diskuterar identitet utifrån roller i form av framträdande och fasader. 

För att komplettera använder vi oss av Svensson (2007) och Östnäs perspektiv på normer och 

normalitet då individen formas också av de normer som råder i ett samhälle för att få en 

tillhörighet. Om de sociala normerna frångås och en agerar i motsats till det förväntade kan 

detta innebära ett utanförskap eller utpekande. Detta utpekande kan stå för det som betraktas 

som avvikande men styrs av gruppens grad för acceptans och tolereras. Till sist har vi valt 

Connell & Pearse (2015) teori om kön då vår studie handlar om att förstå identitet kopplat till 

kvinnor och män, vi tar även hjälp av West Zimmerman (1987) om hur kön skapas. Med hjälp 

av denna teori om kön beskriver vi betydelsen av kön och hur den påverkar respondenternas 

identitet. Detta för att påvisa de kopplingar som finns mellan ens kön och identitetsskapandet. 

Med hjälp av de valda teorierna kan vi analysera respondenternas berättelser om sig själv. 

 

3.1 Mead - Identitet & identitetsskapande 
 

Mead beskriver identitet som en ständigt pågående utveckling, att det inte är något en föds 

med utan är något som växer fram under hela sin levnadstid. Meads begrepp jaget är en teori 
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om hur ens identitet skapas från när en föds. Han menar att det är en social process som sker i 

interaktion med andra och kan ses i flera steg. Första steget är barnet som härmar genom 

imitation där fokus ligger på kommunikation genom symboler med gester och ord. Andra 

steget är lekstadiet där de intar rollekar och agerar utifrån hur de uppfattar situationen, dvs de 

kan skapa social interaktion och kan ta hänsyn till attityder, beteende hos de som står dem 

nära, primär socialisation. Tredje steget är spelstadiet där förståelse för den sociala 

interaktionen utvecklats, dvs de förstår och kan betrakta attityder och uppförande utifrån, där 

individen formas av skolan, kamrater och andra som de möter men som är betydelsefulla för 

dem på något sätt, sekundär socialisation. Jaget har utvecklats när en kan se sig själv som 

objekt (Mead 1976:119-126). Mead menar att jaget formas av den del av de sociala strukturer 

och normer som fortlöpande skapas i samhället. Han menar att den sociala gruppens beteende 

påverkar den enskilda individens beteende, dvs att samhället påverkar individens handlande. 

 

Mead menar att vårt identitetsskapande styrs av både hur andra ser på en och hur en upplever 

att andra ser på en (Mead 1976:110-111). Jaget är en process som utvecklas med tiden i 

socialt samspel och först när individen kan se sig själv utifrån som objekt har ett jag uppstått. 

Att se sig själv som objekt innebär att reagera och agera på sig själv så som andra reagerar på 

en där reaktionen påverkar uppförande, beteende och attityder. Att med hjälp av reflektion 

kunna se sig själv utifrån som objekt möjliggör att en kan betrakta sig själv så som andra 

betraktar en. 

 

3.1.1 Generaliserande andre, I & Me 
 

Den generaliserade andre är när en kan betrakta sig själv som en del av den sociala gruppen, 

att se på sig själv utifrån där en antar gruppens attityd som styr ens agerande och beteende. 

För att fullt ut kunna utveckla ett jag krävs förutom andras attityder mot en själv i den sociala 

processen också att dessa antas gentemot varandra. Detta utifrån gruppens olika sidor som en 

är deltagare i, att ens personliga jag möjliggör får en större acceptans i samhället som helhet 

då en agerar på det sätt som förväntas och då fungerar mer effektivt. Samhället har inte endast 

en generaliserad andre, utan det finns många då samhället består av flera olika grupper, i vilka 

en ingår. Därav har varje individ flera olika generaliserade andre, följden blir att ett flertal 

olika jag styr ens beteende (Mead 1976:121). Samhället styr individens tänkande utifrån de 

sociala processer en ingår i. 
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Detta sker i olika sociala sammanhang, ett exempel Mead tar upp är vad det kan innebära att 

ingå i ett politiskt parti. För att kunna ingå i och ha sin tillhörighet i ett socialt sammanhang 

styr en sitt beteende, åsikter och handlande så att det överensstämmer med de andra som ingår 

i samma politiska parti och vad de står för. På så vis styr den sociala gruppens kontroll och 

dess struktur hur det individuella beteendet, åsikter och handlande uttrycks. Det visas genom 

att en individ som ingår i ett politiskt parti antar det beteende, åsikter och handlande som ger 

grupptillhörighet men att beteende, åsikter och handlande kan förändras och se annorlunda ut 

i andra kontexter. Att kunna ta sin roll som den generaliserade andre är viktigt för både ens 

egna jag men även för den grupp en tillhör. För att partiet ska kunna fungera och utvecklas 

måste en som individ agera på det sätt som ligger i linje med ens politiska partis attityd (Mead 

1976:120-122). 

 

Mead delar in jaget i två delar, I och me. I står för vår reaktion som ofta är omedveten, dvs I 

ger sig tillkänna efter att handlingen utförts. I är den oförutsägbara, oberäkneliga och kreativa 

aspekten av jaget, något som kan ses som individens respons på andras attityder men sker 

omedvetet. I är det som står för ens värderingar och bidrar till att utveckla ens personlighet, en 

del av den sociala processens nyheter och förändringar. Detta är något alla individer 

eftersträvar för att förverkliga ens personliga jag om än omedvetet (Mead 1976:133-135). 

 

Me är ens handling som sker medvetet, något en skapar genom att internalisera andras 

attityder och på så sätt görs om till ens individuella medvetna attityd och handling. När 

individen kan anta andras attityder och organisera detta uppstår ett självmedvetande, den 

medvetna delen av jaget och det en får ta ansvar för. Varje individs personlighet är en 

blandning av I och me, och dennes upplevelser och erfarenheter gör att den blir unik för varje 

individ (ibid 1976:133-135). 

 

3.2 Goffman - dramaturgiska perspektivet 
 

En annan teori som vi kommer använda i vår analys utgår från Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. När han diskuterar social interaktion använder han begrepp från teatervärlden. 

Han menar att vi alla intar olika roller beroende på sammanhang. I interaktion med andra 

försöker vi styra vårt agerande för att försöka kontrollera de intryck andra får av oss och för 

att förmedla det en vill. Detta görs i enlighet med de normer och regler som gäller utifrån den 

situation en befinner sig i, något Goffman benämner som intrycksstyrning. För att klara av 
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detta använder individen två olika uttryck, det han sänder ut (give expression) och det som 

överförs till andra (give off expression). Det första handlar om kommunikation och den andra 

handlar om agerandet (Goffman 2004:12). 

 

3.2.1 Framträdandet – rollen 
 

Genom att vara medveten om hur en uttrycker sig vill en skapa ett förtroende hos de en 

interagerar med. Det kan också innebära att en vill dölja misstag eller medvetet vilseleda 

beroende på vad avsikten är, en spelar en roll. Rollen som uppvisas vid framträdandet kan se 

olika ut beroende på situation, varför vi har flera olika roller, något Goffman kallar masker. 

Rollerna blir en del av del av vårt jag som delvis bygger på hur andra definierar oss. När 

rollen/rollerna med tiden internaliseras blir det en del av vår identitet. Med hjälp av rollen vill 

vi alltså leva upp till olika situationer för att på så sätt uppnå ett syfte men en kan samtidigt 

uppleva att man inte själv tror på den. En roll kan också utövas för att uppnå en grupps syften 

i specifika situationer på en viss plats varför det finns en förväntan att en agerar i enlighet 

med gruppen och på så sätt bildas normer och regler (Goffman 2004:26-28). Eftersom vi har 

flera grupptillhörigheter spelar en olika roller i olika situationer.  

 

3.2.2 Fasad 
 

En roll kan alltså ses i ljuset av ett framträdande, likt en aktör som går ut på en scen inför en 

publik. För att rollen ska vara trovärdig krävs en fasad. Fasaden är en del av framträdandet 

som sker i en fastställd situation genom medvetna eller omedvetna uttryck som förknippas 

med rollen. I fasaden ingår inramningen som motsvarar det materiella och är platsbunden. I 

inramningen ingår också den personliga fasaden som vi identifierar med aktören exempelvis 

gester, utseende, ansiktsuttryck, ålder och så vidare. Den personliga fasaden i sin tur kan delas 

in i uppträdande och manér, där uppträdandet indikerar beteendet/uppförandet utifrån social 

klass och där manér är sättet/stilen på hur uppförandet tar sig uttryck beroende på vad en vill 

med interaktionen. När det finns en överensstämmelse mellan situation, inramning, 

uppträdande och manér uppstår en idealtyp varför en då söker efter det som avviker (Goffman 

2004:29-31).  
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3.2.3 Idealisering 
 

Framträdandet ställer inte bara krav på aktören utan också på publiken. Genom framträdandet 

sker socialiseringen, det Goffman kallar idealisering, dvs hur aktören försöker leva upp till 

förväntningarna och de förutsättningar som finns i samhället, vilket innebär att individens 

beteende styrs och påverkas (Goffman 2004:39). Idealiserade framträdanden handlar om 

social rörlighet, att kunna ge en bild utifrån förväntningar. Många gånger handlar 

framträdandet om att försöka klättra uppåt på samhällsstegen genom att anpassa sina uttryck 

både i form av uppträdande och manér men också rent materiellt och på så sätt framstå som 

mer fördelaktig. Andra gånger handlar framträdandet om att istället tona ner sina uttryck med 

uppträdande, manér och inramning för att anta en lägre position för att uppnå någon form 

hjälp eller undvika någon form av förändring som påverkar en negativt (Goffman 2004:39-

43). 

 

3.2.4 Bakre regionen  
 

De finns även vad Goffman benämner en bakre region där individen kan dra sig undan och 

vara sig själv och på så sätt kliva ur sin roll och koppla av för en stund. Han menar att det som 

är centralt för den bakre regionen är att det är viktigt att ha kontroll över den, då det är där en 

skyddar sig själv från de krav en har på sig från omgivningen (Goffman 2004:103). Där finns 

möjligheten att uttrycka känslor som inte kan visas i den främre regionen, en plats där en kan 

släppa på “spärrarna” och uttrycka det som en inte anser passar in i den främre regionen. Både 

den främre och den bakre regionen handlar om intrycksstyrning, där en skiftar roller mellan 

de båda regionerna beroende på vad en vill ska synas utåt (Goffman 2004:109). 

 

3.2.5 Takt visavi takt 
 

Framträdandet styr inte bara av aktören utan också av publiken. Hos både aktör och publik 

finns en tyst överenskommelse om att bortse från eventuella misstag som kan ske. När 

misstag eller störningar sker bemöts detta hänsynsfull och med överinseende hos både aktör 

och publik. Om hänsyn och överinseendet uteblir bryts den tysta överenskommelsen, något 

Goffman kallar takt visavi takt. Vid social interaktion ställs krav på aktören att vid 

framträdandet vara tydlig där kommunikation, kroppsspråk, gester och miner måste stämma 

överens för att leva upp till det förväntade. När detta inte sker uppstår sprickor i fasaden vilket 
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påverkar interaktionen mellan aktör och publik. Aktören försöker på olika sätt dölja misstagen 

för att upprätthålla interaktionen. När detta misslyckas påverkar publikens uppfattning om 

aktören varvid aktörens självuppfattning påverkas och därmed identiteten. (Goffman 

2004:200-206). 

 

3.3 Normalitet avvikelse. 
 

Socialiseringen hos den enskilde ser Mead (1976) som en inlärningsprocess som sker hela 

livet där gruppen påverkar individens beteende och handling. Gruppen uttrycker de sociala 

värdena som är betydelsefulla i samhället till individen. Hos den enskilde internaliseras detta i 

medvetandet vid socialisering och på så sätt kan individen anpassa sitt beteende och 

handlande utifrån de olika gruppers normer en är deltagare i. 

 

Anders Östnäs, universitetslektor i socialt arbete i sociologi menar att normer är regler, både 

uttalade och outtalade, som talar om hur en ska uppföra sig vid social interaktion med andra. 

När umgängesnormer inte efterlevs finns det olika sätt att styra eller kontrollera detta genom 

sanktioner (Östnäs 2007:63). Sanktionerna kan ske i form av tillsägelser eller i värsta fall 

uteslutning från gemenskapen. Den som inte efterlever normerna kan upplevas avvikande. 

Syftet med tillsägelser eller uteslutning är att få den avvikande att delta i gemenskapen på 

gruppens villkor (Östnäs 2007:67). Att vara en del av gruppen är viktigt för att känna sig 

delaktig, i ett större perspektiv, att vara en delaktig i samhället, en process Östnäs kallar 

normalisering. 

 

Kerstin Svensson, docent i socialt arbete skriver till skillnad från Östnäs “Att vara normal kan 

också vara något eftertraktat, något man vill nå upp till, en vilja att vara som alla andra” 

(Svensson 2007:17). Hon menar att leva upp till vissa normer och ideal kan medföra att en 

kan ta del av samhälleliga resurser som ger en fördelar. Detta stämmer väl överens med 

Goffmans syn på idealisering (Goffman 2004:39). Normalitet förklarar hon som något som 

kan variera mycket utifrån situation där tolkningar av normerna kan skilja sig åt utifrån 

sammanhang vilket innebär att det inom varje grupp/samhälle/organisation finns både 

normalitet och avvikelse och är något relativt (Svensson 2007:19). 
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3.4 Kön utefter normer och förväntningar  
 

Connell & Pearse (2015) förklarar kön som något såsom mestadels tas för givet då vi kan se 

skillnad på om en person är man eller kvinna, pojke eller flicka. En sociologisk förståelse av 

kön innebär att kön formas av strukturer och normer i samhället, dvs vad vi gör och hur vi gör 

får betydelse för hur ens könstillhörighet uppfattas. Med det menas med att en föds inte till 

kvinna eller man utan en blir det (Connell & Pearse 2015:18-19). Vår identitet formas av 

erfarenheter och hur vi ser på oss själva som individer, exempelvis på vår uppväxt, familjeliv, 

relationer och normer. Omgivningens förväntningar av hur vi beter och uppför oss styrs 

utifrån vilket kön en har. Som kvinna förväntas en agera och reagera på ett visst sätt och som 

man förväntas en reagera och agera på ett annat sätt. Relationen till ens kön bygger på hur vi 

identifierar oss, beroende på om vi identifierar oss som man eller kvinna. Detta baseras på 

personliga erfarenheter och hur vi ser på oss själva som individer (Connell & Pearse 

2015:137). 

Vidare beskriver West & Zimmerman att kön är något vi själva skapar men som begränsas av 

de normer som finns i samhället. En förväntas att uppföra sig på ett visst sätt beroende på 

vilket kön en tillhör (West & Zimmerman 1987:126-127). Normerna en strävar efter formas 

till stor del av vårt beteende som sedan producerar och reproducerar eventuella likheter och 

skillnader. Det finns normativa förväntningar på en individ beroende på kön och att samtidigt 

ha en diagnos kan göra svårare att uppfylla krav och förväntningar från omgivningen (Connell 

& Pearse 2015:26-27). 

Kön kan som begrepp ses i ett större perspektiv som är nära knutet till ens identitet, normer 

och normalitet för att kunna påvisa eventuella likheter och skillnader hos våra respondenter. 

Då vår studie handlar om kvinnor och män är en teori om kön relevant. Genom denna teori 

om kön får vi ett grundläggande sociologiskt perspektiv för att förstå våra respondenter 

tillsammans med våra teorier om identitet, normer, beteende, normalitet och avvikelse. 

 

4.Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera och beskriva studiens arbetsprocess. Vi börjar med att 

presentera hur vi har gått tillväga och varför, därefter följer urvalet och hur intervjuerna har 

gått till. Vidare beskriver vi hur vi har transkriberat materialet och vad vi har valt för analys 

och varför. Till sist diskuterar vi studiens trovärdighet, de etiska aspekterna samt metodkritik. 
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4.6 Tillvägagångssätt 
 

Vi har gjort en kvalitativ studie med sex stycken semistrukturerade intervjuer då vi var 

intresserade av respondenternas upplevda erfarenheter och uppfattningar. Detta angreppssätt 

blev relevant för att kunna besvara våra frågeställningar (Bryman 2018:561). Vi var 

intresserade av hur personer med ADHD upplever sitt identitetsskapande utifrån kön samt om 

det fanns skillnader och likheter i hur individens ADHD kom till uttryck beroende på kön. För 

att uppfylla vårt syfte valde vi att göra intervjuer med individer som har en diagnos inom det 

spektrumet vi riktat in oss på. Intervjuerna gav oss möjlighet att ta del av respondenternas liv 

utifrån deras upplevelser, och detta har skapat tolkningsunderlag till det vi velat undersöka. 

För att få samma inriktning och grund att stå på har vi gjort en intervjuguide som användes 

som mall inför alla intervjuer. 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att skapa möjlighet för respondenten att ge 

utrymme för att kunna svara fritt men ändå inom en ram. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att vi hade samma utgångspunkt i alla intervjuer med utrymme och flexibilitet 

och möjlighet att följa upp det som blev av vikt för studien, men även skapade förutsättningar 

för beskrivande och utvecklande svar (Bryman 2018:415). Nackdelen blev att respondenterna 

till viss del blev begränsade i att tala fritt. En annan aspekt av valet av semistrukturerade 

intervjuer var också att vi var två stycken som gjorde intervjuer, mallen utgjorde då grund för 

att dels veta att vi på ett ungefär hade samma inriktning i vad som var viktigt, dels för att 

därefter kunnat jämföra svaren (Bryman 2018:562, 564-565). 

 

4.2 Urval 
 

Vi gjorde ett snöbollsurval då själva forskningsfrågorna som intresserade oss var 

individernas egna uppfattning hur identitetsskapandet sett ut hos dem själva samt deras egna 

upplevelse om hur detta tagit sig uttryck. Snöbollsurval innebär att utifrån den första 

respondenten fråga om andra namn för att finna andra respondenter att kunna intervjua. 

Risken med ett snöbollsurval är att materialet inte blir tillräckligt allsidigt och att 

respondenterna kommer från samma urvalskategori, exempelvis ålder (Ahrne & Svensson 

2015:41). Till skillnad från ett bekvämlighetsurval gjorde snöbollsurvalet att vi inte hade 

någon kännedom om våra respondenter vilket minimerade risken att vår egen uppfattning om 

respondentens identitet påverkade. Våra urvalskriterier var att respondenterna skulle vara 

minst 18 år, vi ville att tre kvinnor och tre män skulle ingå i studien och att respondenterna 
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skulle haft diagnosen minst sex månader samt vara bosatta i Stockholms län för att underlätta 

inför intervjutillfällena. Hade vi inte funnit att materialet räckt skulle vi ha intervjuat 

ytterligare personer för att uppnå teoretisk mättnad om möjligt (Bryman 2018:501). Att de ska 

ha haft diagnosen en tid tror vi bidrog till att respondenterna hade uppnått en acceptans och 

distans som bidrog till att lättare kunna pratat om eventuella svårigheter då en del frågor 

kunde upplevas vara känsliga. Dessutom har de upplevt hur det är att leva med en diagnos och 

hur det tagit sig uttryck. Vi gjorde ingen kontroll om respondenterna verkligen hade en 

diagnos, av moraliska och etiska skäl, utan vi litade på våra respondenter då alla nämnde 

utredningsförfarandet. Sammanlagt intervjuades sex stycken respondenter, tre kvinnor och tre 

män. Respondenterna var mellan 31-38 år gamla och fyra av dem har haft diagnosen endast 

en kortare tid, sex månader till två år, de resterande fick diagnosen i 18-20 års åldern. Ingen 

av våra respondenter har fått diagnosen i yngre skolåldern. Detta var något vi trodde skulle 

försvåra arbetet med analysen men visade sig sedan istället att vara en bra grund för vår 

analys. 

 

4.3 Intervjuer 
 

I intervjusituationerna ville vi se till att vara lyhörda för våra respondenter så mycket det bara 

gick för att förhindra en maktobalans, detta gjorde vi genom att skapa ett lugn samt avskildhet 

vid intervjutillfällena och låta det bli ett ömsesidigt samtal, där utrymme lämnades för 

reflexion. Det viktiga var att vi som intervjuare tog och visade hänsyn samt kände av när vi 

kunde fråga vidare och när det var stopp, att vi inte gick över några gränser. Detta torde gynna 

tillträdet till respondentens livsvärld där även tolkning och förståelse skulle ske med stor 

varsamhet samt lyhördhet för ny kunskap (Aspers 2011:141-142). Då vissa av frågorna kunde 

upplevas vara känsliga såg vi till att komma överens med respondenten var intervjun skulle 

äga rum för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Efter godkännande av 

respondenterna spelades intervjuerna in och vi gjorde även diskreta noteringar för att fånga 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra visuella tecken samt atmosfären och miljön. 

Intervjuguiden innehöll frågor om exempelvis situationer, beteenden, upplevelser, känslor och 

relationer då vi var intresserade av individens egna upplevelser. För att våra respondenter inte 

skulle uppleva intervjuerna som stela från början introducerade vi intervjuerna med 

gemensamma inledande frågor efter vi hade presenterat vår studie. Fortsättningsvis följde vi 

vår intervjuguide som vi utformat innan men uppföljningsfrågorna kunde se olika ut beroende 

hur respondenterna svarat. Vi som intervjuare agerade aktivt men inte för påfluget, vi var 
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mottagliga för vad respondenterna sa och inte sade samt vad de gjorde. Det var en viktig del i 

våra intervjuer, att vi visade att vi lyssnande och var uppmärksamma (Bryman 2018:424-425). 

 

4.4 Transkribering 
 

Vid transkribering var det viktigt att återge intervjun så korrekt som möjligt. Eftersom vi båda 

två genomfört intervjuerna transkriberade vi varandras utskrifter för att få bättre kännedom 

om samtliga respondenter. Vi skrev tydligt ut vem som sa vad, återgav citat, punkter eller 

satte frågetecken om vi inte hörde vad som sades. Vi eftersträvade att ordagrant skriva ut 

intervjuerna för att försöka återskapa stämningen av intervjuerna i den utskrivna texten. Syftet 

med detta var att få en bättre helhetsbild av upplevelsen i skriven text. Om några delar av 

intervjun skulle avvika helt från det vi var ute efter utelämnades det från transkriberingen 

(Bryman 2018:577-582). Vi såg till att avsätta mycket tid till våra transkriberingar, då detta 

tenderar att ta mycket tid (Bryman 2018:430). Vi erbjöd också våra respondenter att läsa sina 

respektive intervjuer efter utskrift för att på så sätt få reda på om vi uppfattat dem rätt 

(Bryman 2018:467). En av respondenterna gjorde detta. Efter transkribering 

förstördes/raderades ljudinspelningar för att behålla konfidentialiteten vilket våra 

respondenter informerades om. 

 

4.5 Analys 
 

I analysen använde vi oss av tematisk riktning och påbörjade analysarbetet redan efter första 

intervjun genom en öppen kodning som sedan fått pågå parallellt tills de planerade 

intervjuerna var klara. Analysarbetet arbetade vi med parallellt för att kunna upptäcka 

eventuella luckor i materialet och på så sätt komplettera med det vi saknade i resterande 

intervjuer. Om ytterligare intervjuer behövdes göras skulle detta också ha framkommit. 

Intervjuerna använde vi sedan i syfte att fånga upp respondenternas egna upplevelser utifrån 

de teoretiska begrepp vi valt för uppsatsen. Kodningen av materialet gjorde vi i flera steg, där 

vi först började att söka efter mindre kategorier som blev till underkategorier. Utefter de 

underkategorier vi fann bildade vi sedan större kategorier för att kunna binda ihop fler 

underkategorier med varandra. Till slut bildade vi olika större kategorier som vi kan kalla 

teman, på så vis kunde vi se mönster i materialet som blev aktuellt för vår analys. För att 

upptäcka eventuella mönster och skillnader gick vi igenom materialet upprepade gånger. 

Kodningen är något levande som utforskas och kan behöva utvärderas och omprövas med 
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jämna mellanrum under processen gång. Kodningen gjorde vi för att kategorisera och 

organisera materialet för att så småningom kunna sammanställa materialet. Vi pendlade 

mellan teori och empiri i ett abduktivt arbetssätt. I sammanställningen drog vi slutsatser för att 

skapa en förståelse utifrån respondenternas berättelser. Nackdelen med detta sätt är att studien 

blev en infallsvinkel utifrån vår egna uppfattning (Bryman 2018:687-692). 

 

4.6 Trovärdighet 
 

I en kvalitativ undersökning menar Trost att det är svårt att mäta reliabilitet och validitet. Han 

diskuterar istället trovärdighet där insamlat material och intervjuprocess är relevanta utifrån 

problemformuleringen (Trost 2010:133-134). Utifrån detta har vi försökt beskriva 

intervjuprocessen så tydligt som möjligt och vi har bifogat intervjuguiden som bilaga. Vi 

erbjöd också våra respondenter att ta del av sitt intervjumaterial för att på så sätt 

säkerhetsställa att vi uppfattat dem rätt (Bryman 2018:467). Det var endast en av våra 

respondenter valde att göra detta. 

 

4.7 Etiska aspekter 
 

Att vi intervjuade personer som är 18 år och äldre gjorde att vi blev begränsade när det gällde 

ålder, men vi behövde inte tänka på de etiska principerna när det gäller att intervjua 

minderåriga. De forskningsetiska principer som blev relevanta för vår studie är de fyra 

forskningsetiska huvudkraven samt lagen om GDPR. För att säkerhetsställa att deltagarna var 

införstådda vad det innebar att vara med i studien skickade vi i god tid ut skriftlig information 

via mejl angående de forskningsetiska principerna. Även innan intervjuerna tog sin början 

redogjorde vi för detta muntligen. Dessa krav innefattar informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi informerade respondenterna om undersökningens 

syfte och hur vi tänkt hantera och använda oss av materialet, att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan eller avbryta intervjun. Eftersom en del 

frågor kunde tänkas upplevas som känsliga var det vår skyldighet att känna av 

respondenternas reaktioner i samband med dessa frågor och ta hänsyn till detta. Vidare 

informerade vi om att materialet endast kommer användas för forskningsändamål och att vi 

avidentifierar personuppgifter för att säkra konfidentialiteten. Även andra uppgifter som på 

något sätt skulle kunna identifiera personen ändrades, gjordes om eller utelämnades för att 

uppfylla konfidentialitetskravet. Uppgifterna vi samlade in hanterades konfidentiellt där 
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obehöriga inte kunde komma åt dem (Bryman 2018:170-172; Lune & Berg 2017:47-49). Med 

tanke på GDPR - den nya lagen om hur personuppgifter ska behandlas har vi i samråd med 

högskolan och handledare tagit reda på hur vi skulle gå tillväga för att hantera detta på rätt 

sätt. 

 

4.8 Metodkritik 
 

Vi har haft i beaktande vår egen föreställning och eventuella förutfattade 

meningar/fördomar/föreställningar om ADHD. Även vår kännedom och relation till 

respondenterna sedan tidigare var av vikt, vi eliminerade denna faktor genom att använda oss 

av ett snöbollsurval istället för ett bekvämlighetsurval. En stor rädsla vi känt inför uppgiften 

var att inte kunna framställa materialet på ett tillräckligt rättvisande sätt då vår uppgift var att 

ge en bild av andra människors skildringar. Frågornas art handlade mycket om personliga 

upplevelser och känslor i vad vi många gånger trodde skulle handla om utsatta situationer som 

kunde vara känsliga. Därför var det viktigt att vi som utforskade höll en distans för att uppnå 

förståelse i återgivningen. Vidare var det av största vikt att informationsbrev och 

samtyckesblankett var rätt utformat för att samtycke skulle vara giltigt (GDPR Södertörns 

högskola 2018). 

 

5.Resultat av vardagen 
 

I vår frågeställning ville vi få svar på hur de individer med ADHD upplever att den påverkar 

deras vardag samt hur identitetsskapandet ser ut hos de med ADHD beroende på normer och 

kön. Vi syftar här till att mycket kort spegla deras vardag för att skapa en förståelse för hur 

det är att leva med ADHD baserat på respondenternas upplevelser. Hos alla respondenter är 

ADHD en del av dem själva där den i vardagen tar sig uttryck på olika sätt. Där svårigheter 

och hur den tar sig uttryck skiljer från person till person och skiftar över tid. Symtomen nedan 

är något våra respondenter hade gemensamt men av olika grad. 

 

5.1 Känslor 
 

Alla våra respondenter beskriver att ha ADHD innebär kraftiga svängningar i deras känsloliv, 

att upplevelser och hur de tar sig uttryck är mycket intensivare än hos de som inte har ADHD. 
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Respondenterna uppfattar sin ADHD som den del av dem själva som visar mycket känslor, 

något de inte alltid kan styra över. Vissa av dem beskriver det som “Kaos i hjärnan”, 

“rastlöshet och obalans i känslosystemet”, “hjärnan går på högvarv”, “ibland kan jag ha lite 

kort stubin”, vilket gör att några av dem har svårt att styra sina impulser. Socialstyrelsen 

(2019) har i sin rapport, Konsekvenser för vuxna med ADHD, funnit att kvinnor har 

kraftigare påverkan av sitt känsloliv. Vi har inte kunnat påvisa några könsskillnader i 

känslolivet. 

 

5.2 Konsekvenstänk och impulsstyrd 
 

Vår respondent Rad beskriver att hans ADHD gjort att han vet om sina brister och styrkor. 

Han märker av hur den tar sitt uttryck i vardagen med dåligt konsekvenstänk och att han är 

väldigt impulsstyrd. Han berättar att han egentligen borde stanna upp och tänka till istället för 

att vara “elefanten i rummet” hela tiden. Rad vet att både det han ibland säger och gör kan få 

oönskade konsekvenser vilket han upplever är jobbigt, just för att slippa de oönskade 

följderna som ibland uppkommer. 

 

Även Sofi beskriver att hon är impulsstyrd i den formen att hon har svårt att reglera sitt 

humör. Hon förklarar detta vidare att hon har otroligt lätt till känslorna “jag har otroligt lätt 

för att bli glad, arg, ledsen och så vidare”, vilket kan göra att hon går igång direkt och inte 

“kan stoppa sig själv” som Sofi förklarar själv. Dock anser Sofi att när detta sker går det över 

lika fort, men det är fortfarande något som inte går att stoppa. Hon upplever att detta gör att 

sociala situationer ibland kan vara påfrestande men har fått en större acceptans både från 

hennes själv och familjen. Socialstyrelsen (2014a) menar att impulsiva handlingar kan leda 

till oönskade konsekvenser, vilket går i linje med det vi kan se bland våra respondenter. 

 
5.3 Drivkraft 
 

De flesta av våra respondenter har en drivkraft som gör att de känner att de gör och orkar mer, 

något de tror är pga. deras ADHD. Rad berättar att han går upp tidigt och är aktiv tills sent på 

kvällen. Vår respondent Dina har valt att ha en aktiv livsstil och ser till att maximera dagarna 

med både jobb och aktiviteter för att hon trivs med det. Dina förklarar att hon inbillar sig att 

hon ska hinna mer, när hon går upp tidigt på morgonen och lägger sig sent på kvällen, men 

tror att det kommer bli ett “jätteproblem den dagen det kommer ikapp”. Det Dina upplever 



 19 

som en negativ aspekt av hennes drivkraft är att hon inte hinner träffa vänner i den 

utsträckning hon skulle velat men att framförallt blir sömnen lidande. Konsekvensen för Dina 

är att hon nu tar sömntabletter för att kunna varva ner. I en norsk studie som Socialstyrelsen 

(2019) tagit del utav fanns det ett samband mellan arbetsnarkomani och ADHD vilket vi ser 

en tendens till i Dinas fall men inget vi kan se hos våra andra respondenter. 

 

5.4 Struktur och tydlighet 
 

Ett annat mönster vi såg hos våra respondenter var att struktur var något som behövdes för att 

deras vardag skulle fungera. Om inte det fanns strukturer kunde det bli jobbigt för dem och 

hela dagen kunde bli förstörd. För att förhindra att det skulle ske såg de till att ha en tydlighet 

i vardagen och ligga ett par steg före just för att vara lugna inombords. Vår respondent Nadia 

beskriver själv att “jag behöver mycket struktur men är själv väldigt ostrukturerad”, detta 

gjorde att hon tog hjälp utifrån för att få en strukturerad vardag så hennes dagar skulle fungera 

både för henne själv och hennes familj. Socialstyrelsen (2019) har kunnat visat att uppgifter 

som ska genomföras blir lätta när intresse finns men när uppgifter upplevs ointressanta kan 

det leda till svårigheter att genomföra uppgiften. Björn beskrev det som att han måste vara 

mentalt inställd på att genomföra en aktivitet som han upplever som tråkig och inte är något 

som bara kan göras spontant. 

 

5.5 Sociala relationer 
 

Respondenterna ser sina sociala relationer som en fördel till sin impulsivitet som de har, de 

har lätt för att socialisera och knyta kontakter. Dock ville de inte lägga tid på människor som 

tar deras tid och energi på ett negativt sätt, utan ser till att deras nätverk är det som lyfter dem 

framåt och som leder till något positivt. Dina ser sig själv som en väldigt rak person som ser 

till att hon inte är med människor hon inte vill vara med för att just inte slösa någon onödig 

energi. Vår respondent Kalle har väldigt många bekanta. Kalle tycker att han har “lätt att 

anpassa sig i olika grupper och miljöer”, något även fler respondenter berättar. Kalle ser sig 

som väldigt framåt och duktig på att knyta kontakter, vilket han betraktar som en styrka då det 

lett till att han alltid haft och har jobb. Just Kalle anser att hans stora kompiskrets hjälpt 

honom mycket genom livet, då han alltid har haft och har någon att vända sig till om det är 

något. 
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5.6 Fysisk träning 
 

Ett annat mönster vi såg hos alla våra respondenter förutom en av dem var behovet av daglig 

fysisk träning, just för att få utlopp för sina känslor och överflödig energi för att må bra. 

Nadia använder träning istället för medicin för att få en balans i livet. Nadia anser att om hon 

inte får träna blir hon deprimerad och negativ vilket gör att hon känner av sin ADHD mycket 

tydligare. Björn ser till att alltid ha tid till att träna, något han prioriterar då det är en viktig del 

av hans liv. Han känner av sin ADHD mycket tydligare om han inte tränar. Dock gillar inte 

Björn att träna om han har tankarna på annat håll. Han upplever då att “träningen går till spillo 

och blir då onödig”, träningen ger då inte önskat resultat i form av inre lugn. Att ha en rutin 

kring sin träning är något som är en viktig del för våra respondenter, så att deras vardag ska 

fungera, även om det ser olika ut hos respondenterna. Den respondent som inte utövade fysisk 

träning såg istället till att fylla upp sina dagar med andra aktiviteter för att få utlopp för sin 

energi och känslor, vilket kan ses som dennes lösning för sin överflödiga energi. 

 

6.Resultat & analys av identitet, normer & kön 
 

6.1 Självbilden innan 
 

Identitet kan vara något som formas av hur det förmedlas, konstrueras och iscensätts för att 

användas i olika sammanhang. Identiteten belyser det förflutna och är kopplat till platser, 

relationer och händelser som formas av våra skildringar. Skildringarna förändras, utvecklas 

och omformas beroende på sammanhang och kan ses som en process. Identitet kan därmed 

ses som en meningsskapande process och kan bidra till att hjälpa till att orientera sig till tid, 

rum och relation om vem man är. 

Självbilden innan diagnosen hos respondenterna var att de alla upplevdes som bråkiga, 

stökiga, utåtagerande och hade svårigheter att hantera sina känslor i yngre ålder. 

Impulsiviteten gjorde att de ibland reagerade våldsamt och hade avsaknad av 

konsekvenstänkande, vilket respondenterna förklarade tog sig uttryck på olika sätt och som 

Rad uttryckte följande: 

 
Rad: ”Jag såg inte ner på mig själv men försökte vara väldigt många till lags med vilka medel som 

helst för att vara accepterad. Och det gick sådär, man gick över gränsen. Och då blev det sådär att 
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det var jag som gjorde all skit för att vara cool, men det va egentligen inte så, det gick ju bara åt 

helvete.” 

 

I interaktion med andra misslyckas Rad då han har svårt att inta gruppens attityder. Han är i 

vad Mead (1976) kallar andra steget - lekstadiet som är en del av identitetsprocessen. Han 

intar rolleken och agerar utifrån hur han uppfattar situationen där han försöker ta hänsyn till 

hur han uppfattar deras attityder för att skapa en social interaktion men misslyckas då han har 

svårt att se konsekvenserna av sitt handlande. Rad har svårigheter att se sig själv som objekt 

varför hans jag inte var fullt utvecklat vilket gör det svårt att vara en i gruppen. Rad upplevde 

inte att han hade något problem med sin självbild innan diagnosen då han inte var medveten 

om de umgängesnormer som rådde i den sociala gruppen, detta kom senare när han började 

reflektera över sitt tidigare beteende i och med diagnosen. Att inte vara medveten om de 

umgängesnormer som råder kan leda till sanktioner och utslutning från den sociala 

grupptillhörigheten menar Östnäs (2007). I ett större perspektiv gör grupptillhörigheten att vi 

känner oss delaktiga i samhället. 

 

Till skillnad från Rad hade Nadia en dålig självbild innan diagnosen: 

 
Nadia: ”Ah men gud alltså … jag kunde inte hantera mina känslor och impulser riktigt. Ju äldre 

man är och gör konstiga grejer, alltså att man är utåtagerande, man slåss och skriker och dricker 

eller vad man än gör … desto mer… det blir mer som att folk tycker att man är en idiot.” 

 

Nadia hade utifrån tidigare livserfarenhet en negativ bild av sig själv där hennes I var den 

dominerande och tog över, där det fanns en avsaknad av kommunikation till sitt me. Hon kan 

idag se sig själv utifrån och betrakta sitt beteende och agerande men omtalar sig själv i tredje 

person varför detta indikerar att hon inte accepterat sitt tidigare agerande som en del av 

hennes identitet. 

Rad däremot pratade om sig själv i jag-form, som när han pratar om hur hans svårigheter tog 

sig uttryck innan diagnosen, vilket vi tolkar som om han accepterat det som en del av hans 

identitet. Detta går i linje med Meads (1976) teori om jaget. Han menar att attityden som 

uppstår utifrån situation antas för att få en social tillhörighet och kunna delta i sociala 

aktiviteter i den grupptillhörighet en vill tillhöra, på så sätt utvecklas ett fullständigt jag. Att 

kunna se sig själv objektivt och utvärdera sig själv visar på förmåga till abstrakt tänkande. 

 



 22 

6.2 Självbilden fick en förklaring 
 

Under intervjuerna fick alla respondenter frågan hur det var att få en diagnos och hur de 

upplevde sina känslor just då. Nadia och Kalle upplevde det som en lättnad och att det var 

skönt att få diagnosen, eftersom de fick en större förståelse och förklaring till det som varit. 

 

Nadia: ”Jag tyckte de var en lättnad för då slapp man va en, alltså … man får bevis på att man inte 

är en idiot, andra får en annan förståelse för en om man säger så.” 
 

Kalle: “Det var skönt, för jag har alltid känt att det varit någonting som är fel så jag har egentligen 

inte brytt mig om vad jag får för diagnos bara jag får någon diagnos.” 

 

Diagnosen gav Nadia och Kalle en förklaring till det som de upplevde vara avvikande samt att 

de upplevde en större förståelse från omgivningen. Diagnosen gjorde att jaget blev mer 

medvetet, dvs innan diagnosen var det Meads (1976) I som var den dominanta i form av 

impulsivitet och de inre tankarna som speglades hos våra respondenter. Men genom 

diagnosen blev de mer medvetna om sig själva och sitt beteende och därefter även andra delen 

av jaget, ens me som öppnade upp för deras attityder och handlingar och därefter kunde de ta 

mer ansvar för deras beteende. När de fick sin diagnos blev det förutom lättnad ett verktyg för 

dem att hantera sina svårigheter i relation till omgivningen. 

 

6.3 Självbildens förändring 
 

När vi sedan pratade vidare om huruvida självbilden har förändrats något efter diagnosen fick 

vi olika svar utifrån kön. Björn och Rad såg inte en omedelbar förändring utan menar att det 

har varit/är en pågående process. 

 
Björn: “Stegvis, tror jag, det gör den ju fortfarande. För innan har man mer känt att man behöver 

en tillhörighet men nu känner man sig mer trygg och behöver den där tillhörigheten på det sättet. 

Att man är mer, man blir mer trygg.” 

 

Rad: “Nej, det va nog mer mycket senare. När man kom till insikt va de va som när man själv lärt 

sig att arbete med det. Det va när man väl förstod va de innebär och hur man skulle jobba med 

det.” 
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Björn och Rad blir medvetna om att de måste utveckla sitt jag genom att arbeta med deras me, 

en process som tog tid för dem själva att förstå. Självbilden var något som förändrades i och 

med att de fick förståelse och gav akt på sitt eget agerande i olika sociala situationer. Detta är 

vad Mead (1976) kallar tredje steget i den sociala processen - spelstadiet, där deras sociala 

interaktion utvecklats ytterligare genom att de djupare förstår de attityder och övertygelser 

och beteende utifrån och ser sig själva som ett objekt. Genom att se sig själva som ett objekt 

kan de också betrakta sig själva som en del av den sociala gruppen och då anta andras 

attityder, något Mead kallar den generaliserade andre. Då agerar en på de sätt som förväntas 

av gruppen och fungerar mer effektivt, både för en själv och för den sociala gruppen. 

 

Sofi upplever att hennes självbild förändrades efter att hon fick sin diagnos, att hon förstår sig 

själv bättre men också att hennes man förstår henne bättre: 

 
Sofi: “Ja jag upplever framförallt att min man förstår mig bättre. När jag är rörig eller inte kan 

fokusera ordentligt och så där, så fattar han att jag faktiskt ÄR det och att det inte handlar om 

viljan och engagemang. [...] Jag har blivit lugnare tror jag, mindre splittrad i det jag gör. Så på så 

sätt har nog just den biten i relationen blivit bättre. Det finns en ökad förståelse från både mig och 

min man.” 

 

Diagnosen gjorde att hon fick större förståelse för sin ADHD och hur den tar sig uttryck, hon 

uppnådde på så sätt en större acceptans för sitt agerande i olika situationer. Diagnosen 

synliggjorde även problemen för hennes man som fick större förståelse för hennes 

svårigheter, vilket ledde till att relationen förbättrades. Sett ur Goffmans (2004) perspektiv 

innebär det att Sofis framträdande inte stämmer överens med det förväntade men där hennes 

man i och med diagnosen fått förståelse för detta och istället kan bortsett från de 

motsättningar som finns i hennes framträdande. Sofis självuppfattning blir inte ifrågasatt av 

maken utan han visar en förståelse varför relationen till maken förbättrats. När Sofi uppnår 

känslan av ökad förståelse från sin man gör det att hon vågar visa det som Goffman (2004) 

kallar bakre region, att hon vågar vara sig själv utan krav från omgivningen. Både medvetet 

och omedvetet, vilket genom Goffmans teori kan förklaras att Sofi inte känner att hon 

behöver visa upp en fasad för sin man och enbart visa upp det hon tror är acceptabelt. Utan 

hon vågar visa honom det som för henne är den bakre regionen. 
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6.4 Arbetet med självbilden 
 

Gemensamt för våra respondenter var att de alla hade accepterat sin diagnos, om än på olika 

sätt. De alla hade fått en mer förståelse för sig själva och sitt agerande men inget de valt att 

använda som ursäkt för hur de beter sig utan mer som ett stöd, en förklaring för dem själva 

vilket Björn förklarar följande: 

 
Björn: “Den (diagnosen) blir någonstans ett stöd. Att man kan luta sig mot den och hitta 

förklaringar men jag har också alltid varit noga med att säga att det inte är en ursäkt. Jag kan 

liksom inte … om vi tjafsar och jag kastar ett glas i golvet så kan jag inte skylla på ADHD. [...] 

Sen att det är pga. ADHD så är det förklaringen, inte en ursäkt.” 

 

Björn använder inte ADHD som en ursäkt utan menar att den ger en förklaring till hans 

handlingar, vilket innebär att han ser att han har andra förutsättningar i förhållande till de som 

inte har en diagnos. Björn kan alltså betrakta sig själv och sina handlingar utifrån då han vill 

förstå sina reaktioner. Hans impuls I kastar glaset i golvet men Björn ville inte skylla på sin 

ADHD utan vill med hjälp av hans me förstå sin handling. 

 
Nadia däremot ser diagnosen som en social konstruktion: 

 
Nadia: “Nej men alltså, … jag...ja men alltså jag tror inte att jag har fötts med en diagnos utan jag 

tror…inte ett inlärt beteende men att det är konsekvenser av miljön och en ganska jobbig uppväxt 

med föräldrar och anknytningsproblem och sånt där.” 

 

 Men hon säger samtidigt vid ett senare tillfälle:  

 
“Men jag tänker att det är för att jag har väldigt nära till känslor som jag är väldigt kärleksfull.. eh, 

jag har ett jäkla go, jag har ett driv, jag har energi. jag är en jävla bra lagkamrat skulle jag säga, 

och det är tack vare min ADHD.” 

 

Nadia skiljer på positiva och negativa erfarenheter och egenskaper. De positiva egenskaperna 

ser Nadia som en del av ADHD och sig själv medan de negativa erfarenheterna förklarar 

Nadia som en social konstruktion, att omgivningen är orsak till att hon upplever att hon inte 

passar in och upplever sig avvikande. Att omgivningen är orsaken till att henne socialisering 

tagit andra vägar medan hon senare i livet accepterat sig diagnos och på sätt internaliserat sin 
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ADHD som gör att hon upplever sig positiv i umgänget med andra. De egenskaper som Nadia 

ser som positiva kan vi se som en del av Goffmans (2004) idealisering, att hon tror att hon 

lever upp till de förväntningar och förutsättningar som finns i samhället. Att den positiva 

bilden av henne själv är utefter samhällets normer och förväntningar. 

 

6.5 Normer, regler och förväntningar 
 

Normer är det godtagna beteendet i en social grupp, dvs en handling som bygger på hur en 

förväntas agera på ett visst sätt och som värderas högt av den gruppkonstellation man ingår i. 

Normer finns inom flertalet områden och ser olika ut beroende på vad som värderas av 

gruppen. De kan vara ekonomiska, rättsliga, tekniska och estetiska men vi avser här att spegla 

det utifrån en social dimension - sociala normer som innebär att agera eller bete sig i linje 

med gruppens förväntningar (Nationalencyklopedin 2020). Om de sociala normerna frångås 

och en agerar i motsats till det förväntade kan detta innebära ett utanförskap eller utpekande. 

Detta utpekande kan stå för det som betraktas som avvikande men styrs av gruppens grad för 

acceptans och tolereras. Att leva upp till regler och förväntningar upplevs av vissa av våra 

respondenter som något krävande. Det är inte i första hand förväntningar från omgivningen 

som de upplever som krävande utan krav från dem själva på att leva upp till rådande normer 

utifrån olika roller. 

 

Nadia behöver hjälp att strukturera upp sin vardag. Hon upplever krockar i olika roller 

exempelvis hennes mammaroll och yrkesroll: 

 
Nadia: “... det här systemet som Sverige har, det passar inte mig med min ADHD. Att jag ska ta 

hand om två barn, vara en bra fru och hinna träna. Jag ska också vara mitt bästa jag på jobbet (nytt 

jobb), så jag var på väg att krackelera. Då tog jag hjälp av en arbetsterapeut som hjälpte mig 

strukturera upp hur jag ska lägga upp allting. Och då va det liksom från när jag skulle gå och lägga 

mig till när jag skulle gå upp till när jag skulle borsta tänderna, på den nivån.” 

 

Citatet visar att hennes ADHD gör att hon har nära till sina känslor som när hon ger uttryck 

för dem gör att hon känner sig avvikande. Nadia känner också att hon måste leva upp till de 

krav och normer som hon upplever kommer ifrån samhället. Att hon måste uppvisa det som 

Goffman (2004) kallar fasad för att inte sticka ut, så hon passar in i de normer som förväntas 

av de runt omkring henne. Detta i form av att vilja leva upp till olika normer för att passa in 
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och framstå som normal i hennes olika roller och på så sätt dölja de misstag som inte passar in 

i sammanhanget hon befinner sig i. Normer och normalitet betraktar Nadia som någonting 

som skiftar utifrån vilken roll hon har varför hon har svårt att läsa av och därför behöver ta 

hjälp utifrån för att lära sig hantera de olika rollerna som Goffman (2004) benämner som 

masker. 

 

Nadia känner sig även begränsad och pressad av att visa upp ett visst beteende i en viss 

situation, där en följd blir att hon inte kan visa sina känslor speciellt under arbetstid: 

 
Nadia: “Men som nu har jag haft en lite jobbigare period, de blir höst och de blir mörkt och man 

har varit igång (...) Då måste jag gå iväg och typ stänga in mig på toaletten och sitta och gråta en 

stund för att sen gå ut igen. Medan hemma är jag öppen med hela registret för det är min borg 

liksom. Men på jobbet blir det att jag sväljer och sväljer och de kommer ut i tårar istället, typ som 

en panikattack.” 

 

Citat ovan illustrerar att Nadia känner sig begränsad, där hon måste gå ifrån för att få utlopp 

för sina känslor. Detta är något som var gemensamt för flera av våra respondenter, att de 

upplever sig begränsade när de var på arbetet, i skolan eller andra platser där de inte kunde 

uttrycka sig fullt ut. Respondenterna upplever sig begränsade inte bara av platsen utan också 

av deras ADHD. Nadia försöker leva upp till egna förväntningar och ideal på sitt arbete men 

också omgivningens. För henne är detta så pass viktigt att hon under sitt framträdande på 

arbetet visar upp en fasad och döljer det beteende som hon inte upplever passar in. Hon går då 

undan och får utlopp till det Goffman (2004) kallar den bakre regionen, där hon kan kliva ur 

sin arbetsroll för en stund. Något som Goffman säger är viktigt med den bakre regionen är att 

ha kontroll över den, så en kan skydda sig själv ifrån de krav omgivningen har och det är 

precis det Nadia gör när hon går undan. Hemma däremot kan Nadia vara sig själv fullt ut 

vilket är en plats där hon känner sig bekväm, och då kan hennes hem vara en av hennes bakre 

regioner. Där känner hon sig inte begränsad utan ser det som sin borg, en plats hon kan visa 

alla känslor och inte behöver styras över vad som är okej eller inte. 

 

Skillnad mot Nadia är Rad ibland omedveten om att det han säger ibland kan såra, något han 

tar väldigt personligt: 
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Rad: “Absolut, då vet man att jag kan skrika ut någonting olämpligt eller säga något olämpligt, att 

jag är sarkastisk och ironiskt i en situation, utan att nämna att jag är det… Och om man känner mig 

vet man att jag skojar. Jag vet själv att jag glömmer ibland att säga att ‘jag bara skojar’ (skratt.” 

Intervjuaren: Men har du varit med om det, att de inte förstår dig och “blaimar” dig då? 

“Oh ja, det händer hela tiden. Det är ju också en nackdel, att jag är väldigt oobservant. Jag tänker 

inte att “blev hon ledsen?”. Men när jag väl fått reda på det, då…” 

Intervjuaren: Men hur tar du det, personligen? 

“Jag tar det jävligt hårt, om de går upp för mig om jag gjort någon ledsen t.ex. då vill jag... om jag 

vet att jag varit en jävla gris vill jag göra rätt för mig och förklara varför och... Men är de så att jag 

inte anser att jag inte gjort något fel är jag envis som en jäkla åsna, då går jag fan inte och ber om 

ursäkt för att det är så man gör. Inte en chans.” 

 

När Rad är sig själv tänker han inte på hur han beter och uppför sig. Det får till följd att han 

omedvetet kan såra människor i omgivningen, vilket får som konsekvens att han senare måste 

förklara sitt ordval, agerande eller beteende. Han påtalar dock att han har vissa svårigheter att 

uppfatta när dessa situationer uppstår, dvs han misslyckas att internalisera gruppens attityder i 

interaktion med andra. Rad påverkas av de beteenden och handlingar som är runtomkring 

honom vilket kan ses som en del av inlärningsprocessen som är betydelsefull för Rad. När det 

väl går upp för honom att han inte uppträtt som förväntat är han angelägen om att göra rätt för 

sig och förklara, dvs han är angelägen om att leva upp till rådande normer. Delar han däremot 

inte uppfattningen att han gjort fel kan han inte be om ursäkt för att det förväntas av honom. 

När normer inte efterlevs kan det ge en negativ effekt enligt Östnäs (2007) på ens sociala 

anseende vilket i Rads fall gör att han tar det mycket hårt där det går upp för honom att han 

sårat någon. En följd av detta skulle kunna bli att han ställs utanför gruppen även om han 

försöker motverka det genom att vara observant. Även om Rad beskriver sig som social är 

hans nätverk begränsat utefter hans egna val då han är medveten om att alla inte förstår 

honom socialt, dvs han är medveten om att han inte lever upp till förväntade sociala normer. 

Ser man detta ur ett större perspektiv kan detta ge utslag på exempelvis arbetsplatsen, i 

kontakt med myndigheter och andra situationer där han inte har möjlighet att välja umgänge. 

Rad blir tvungen att anpassa sitt beteende och agerande till situation. 

 

6.6 Kön och könsroller 
 

Begreppen kön och könsroller. Med kön avses i detta sammanhang det biologiska. Utifrån det 

biologiska könet skapas könsroller, dvs hur vi förväntas agera utifrån föreställningar, 
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värderingar, normer och beteende om kön. Vad som betraktas som manligt respektive 

kvinnligt styr också utifrån kön. I en historisk vedertagen kontext betyder det exempelvis att 

kvinnan ansågs bäst lämpad för att vara hemma och föda barn då hon ansågs ha omvårdande 

egenskaper vilka ses som kvinnliga medan mannen ansågs bäst lämpad till att jaga och sköta 

försörjningen då hans egenskaper var fysisk stark och skulle beskydda familjen. 

Björn berättar att han förlitar sig på sin sambo och hennes rutiner i vardagen för att få det att 

fungera: 

 
Björn: “Någonstans har man lärt sig att få en balans i det tack vare min sambo, för hon har ju 

normala rutiner och då blir det att man tar efter det, även fast kropp och hjärna säger något annat. 

[...] Ja, det är som jag också sagt till min sambo flera gånger att jag hatar helgerna, för det är inga 

rutiner.” 

 

Björn tar efter sin sambo för att uppnå en vardag som fungerar, även fast det är något han 

egentligen inte vill. Connell & Pearse (2015) sociologiska förklaring är att de strukturer och 

normer som finns i samhället formas utefter ens kön, där Björns sambos strukturer möjliggör 

en fungerande vardag. Björn tycker att det är helt naturligt att förlita sig på sin sambo för att 

få en fungerande vardag, något West & Zimmerman (1987) menar styrs av de normer och 

förväntningar på en kvinna, att hon som kvinnan i familjen förväntas stå för det som rör 

familjen. 

 

Nadias förhållningssätt till sina roller skiftar så som vi beskrivit ovan. I samtalet kring hur hon 

förhåller sig till sin man visar på tydliga könsroller. För att Nadia ska kunna leva upp till de 

krav hon ställer på sig själv såsom ta hand om barn, vara en bra fru, hinna träna och vara sitt 

bästa jag på jobbet så tog hon hjälp utifrån: 

 
Nadia: “Jag märker av min ADHD väldigt tydligt nu när jag har barn men alltså, jag behöver 

jättemycket struktur men är väldigt ostrukturerad. Och jag förstår inte hur de här går ihop och jag 

förstår inte hur det här funkar. [...] Jag strukturerar gärna själv men jag behöver också hjälp 

utifrån. Jag har hjälp av en arbetsterapeut som kommer hem ibland och hjälper mig att strukturera 

upp saker. [...] Och då va det liksom från när jag skulle gå och lägga mig, till när jag skulle gå upp 

tills när jag skulle borsta tänderna och på den nivån... [...] Ja, det är ju det där, det är ju 

jättejobbigt. För han är ju för det första afrikan och det där med att han är man … han tycker att … 

ja när vi bråkar så är det oftast om såna saker. ” 
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Citatet illustrerar att Nadja tar hjälp utifrån för att kunna få en fungerande vardag. Hon 

hänvisar till kulturella könsroller då hennes man är utlandsfödd varför hon upplever att hon 

inte kan vända sig till honom för att få hjälp med att strukturera upp vardagen. Hon har också 

krav på sig själv utifrån rollen som mamma och hustru att klara av detta. Enligt Connell och 

Pearse (2015) så är det samhället som formar de normer om hur man ska bete sig utifrån kön. 

Förväntningarna som Nadia har på sig själv styrs efter vad hon upplever som omgivningens 

förväntningar där hon som kvinna förväntas agera ansvarsfullt utifrån sitt kön gentemot sin 

familj. 

Detta kan vi även vända på, männen förväntas inte att stå för de strukturer som behövs just för 

att de är en man, vilket gör att det då faller på kvinnan i förhållandet utifrån normativa 

förväntningar. Bertilsdotter och Anrell (2018) skriver i sin studie att en av de normer för 

kvinnor som finns i samhället är att ta ansvar. En kvinna med diagnos kan anses som 

ansvarslös i vissa situationer och går då emot de normer som finns för kvinnor. Medan en 

kvinna som inte har diagnos kan anses kunna ta mer ansvar och följer då normen i samhället. 

Partnern till våra manliga respondenter lever upp till de normativa förväntningarna, att vara 

ansvarstagande. I en parrelation där mannen har ADHD kan vi se att kvinnan tar ett större 

ansvar för att få vardagen att fungera för alla inblandade. Vi ser att det sker utifrån normativa 

förväntningar inte bara från mannen utan också från samhället. Hos våra kvinnliga 

respondenter däremot ser vi inte samma sak. I deras relationer vänder de sig utanför hemmet 

för hjälp med strukturer då en man inte har samma normativa förväntningar på sig varken från 

kvinnan eller samhället. 

 

6.7 ADHD utifrån kön 
 

De kärnsymtom som finns för ADHD är lika för killar som tjejer, men tar sig ofta olika 

uttryck. På frågan om det finns någon skillnad på hur ADHD tar sig uttryck könsmässigt 

svarade Rad: 

 
Rad: “Tjejer är mer våldsamma än vad killar är, allmänt. Killar är tystare än vad tjejer är när det 

gäller ADHD, upplever att det är så idag. Samtidigt som att killar nog är svårare att nå in till än 

vad tjejer är då det kan prata och förklara mer …. alla med ADHD är olika”. 

 

Rads uttalade går tvärs emot Quinns (2005) forskning om hur ADHD tar sig uttryck 

könsmässigt. Hon menar att kvinnors ADHD är mer introvert och tar sig uttryck i depression, 
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ångest och oro medan mäns ADHD är mer extrovert genom svårigheter med impulsstyrning, 

koncentrationssvårigheter och utåtagerande. Rad bekräftar att han upplever att hur ADHD tar 

sig uttryck är olika hos alla med ADHD, men utifrån hans upplevelser och erfarenheter av 

andra med ADHD är tjejer mer våldsamma än vad killar är. 

 

Nadias egna uppfattning om sin ADHD går emot det hon tror är typiskt för hennes kön: 

 
Nadia: “...att jag tror att jag har kill-ADHD, alltså om man ska dela in det i kön. Jag är inte så 

typisk tjejig när det kommer till det tydligen.” 

Intervjuaren: Enligt? 

“Alltså just den här aggressiviteten. Som tjej får du inte vara aggressiv medan en kille som har 

ADHD får vara det, det är mer accepterat. Och det va också tydligt i skolan. Jag blev kallad 

psykstörd medan killarna som betedde sig värre än mig bara blev kallade dampbarn men jag var 

psykstörd och de sa både lärare och elever”. 
 

Nadia känner att hon måste stå till svars för sitt handlande utifrån kön, något som Bertilsdotter 

& Anrell (2018) skulle benämna Nadia som den “extraordinära” flickan. Då Nadia pga. sin 

diagnos anses vara för aktiv i hanteringen av sig själv bryter hon normen och ses därför som 

avvikande i förhållande till det Bertilsson och Anrell benämner som den “vanliga flickan”. 

Dessutom går Nadia emot det Quinn (2005) menar att kön avgör hur ADHD tar sig uttryck. 

Nadias ADHD tar sig uttryck mer externt genom våld och aggressivitet och är därför mer 

uppenbar, något som anses vara mer vanligt hos killar/män än hos tjejer/kvinnor. Connell & 

Pearse (2015) skulle beskriva att ens kön styr hur ens diagnos tar sig uttryck. Då Nadia är 

kvinna förväntas hon reagera på ett visst sätt medan Rad som är man förväntas reagera på ett 

annat sätt. Sett till de citaten som är ovan så uppfyller Nadia de förutfattade åsikter som Rad 

har om tjejer med ADHD, fast det går emot det som sägs i tidigare forskning. 

 

6.8 Sammanfattning 
 

Att ha ADHD och på det sätt den tar sig uttryck påverkade respondenternas vardag. 

Identitetsskapandet hos respondenterna var något som var och är en pågående process som 

utvecklas i relation till andra där alla hade fått en större förståelse för sig själva tillsammans 

med diagnosen. Impulsiviteten orsakade en inre konflikt som gjorde att respondenterna hade 

svårt att se konsekvenser som i sin tur ledde till oönskade effekter. När effekten blev 
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ogynnsam påverkade det självbilden negativt. Också upplevelsen av att leva upp till normer 

och förväntningar påverkade identiteten. En av svårigheterna var att uppnå de krav de ställde 

på sig själva, att uppnå en acceptans för att inte känna sig avvikande och känna tillhörighet. 

En annan faktor som spelade roll för identiteten var könet, där kvinnorna kände ett ansvar att 

leva upp till de normativa förväntningarna utifrån kön. Männen däremot hade inte samma 

normativa förväntningar på sig själva. Alla respondenter förstod att ha en ADHD diagnos är 

något som fortgår genom hela livet och som de ständigt måste arbeta med för att kunna förstå 

sig själva. 

 

7.Slutdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår slutsats av resultat och analys samt sätta den i 

förhållande till studiens syfte. Vi kommer även diskutera det i relation till tidigare forskning 

och sedan avslutningsvis kommer vi formulera förslag på vidare forskning. 

 

Uppsatsen försöker visa hur vardagen ter sig för individer med ADHD och där 

identitetsskapandet analyseras med hjälp av diagnos, normer och kön. Det vi fann är att 

diagnosen gav en bekräftelse och förklaring på det som respondenterna upplever som 

annorlunda eller avvikande hos dem själva. Diagnosen blev en del av processen i skapandet 

av sin identitet. Respondenterna var också noga med att påpeka att diagnosen inte är en ursäkt 

utan bidrog till att arbeta med sig själva, sina reaktioner och sitt agerande – en process där 

normer och kön spelar in. Denna process blev nödvändighet för att skapa en acceptans och 

tillhörighet men också för att få vardagen att fungera.  

 

Könets påverkan som vi fann var att kvinnorna ställde krav på sig själva att se till att deras 

familjs vardag fungerade vilket bland annat innebar att vara en god mamma och hustru. 

Männen däremot verkade inte ställa det kraven på sig själva utan tog istället hjälpa av sin 

partner för att få ordning och struktur på sin vardag. Att ha en individuell fungerande struktur 

var något avgörande hos våra respondenter. Detta gjorde att de lättare kunde hantera sin 

ADHD och på så sätt mildra de negativa konsekvenserna. Våra respondenter upplevde också 

att det många gånger var svårt att leva upp till sina egna krav samt vad de upplever är 

omgivningens krav utifrån samhällets normer, något som påverkade deras självbild men som 

förändrades i takt med att de fick förståelse för hur de själva fungerade. 
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Vi såg också att det fanns små könsskillnader i identitetsskapandet. Det som förvånade oss 

var att diagnosens betydelse var en stor faktor i identitetsskapandet. De skillnader vi såg tog 

sig uttryck i form av acceptansen av sin diagnos hos dem själva. Vi vet dock inte om 

skillnaderna beror på att de fått sin diagnos sent i livet och därför inte hunnit skapa sin 

identitet i förhållande till sin diagnos eller om det beror på könsskillnader generellt. 

Diagnosen gjorde att männen hade större acceptans för hur de hade agerat när de var yngre 

och kunde se det som en del av dem själva medan kvinnorna hade svårare att acceptera sitt 

agerande när det var yngre och såg det inte som en del av sig själva. Vad detta beror på är 

svårt att säga men kan delvis beror på könsaspekt/förväntningar utifrån kön och normer. 

Slutsatsen är att vi ser att det finns små könsskillnader i identitetsskapande och hur deras 

ADHD tar sig uttryck, men att anledningarna till dessa skillnader inte går att generalisera då 

denna studie har för litet underlag. 

 

Sett i relation till den tidigare forskningen finner vi liknande resultat som Lassinantti i relation 

till diagnos och funktionalitet. Hon lägger dock stor vikt vid medicinens påverkan hos 

kvinnorna för anpassning till samhället vad gäller produktivitet och tillhörighet, dock har vi 

inte tagit med denna aspekt då tidsutrymmet varit begränsad. Hon pratar vidare om 

maktordningens betydelse utifrån kön men då vi inte kunde se något sådan i våra intervjuer 

har vi därför inte beaktat denna faktor. 

 

I relation till Quinns (2005) forskning såg hon skillnader mellan könen hos vuxna med 

ADHD, där hon menar att kvinnor internaliserar sin ADHD i form av ångest och depression 

medan männen externaliserar sin ADHD i form av beteendestörningar. Detta stämde dock 

inte överens med hur ADHD tog sig uttryck hos våra respondenter utifrån kön. Två av våra 

kvinnliga respondenter uppvisade en utåtagerande form av ADHD medan en av våra manliga 

respondenter uppvisar en mer introvert form av ADHD. Ju mer våra kvinnliga respondenter 

hade en utåtagerande ADHD blev konsekvensen att deras identitetsskapande blev mer 

komplex. Att kvinnor kan ha en externaliserad form av ADHD är något Bertilsdotter & Anrell 

lyfte vilket vi också kunde se. Det var framförallt normer som gjorde att de kvinnliga 

respondenterna upplevde det som ett tabu och därmed fick det dem att känna sig avvikande. 

Vad detta beror på är svårt att säga men i och med att ADHD är en diagnos som innebär att 

det kan se olika ut för olika individer kan urvalet av respondenter påverka slutresultatet. 
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Förslag på vidare forskning är att göra en studie där man tittar på skillnaden i 

identitetsskapandet hos de som får diagnosen i barndomen och de som fått diagnosen i vuxen 

ålder där man tar med medicinens och auktoriteters påverkan då vi misstänker det är faktorer 

som starkt bidrar till identitetsprocessen. 
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9.Bilagor  

 
9.1 Respondenter 

 

Rad är 34 år och arbetar heltid. Han bor själv men har sina barn varannan vecka. Han fick 

diagnosen ADHD när han var 17 år och har därefter alltid ätit medicin. 

 

Kalle är 32 år och arbetar heltid. Han bor med sin sambo och deras barn. Han fick diagnosen 

ADHD när han var 31 år och har därefter alltid ätit medicin. 

 

Dina är 31 år och arbetar heltid. Hon bor med sin man och deras barn. Hon fick diagnosen 

ADHD när hon var 30 år och har sedan dess alltid ätit medicin 

 

Björn är 36 år och arbetar heltid. Han bor med sin sambo och deras barn. Han fick diagnosen 

ADHD när han var 31 år och har aldrig ätit någon medicin. 

 

Nadia är 31 år och är deltidssjukskriven från sitt heltidstjänst. Hon bor med sin man och deras 

barn. Hon fick diagnosen ADHD när hon var 20 år och har under perioder testat medicin men 

inget hon äter för tillfället. 

 

Sofi är 38 år och vikarierar för tillfället. Hon bor med sin sambo och deras barn samt 

bonusbarn. Hon fick diagnosen ADHD när hon var 35 år och har därefter alltid ätit medicin. 
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9.2 Intervjuguide 
 

Informationskrav 

Samtyckeskrav 

Konfidentialitetskrav 

Nyttjandekravet 

 

Lite allmänt 

- Hur gammal är du? 

- Vad jobbar du med? 

- Nuvarande familj. (om barn- hur gamla? 

- Hur bor du/ni? 

 

Bakgrund, uppväxt 

-När fick du din diagnos? Hur gammal var du då? 

-Hur var det att få en diagnos - var det en lättnad/något jobbigt? 

-Upplever du att det var någon skillnad före och efter? Påverkade det din självbild? 

-Förändrade det relationen till din omgivning på något sätt? 

 

ADHD generellt och din upplevelse. 

-Vad är ADHD för dig? 

-Hur märker du av din ADHD? 

-Ser du på diagnosen som en del av dig själv och i så fall på vilket sätt? (Vilken betydelse har 

den och hur upplever du att den formar dig)? 

-Är du öppen med att du har ADHD? 

-Upplever du några skillnader mellan dig med ADHD och en person som inte har ADHD 

diagnos? (I så fall, vilka skillnader upplever du)? 

-Upplever du några likheter mellan dig med ADHD och en person som inte har ADHD? (I så 

fall, vilka skillnader upplever du)? 

-Vilka styrkorrespektive svagheter upplever du att din ADHD bidrar med? 

Ser du själv ADHD som något avvikande? (I så fall på vilket sätt)? 

 

ADHD i det dagliga livet (situationer) (relationellt) 

-När märker du av din ADHD speciellt/extra mycket (samt när märker du av den som minst?) 
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-Tycker du din diagnos påverkar dig något om dagarna? På vilket sätt? 

-Vad får du för reaktioner när du berättar om din ADHD? Hur känns det? 

-Har din ADHD påverkat dig i kontakter med andra människor? På vilket sätt? 

-Kan du identifiera dig med andra som har ADHD? På vilket sätt? 

-Har din ADHD påverkan på familj/vänner omkring dig? Hur då? 

-Känner du dig någon gång utesluten pga. din ADHD? 

-Påverkar din ADHD hur du bemöts du av din omgivning? Är det skillnad privat och t ex 

arbetslivet? På vilket sätt? 

 

Regler och förväntningar 

-Upplever du att omgivningen/samhället har tillräcklig kunskap om ADHD?  

-Blir det någon skillnad före och efter att du berättar om din ADHD? Vad består denna 

skillnad av i så fall? 

-Händer det att du blir bortvald för att du har ADHD?  

-Händer det att du blir utvald för att du har ADHD? 

-Vad upplever du som svårast att tackla med folk som har fördomar om ADHD? 

- Hur brukar fördomarna se ut? 

- Ser du din ADHD som ett problem eller är det mera omgivningen som gör det till ett 

problem? Berätta. 

- Känner du dig accepterad fullt ut för den du är? 

-Vill du lägga till något du tycker jag missat? 

Om du kommer på något mer får du gärna återkomma. Om vi undrar något mer får vi då 

återkomma till dig? 
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9.3 Informationsbrev 
 

Information till dig som fått förfrågan om du vill bli intervjuad för vår studie om ADHD. Du 

får detta brev med anledning av att du fått en förfrågan av oss eller blivit rekommenderad av 

någon i din närhet. 

 

Uppsatsarbetets/studiens benämning: 

Hur vardagslivet ser ut för dig med ADHD? 

 

Information om studien: 

Vi vill undersöka erfarenheter och upplevelser hos dig som kvinna/man som har diagnosen 

ADHD.Syftet med studien är att se hur diagnosen tar sig uttryck och påverkar din vardag. Vi 

är intresserade av att veta hur du upplever olika situationer, exempelvis i möte med andra och 

dina upplevelser av detta samt vardagliga aktiviteter, händelser och situationer.  För att få reda 

på detta vill vi intervjua dig där du kommer få svara på frågor om dig själv och ditt liv. 

Intervjun kommer att genomföras på en plats och tid som du själv väljer och tar cirka 1-1,5 

timme i anspråk. Deltagande är frivilligt och att du har rätt att hoppa av när du vill utan att 

behöva uppge orsak till detta. Vidare kommer vi behandlad dina uppgifter konfidentiellt så att 

obehöriga inte har tillgång till dem. Vi kommer också avidentifiera uppgifterna för att du ska 

få vara anonym. De uppgifter vi samlar in kommer endast att användas 

förforskningsändamålet. 

 

Kontaktuppgifter handledaren: 

Södertörns högskola, samhällsvetenskapliga institutionen. Handledare Lena Sohl, lektor i 

sociologi. Mail: lena.sohl@sh.se. 

 

Kontaktuppgifter studenter: 

Vi som gör studien: Är studenter på Södertörns högskola. Jennie Rydberg och Elsa Åkesson 

Åhlén studenter. Mail: jennie.pe.rydberg@gmail.com och karen.arvida@gmail.com 

 

Personuppgiftsansvarig: 

Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning vid 

Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för studenternas personuppgiftsbehandlingar. 

Du kan alltid nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se eller telefon 08 608 40 00. 



 41 

 

Dataskyddsombud: 

Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan du alltid 

vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via dataskydd@sh.se. 

Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska hur 

högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. 

 

Laglig grund: 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

 

Mottagare av personuppgifter: 

Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Personuppgifterna kommer behandlas i samband med intervjun och utskrift samt under 

arbetets gång och därefter raderas. Under själva arbetsprocessen kommer dina 

personuppgifter att kodas med kodnyckel för att så långt det är möjligt säkra din anonymitet. 

 

Lagringstid: 

De som kommer ha tillgång till personuppgifterna förutom vi är handledare och examinator 

för att styrka slutsatserna i uppsatsen till dess att uppsatsen är godkänd och kommer därefter 

förstöras. 

 

Rättigheter: 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig 

som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller invända mot behandling av personuppgifter. 

 

Klagomål: 

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Du når dem via epost: 

datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00. 

 

Med vänlig hälsning 
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Elsa Åkesson Åhlén                                                        Jennie Rydberg 

Student                                                                           Student 

Samhällsvetenskapliga institutionen                             Samhällsvetenskapliga institutionen, 

Sociologi C                                                                    Sociologi C 

Södertörns högskola                                                      Södertörns högskola 
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9.4 Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien:  

Hur vardagslivet ser ut för dig med ADHD. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl. Om du använder pappersenkät: Min underskrift nedan betyder att jag väljer att 

delta i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i 

enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 

................................................ 

Underskrift 

................................................ ........................................................................ 

Namnförtydligande                                 Ort och datum 

 

Om du använder webbenkät, en kryssruta i enkätverktyget för att komma till själva enkäten:  

☐Jag väljer att delta i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

Kontaktuppgifter handledaren: 

Södertörns högskola, samhällsvetenskapliga institutionen. Handledare Lena Sohl, lektor i 

sociologi. Mail: lena.sohl@sh.se. 

Kontaktuppgifter studenter: 

Vi som genomför studien är studenter på Södertörns högskola, Jennie Rydberg och Elsa 

Åkesson Åhlén. Om du behöver kontakta oss för frågor eller funderingar nås vi via mail. 

Mail: jennie.pe.rydberg@gmail.comoch karen.arvida@gmail.com 

 


