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ABSTRACT 

The purpose of this study has been to gain a deeper understanding of how professionals 
view the diagnosis effect on children. The study was also aiming to examine how the 
ADHD-diagnosis affects the children’s relations and self image. This has been carried out 
by performing qualitative interviews with seven professionals working ADHD-diagnosed 
children. The study describes previous research on the subject, and to increase the 
understanding of the diagnoses effect the analysis was based on three different 
perspectives with focus on labeling, stigma and socialization. The results of the study 
were that a transformation may have occurred in society and in the educational system 
which also possibly contributed to a narrower view on what is considered “normal”. This 
may have led to more ADHD-diagnosed children being separated from society’s norms 
resulting in labeling and exclusion from social relations. The results also showed that the 
child’s forming of a self image seems to depend on what knowledge and what view the 
surrounding has of the diagnosis. The professionals experienced a lack of knowledge 
about the ADHD-diagnosis among preschool- and school staff, and therefore the need for 
education seems to be of utter importance to raise the proper knowledge and 
understanding of the diagnosis. The results also show that the diagnosis tends to be an 
important factor when providing the right resources for the child’s needs. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte var att få djupare förståelse för de professionellas erfarenhet av ADHD-
diagnosens innebörd för barnet. Mer specifikt syftade studien till att undersöka hur 
ADHD-diagnosen påverkar barnets relationer och självbild och detta har gjorts med hjälp 
av kvalitativa intervjuer med sju professionella som arbetar med barn som har diagnosen 
ADHD. Studien redogör för tidigare forskning som berör ämnet och för att öka 
förståelsen för diagnosens påverkan grundades studiens analys på tre olika perspektiv 
med fokus på stämpling, stigma och socialisation. De viktigaste resultaten som framkom i 
studien var att det skett en förändring i både samhället och skolsystemet vilket bidragit 
till en snävare syn på vad som uppfattas som ”normalt”. Detta har lett till att allt fler barn 
som har diagnosen ADHD avviker från samhällets normer vilket kan innebära att barnet 
utesluts från de sociala relationerna och blir stämplad. Resultatet visade att det är 
beroende på vilken kunskap och vilket synsätt omgivningen har på diagnosen som 
påverkar barnets utformning av självbilden. De professionella upplevde att förskole- och 
skolpersonal har bristfällig kunskap om ADHD-diagnosen och de menade därför att 
behovet av utbildning är viktigt för att öka kunskapen och förståelsen om diagnosen 
ADHD. Resultatet visade även att diagnosen tenderar att vara en viktig faktor för att 
barnet och omgivningen ska få tillgång till de resurser som barnet är i behov av. 
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1. Inledning 
Grunden för insatserna i det sociala arbetet bygger på att identifiera och sortera 

avvikande beteenden i olika fack (Svensson, 2007). I dagens samhälle har 

kategoriseringar av diagnoser blivit allt vanligare. Diagnosen speglar ofta samhällets syn 

på vad som uppfattas som normalt och acceptabelt och vad som anses vara avvikande 

(Johannisson, 2006). ADHD-diagnosen är den snabbast växande och mest omtalade 

diagnosen inom svensk barnpsykiatri det senaste årtiondet. Mellan 3-5 % av alla barn i 

skolåldern har någon form av ADHD (Socialstyrelsen, 2002, Beckman, 2007). Idag finns 

en pågående debatt huruvida ADHD-diagnosen ska vara en kategori eller inte och detta 

skapar en tydlig distans mellan de barn som uppfyller kriterierna för ett specifikt antal 

symtom och de som inte gör det (Wåhlstedt, 2009).  

 

Uppfattningen om ADHD-diagnosens påverkan på barnet är både omstridd och 

omdebatterad (Elinder, 1997, Gillberg, 1997). Diagnosens konsekvenser för barnet kan te 

sig olika och vi kommer i vår studie att belysa hur barnets relationer och självbild 

påverkas av att få en ADHD-diagnos. Detta görs genom att intervjua professionella och ta 

del av deras upplevelser och erfarenheter av att arbeta med barn som har diagnosen 

ADHD. Det professionella perspektivet lägger grunden till hur sociala arbetet med barnen 

utformas och beroende på vilket perspektiv de har om ADHD-diagnosens påverkan på 

barnets relationer och självbild kan uppfattningarna skilja sig åt.   

 

Trots att ADHD-diagnosen är ett aktuellt ämne i samhällsdebatten, forskning och 

litteratur upplever vi att det fortfarande finns brister i forskningen kring de 

professionellas perspektiv. Det är därför intressant att undersöka detta perspektiv 

eftersom den tillför ny kunskap om de professionellas perspektiv, deras erfarenheter och 

uppfattningar om ADHD-diagnosen. Genom att använda detta perspektiv hoppas vi att 

denna studie ska kunna bidra till en ökad förståelse för hur ADHD-diagnosen påverkar 

barnets självbild och barnets relationer till omgivningen.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse för hur ADHD-diagnosen 

påverkar barnets relationer och självbild enligt de professionellas perspektiv. 

2.1 Frågeställningar 

Vilka är orsakerna till att barn får diagnosen ADHD? 

Vilka konsekvenser kan ADHD-diagnosen få för barnets självbild? 

Vilka konsekvenser kan ADHD-diagnosen få i förhållande till de sociala relationerna? 

Vilka faktorer kan ha betydelse för hur barnet påverkas av diagnosen? 
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3. Disposition 
I kapitel 1 presenteras studiens problemområde och motivet för det valda ämnet.  

 

I kapitel 2 redogörs studiens syfte och frågeställningar.  

 

I kapitel 3 redogörs för studiens disposition. 

 

I kapitel 4 ges förklaringar till relevanta och centrala begrepp i studien. De centrala 

begreppen är: diagnoser, ADHD, barn och de professionellas syn. 

  

En kort historisk bakgrund inom området redogörs i kapitel 5. 

 

I kapitel 6 presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. 

 

I kapitel 7 redogörs för de tre teoretiska resonemang som använts för att analysera 

studiens resultat. Dessa är socialisationsprocessen, stigma och stämpling.  

 

Val av metod och studiens vetenskapsteoretiska ansats presenteras i kapitel 8. Väsentliga 

begrepp i denna del är livsvärld, det sociala mötet och validitet. 

 

I kapitel 9 presenteras analys och resultat vilket sker genom fyra utvalda teman; Varför 

vissa barn får ADHD, ADHD-diagnosens påverkan på barnets självbild, ADHD-

diagnosens påverkan på sociala relationer och Vikten av kunskap.  

 

Det tionde kapitlet utgör studiens avslutande diskussion och därefter följer förslag till 

vidare forskning. 

 

Slutligen följer en referenslista och tre bilagor. Den första bilagan är ADHD-diagnosens 

kriterier, den andra är vårt informationsbrev och den tredje och sista är vår intervjuguide. 
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4. Centrala begrepp  
I detta avsnitt ges förklaringar till relevanta och återkommande begrepp i studien. 

Begreppen som följer är: diagnoser, ADHD, barn och professionellas syn. 

4.1 Diagnoser 

Nationalencyklopedin definierar begreppet diagnos som igenkännande, avgränsning och 

beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd1. Diagnosen sätter namn på och skapar 

synlighet åt ett lidande. Den innebär ett sätt att förstå och förhålla sig till en sjukdom eller 

avvikelse vid en given tidpunkt och ett bestämt sammanhang. Sett ur ett historiskt 

perspektiv utvecklas ständigt nya diagnoser samtidigt som andra försvinner. Antalet 

diagnoser som existerade i DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

år 1952 var 106. År 1994 hade antalet ökat till 365 diagnoser. Definitionen av diagnoser 

förändras, de kan vidgas och krympa i omfång, vilket resulterar i att nya grupper 

inkluderas medan andra exkluderas (Brante, 2006).  

4.2 ADHD 

ADHD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder och 

innebär en uppmärksamhetsstörning med överaktivitet (Eresund, 2002). Idag används den 

diagnostiska manualen DSM-IV för att på ett tillförlitligt vetenskapligt sätt kunna ställa 

diagnosen ADHD (Socialstyrelsen, 2002). Manualen används över hela världen och gör 

det möjligt att med samma utgångspunkt kunna ställa diagnoser på ett likartat sätt. I den 

fastställs kriterierna för en viss diagnos. För den intresserade läsaren finns mer 

information i bilaga 1. Enligt DSM-IV förekommer ADHD-diagnosen hos 3-5 % av alla 

barn som går i skolan (Socialstyrelsen, 2002). Diagnosen kännetecknas av 

uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och bristande 

impulskontroll (Hallerstedt, 2006).  

                                                 
1 http://www.ne.se/lang/diagnos 2009-12-11 
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4.3 Barn 

I vår studie utgår vi från professionella som arbetar med barn i åldrarna 7-12 år och som 

har en ADHD-diagnos, dessa barn kallas även för ”tweens”. ”Tweensen” befinner sig i 

ett mellanläge då de är äldre än de barn som inte börjat skolan och yngre än de barn som 

är i tonåren (Lundby, 2008). Vi använder oss av barn i åldrarna 7-12 år eftersom det är en 

intressant grupp att undersöka. När barnet kommer i skolåldern och börjar utveckla sin 

egen identitet kan ADHD-symtomen bli mer framträdande då det ställs högre krav på att 

barnet ska kunna anpassa sig till omgivningens förväntningar (Berger & Luckmann, 

1998). 

4.4 Professionellas syn 

Kunskap kan konstrueras på olika sätt inom olika professioner och vid diskussion om 

vilken profession som är kompetent och legitim, samt har rätten att bestämma vad som är 

giltig kunskap inom ett visst område, kan konflikter och motsättningar uppstå (Kvale, 

1997). I studien har vi valt att intervjua professionella som på olika sätt arbetar i nära 

kontakt med barn som har diagnosen ADHD och som har relevant erfarenhet och 

kunskap inom ämnet. Det professionella perspektivet lägger grunden till hur arbetet med 

barnen utformas och beroende på vilket synsätt de har på ADHD-diagnosen kan 

uppfattningarna och förväntningarna skilja sig åt.  

 

5. Kort historisk bakgrund  

Historiskt har det skett flera förändringar kring begreppet ADHD och under åren har 

många olika beteckningar använts för att beskriva och definiera begreppet (Wåhlstedt, 

2009). Gillberg (2005) beskriver i boken Ett barn i varje klass hur begreppet MBD 

(Minimal Brain Damage) användes under 1930-talet för barn som uppvisade svårigheter 

med kamratrelationer och anpassning i skolan. Beteendet antogs härstamma från en 

minimal hjärnskada men något sådant samband kunde inte påvisas som en orsaksfaktor. 

Innebörden av MBD ändrades därför till Minimal Brain Dysfunction på 1960-talet. Även 

denna definition ansågs vara otillräcklig och under 1970-talet började man i Sverige se på 
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MBD som en symtombeskrivande definition, vilken kom att kallas för DAMP (Deficit in 

Attention, Motor Control and Perception). På senare år har beteckningen ADHD nästan 

helt kommit att ersätta begreppet DAMP som är en stor undergrupp till ADHD 

(Beckman, 2007).  

 

Forskning visar hur barnpsykiatrin under 1970- och 1980-talen utvecklade en 

behandlingsmetod som byggde på det familjeterapeutiska perspektivet. Utifrån detta 

perspektiv betraktades många barn med beteendestörningar eller andra psykiska symtom 

som symtombärare för familjen. Behandlingsmetoden utsattes för stark kritik då man 

ansåg att fokus bör ligga på föräldrarnas medvetna och omedvetna konflikter och 

problem, istället för att individuellt behandla barnet och se det som symtombärare 

(Eresund, 2002).  

 

Under de senaste två årtiondena har det gjorts ett större antal studier kring ämnet och 

trots all ny kunskapsutveckling är fortfarande flera frågor om diagnosen ADHD 

obesvarade (Wåhlstedt, 2009). Ett barn som uppfyller kriterierna för 6 av 9 symtom 

klassificeras och får diagnosen ADHD, medan ett barn som endast uppfyller 5 av 9 

symtom inte erhåller en ADHD-diagnos. Trots att många barn inte uppfyller kriterierna 

för diagnosen ADHD kan de ändå uppleva negativa konsekvenser liknande de barn som 

uppfyller diagnosens kriterier. Vanliga beteenden överlag bland barn är impulsivitet och 

bristande uppmärksamhetsförmåga men om ett barn utvecklar överdrivna nivåer av dessa 

beteenden kan det leda till att barnet uppfyller kriterierna och får en ADHD-diagnos 

(Wåhlstedt, 2009). Trots att allt fler barn får diagnosen ADHD idag så visar ändå 

forskning på att omgivningen har olika uppfattningar och perspektiv om diagnosens 

innebörd och nedan följer några av dessa. 

 

6. Tidigare forskning 
Elinder (1997) menar att diagnosen är en kulturell konstruktion som riskerar att stämpla 

och passivisera barnet. Det är viktigt att barn med svårigheter uppmärksammas men det 
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är däremot inte självklart att just medicinska diagnoser, sett ur ett långsiktigt perspektiv, 

bäst gynnar de drabbade (Elinder, 1997).  

 

Omedvetet och obevekligt lägger vi så grunden till det terapeutiska samhället. Ett samhälle där 

medicinen gjort så otroliga framsteg att det strängt taget inte kan finnas en frisk människa. En helt 

frisk människa tyder istället på bristande diagnostisk grundlighet (Elinder, 1997, s.3392). 

 

Gillberg (1997) ifrågasätter Elinders resonemang och menar istället att det ofta innebär 

ett handikapp att leva med en funktionsnedsättning som ingen känner till eller erkänner. 

Det postindustriella samhället, med dess ökande stress och avstannade ekonomi, innebär 

att kraven på diagnoser ökar jämfört med i andra kulturer där funktionshindret inte ses 

som ett handikapp och därför inte heller kräver en diagnos (Gillberg, 1997).  

 

Eisenberg & Schneider (2007) menar att lärares och föräldrars uppfattning om ADHD-

diagnosens status skiljer sig åt. Dessa skillnader kan påverka barnets akademiska 

utveckling, självkänsla och generella känslomässiga hälsa negativt. För att öka 

föräldrarnas kunskap och förståelse för diagnosen kan föräldrar till barn som har ADHD 

genom föräldrautbildning få en mer positiv förståelse för deras barns talanger och för de 

hinder som de kan komma att stöta på. Det är även av stor vikt att lärare är medvetna om 

ADHD och dess innebörd för att kunna erbjuda rätt hjälp (Eisenberg & Schneider, 2007). 

De speciella insatserna i skolan måste utformas efter varje barn och detta sker inte alltid 

på bästa sätt. I en del kommuner krävs en diagnos för att ett barn ska få tillgång till 

stödinsatser i skolan och detta leder till onödig diagnostisering (Beckman, 2007).  

 

Enligt Diamantopoulou, Henricsson & Rydell (2005) betraktas barn som har ADHD ofta 

av sin omgivning som avvikande och kan därmed bli avvisade. Avvisade barn tenderar att 

ha ett ofördelaktigt synsätt på sig själva och upplever ofta större ensamhetskänslor och 

högre grad av socialt missnöje i jämförelse med icke-avvisade barn. Beroende på vilken 

syn omgivningen har på diagnosen ADHD kan barnets självuppfattning påverkas olika, 
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vilket har en direkt påverkan på barnets självkänsla. De flesta ADHD symtom som bidrar 

till omgivningens ogillande leder till en negativ självuppfattning (Diamantopoulou, 

Henricsson & Rydell, 2005). Jenner (1992) för detta resonemang vidare med hjälp av 

Pygmalioneffekten som innebär att omgivningens förväntningar kan påverka barnets 

beteende och därmed fungera som en självuppfyllande profetia (Jenner, 1992). Om 

omgivningen betraktar barnet som slö, inkompetent och oduglig är det lätt att barnet 

uppfyller omgivningens förväntningar. Barnet gör och blir vad som förväntas av det 

(Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Detta fenomen uppmärksammades i studien Pygmalion in the classroom (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Studien gick ut på att undersöka i vilken mån lärares positiva 

förväntningar på barnen kunde resultera i att barnen ökade sina intellektuella prestationer. 

Lärarna fick information om ett slumpmässigt urval barn med en ovanlig potential för 

intellektuell utveckling i en klass. Åtta månader senare visade det sig att dessa ”ovanliga” 

barn hade fått en ökad intellektuell utveckling. De utvalda barnen fick en positiv stämpel 

på sig som i sin tur påverkade deras utveckling på ett positivt sätt. På samma sätt kan 

negativ stigmatisering och stämpling påverka barnets utveckling på ett negativt sätt 

(Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Diagnosen speglar omgivningens syn på vad som uppfattas normalt och acceptabelt och 

vad som anses vara avvikande och den fastställer hur omgivningen ska uppfatta barnet 

och hur barnet ska uppfatta sig själv. När barnet får en diagnos kan den förstå sig själv 

och sina symtom utifrån en ny förklaringsmodell vilken omformar barnets identitet 

(Johannisson, 2006). Det handlar inte enbart om den nya förklaringsmodellen som formar 

barnets identitet utan även hur barnet får sin funktionsnedsättning förklarat för sig samt 

vilken uppfattning den närmaste omgivningen har (Beckman, 2007).    

 

Forskning visar att barn som har diagnosen ADHD kan uppfattas negativt av 

omgivningen (Eisenberg & Schneider, 2007). Detta innebär att diagnosen kan stämpla 

och stigmatisera barnet. Men barnet har nästan alltid, långt före diagnostiseringen, 
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stämplats genom att omgivningen uttrycker negativa åsikter om barnet vilket skapar ett 

utanförskap (Socialstyrelsen, 2002). Konsekvenserna av stigmat kan leda till att barnet 

utvecklar ett lågt självförtroende, känner sig kränkt och upplever situationen som 

hopplös. Barnets självkänsla och självförtroende har visat sig vara väldigt känsligt för 

omgivningens uppfattningar och förväntningar (Eisenberg & Schneider, 2007). När 

barnets svårigheter benämns med några bokstäver kan funktionshindret bli mer påtagligt 

eftersom ”namnet” kan öka känslan av att barnet känner sig annorlunda. ”Namnet” blir 

därmed en ytterligare börda att bära förutom själva symtomen för diagnosen (Beckman, 

2007). Diagnosen kan dock hjälpa barnet till självkännedom och hantering av olika 

svårigheter (Socialstyrelsen, 2002) och samtidigt fungera ångestdämpande (Johannisson, 

2006).  

 

När barnet får en diagnos fastställd kan det för föräldrarnas del innebära något positivt, 

vara skuldavlastande och ge en förklaring till barnets beteende. Därmed minskar pressen 

från föräldrarna och situationen hemma blir ofta bättre både för barnet och föräldrarna. 

För många barn innebär en utredning och fastställd diagnos ett viktigt steg för att kunna 

öka sin självkännedom (Beckman, 2007).  

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns många olika sätt att se på diagnosen 

ADHD. Diagnosen kan betraktas som en kulturell konstruktion eller som ett viktigt 

verktyg för att kunna förstå och lära känna sig själv. Forskning visar att även lärares och 

föräldrars uppfattning om ADHD-diagnosens status kan skilja sig åt. De olika 

uppfattningarna kan påverka barnets akademiska utveckling, självkänsla och generella 

känslomässiga hälsa negativt. Beroende på vilken syn omgivningen har på diagnosen 

ADHD kan barnets självuppfattning och självkänsla påverkas. Ofta betraktar 

omgivningen barn som har ADHD som avvikande och konsekvenserna kan då leda till att 

barnet utvecklar ett lågt självförtroende, känner sig kränkt och upplever situationen som 

hopplös. Men diagnosen kan även hjälpa barnet till självkännedom och fungera 

ångestdämpande. Nedan följer några teoretiska perspektiv som kan hjälpa oss att öka 

förståelsen för diagnosens påverkan på barnets relationer och självbild.  
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7. Teori 
För att förstå ADHD-diagnosens påverkan på barn kan vi använda oss av ett flertal 

teoretiska perspektiv som kan hjälpa oss att förstå diagnosens sociala innebörd. Vi kan 

lyfta fram vårt ämne utifrån (1) teorier om socialisationsprocessen (se Berger & 

Luckmann, 1998), vi kan betrakta diagnosen som (2) ett stigmatiserande inslag (se 

Goffman, 1972) och vi kan (3) fokusera på innebörden av ADHD-diagnosen i förhållande 

till stämplingsteorin (se Giddens, 2007) För att få en vidare förståelse för diagnosens 

påverkan på barnets relationer och självbild kommer vi att redogöra för teorierna nedan.  

7.1 Socialisationsprocessen  

Enligt Berger och Luckmann (1998) innebär socialisationsprocessen att alla individer 

själva måste skapa sin egen identitet och bli en del av samhället, vilket görs i samspel 

med andra. Barnets socialisationsprocess indelas i en primär och en sekundär del. Den 

primära socialisationen innebär att barnet främst knyter an till familjen som påverkar 

barnets inlärning och utveckling. Efter hand lär sig barnet allt mer vad familjen förväntar 

sig och vilka sociala normer som gäller. I familjen finns olika typer av normer och 

värderingar som barnet successivt tar över som sina egna vilka förstärker barnets 

identitet. I den primära socialisationen förväntas barnet uppfylla vissa krav vid olika 

åldrar och barnet lär sig av familjen vad som är ett olämpligt och lämpligt beteende 

(Berger & Luckmann, 1998). I takt med att barnet blir äldre och blir medlem i en mängd 

nya grupper inleds den sekundära socialisationen. I de olika grupperna finns en mängd 

värderingar och uppfattningar och för att barnet skall bli accepterat krävs att den anpassar 

sig till gruppen. När barnet börjar skolan måste barnet anpassa sig till det sociala 

samspelet med skolkamrater och lärare och de barn som inte klarar av detta kan bli 

utstötta från gruppen (Giddens, 2007).  

7.2 Stigma 

Ett stigma utgör en negativ egenskap hos en individ eller grupp som skiljer sig från 

majoriteten, följden blir att egenskapen blir djupt misskrediterande (Goffman, 1972). Ett 

stigma grundas i de flesta fall på omgivningens stereotypa föreställningar och handlar om 

att samhället ska få social kontroll över den individ eller grupp som avviker från 
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samhällets förväntningar. En individ eller grupp som av samhället utsätts för 

diskriminerande handlingar och blir stigmatiserad kan i vissa fall aldrig bli helt 

accepterad av samhället (Goffman, 1972). Omgivningen kan känna sympati och 

förståelse för den stigmatiserande men även motvilja mot själva stigmat och uppleva 

olikheter med den stigmatiserade (Angelöw & Jonsson, 2000). Det finns två sätt att se på 

stigmatisering, det ena handlar om att se stigmatiseringen i sig självt och det andra hur 

samhället i stort definierar normalitet. Vad som är normalt i ett sammanhang kan anses 

vara onormalt i ett annat. Ett stigma är en egenskap som för vissa individer ger 

bekräftelse och grupptillhörighet medan för andra kan vara stigmatiserande. Men det är 

dock inte egenskapen i sig som nedvärderas utan det är i relationerna som stigmat skapas 

(Goffman, 1972). För barnet som har en ADHD-diagnos innebär detta att det är i relation 

till omgivningen som egenskapen eller beteendet betraktas som avvikande och onormalt. 

De egenskaper som kännetecknar ADHD avviker ofta från vad omgivningen anser vara 

normala och detta för oss vidare in på nästa teoretiska perspektiv som beskriver och avser 

att reda ut anledningen till varför vissa individer tilldelas en stämpel.  

7.3 Stämplingsteorin 

Howard Becker är den sociolog som förknippas mest med stämplingsteorin (Giddens, 

2007). Becker (2006) menar att det avvikande beteendet inte är avgörande när en individ 

betraktas som avvikande utan att avvikelsen blir en följd av omgivningens reaktion på 

individens handling. Detta innebär att det är i samspel mellan avvikare och icke-avvikare 

som stämplingen sker (Becker, 2006). Enligt Giddens (2007) är avvikande identiteter en 

produkt av stämplingen. Den stämpling och de etiketter som omgivningen sätter på olika 

kategorier av avvikelser är ett uttryck för samhällets maktstruktur. När individen blir 

etiketterad som avvikare och stämplad blir den bemött av omgivningen enligt denna 

stämpel vilket i sin tur kan påverka självbilden. Giddens (2007) återger Edwin Lemerts 

tankar om hur avvikelsen kan bli avgörande för individens identitet och detta beskrivs 

med hjälp av två begrepp, primär och sekundär avvikelse. Den primära avvikelsen 

innebär att en individ utgör en avvikelse för första gången. Hur omgivningen reagerar på 

denna handling avgör om avvikelsen kommer bli en del av individens självbild eller inte. 

I de flesta fall normaliseras dock avvikelsen eftersom den inte har någon 
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anmärkningsvärd betydelse. Om inte detta sker utan individen blir stigmatiserad och blir 

negativt bemött påverkas individens självbild negativt. När avvikelsen blir en del av 

självbilden leder detta till en sekundär avvikelse som innebär att det avvikande beteendet 

fortsätter och intensifieras (Giddens, 2007). Thornberg (2006) utvecklar ovanstående 

resonemang och menar att det finns en risk att den individ som tilldelas en avvikande roll 

kommer att utveckla en identitet och en självbild som är i linje med omgivningens 

konstruktion av en negativt avvikande individ.  

 

Sammanfattningsvis kan man med hjälp av de teoretiska perspektiven se en tendens på att 

barnets avvikande beteende påverkas av socialisationsprocessen. Barnet växer upp i 

familjen som är den primära socialisationen och där lär sig barnet vilka normer och 

värderingar som är gällande. När barnet blir äldre och börjar i skolan inleds den 

sekundära socialisationen och om barnet inte beter sig som förväntat kan detta avvikande 

beteende utgöra ett stigma där barnet betraktas som problematiskt av såväl föräldrar som 

av skola och skolkamrater. Till slut kan barnet bli stämplat som annorlunda och 

avvikande. Man kan ställa sig frågan vad som händer när barnet får en ADHD-diagnos, 

kan det till exempel vara så att diagnosen inte har någon större betydelse eftersom barnet 

redan före den fick diagnosen betraktades som avvikande eller kan diagnosen stärka 

bilden som avvikare? Eller kan det slutligen vara så att diagnosen har en förmildrande 

effekt på de negativa konsekvenserna då föräldrar och kamrater och även barnet självt får 

en förklaring till beteendet? 

 

8. Metod 
Studiens metoddel inleds med den fenomenologiska ansatsen och därefter redogörs den 

kvalitativa forskningsintervjun. Vidare följer en beskrivning av studiens tillförlitlighet 

och därefter beskrivs urval för intervjuundersökningen och de etiska ställningstagandena. 

Centrala begrepp i denna del är livsvärld, det sociala mötet och validitet. 
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8.1 Fenomenologisk ansats  

Studiens resultat kommer att belysas och tolkas utifrån ett förståelseperspektiv med en 

fenomenologisk ansats. Det fenomenologiska perspektivet är dominerande i den 

kvalitativa forskningen och metoden bygger på att klargöra förståelsen i den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi är intresserade av att förstå 

de sociala fenomenen kring ADHD-diagnosen utifrån de professionellas uppfattningar 

och erfarenheter, är den fenomenologiska ansatsen väl lämpad för att besvara vårt syfte. 

Därför anser vi att vi inte har något behov av att analysera det empiriska materialet 

utifrån till exempel diskursanalysen. Utgångspunkten som ligger till grund för denna 

studies analys är informanternas upplevelse av sin livsvärld där avsikten är att i detalj 

studera informanternas perspektiv.  

8.1.1 Livsvärld 

Begreppet livsvärld kommer från fenomenologin och avser människans levda värld, en 

värld som inte är synonym med människans fysiska verklighet. Livsvärlden är den värld 

och den verklighet som vi upplever genom vår kropp, det är världen som vi lever den. 

Mötet med omvärld, ting och fenomen upplevs av varje individ på ett särskilt och unikt 

sätt och kan te sig annorlunda beroende på vem som tillfrågas (Wiklund, 2003). 

Människans livsvärld är grunden för allt lärande och baseras på erfarenhet, förståelse och 

synsätt. Enligt filosofen Edmund Husserls livsvärldsteoretiska perspektiv undersöks 

livsvärlden genom reflektion och det är genom reflektionen som fenomenen 

medvetandegörs och kan analyseras (Ekebergh, 2009).  

 

Under intervjun får intervjuare och informant möjlighet att lära känna varandra och förstå 

varandras livsvärld, men också möjlighet att berätta om sin livsvärld ur sitt perspektiv 

med sina egna ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Med begreppet livsvärld menar vi 

informantens egen värld, deras egen berättelse och upplevelse av handlingar och 

värderingar. Då vi i studien är intresserade av informantens egen upplevelse av sin 

livsvärld utgår vi från att det som informanten säger under intervjun är den egna upplevda 

världen. I mötet skapas en relation vilket är nödvändigt för att vi ska kunna sätta oss in i 

och öka förståelsen för informantens livsvärld.  
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8.2 Kvalitativa intervjuer 

Valet av metod föll på den kvalitativa forskningsintervjun där kunskap skapas i den 

sociala relationen och i det sociala mötet mellan intervjuare och informant. Den 

kvalitativa forskningsmetoden går ut på att informanten får uttrycka sina åsikter och 

tankar med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är i första hand deras egna 

upplevelser och förståelse av verkligheten som lägger grunden till den kvalitativa 

forskningsintervjun (Grönmo, 2006). Vi har valt att göra intervjuer eftersom vi söker 

djupgående och nyanserade svar om de professionellas tankar och erfarenheter av 

ADHD-diagnosens sociala innebörd för barnet. Att få djupgående och nyanserade svar 

hade inte varit möjligt om vi använt oss av enkäter där fasta svarsalternativ kan påverka 

studiens resultat.  

8.3 Det sociala mötet 

Eftersom syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse för hur ADHD-

diagnosen påverkar barnets relationer och självbild enligt de professionellas perspektiv, 

väljer vi att lyfta fram två aspekter som är viktiga att reflektera över i vårt arbete. (1) Den 

mellanmänskliga situationen och (2) förändring av informantens uppfattning. 

 

Den mellanmänskliga situationen innebär att det under intervjun och samspelet sker ett 

utbyte av kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår situation består utbytet av de 

professionellas erfarenheter av att arbeta med barn som fått diagnosen ADHD samt våra 

nyförvärvade kunskaper inom tidigare forskning. Situationen mellan intervjuare och 

informant kan vara präglad av positiva känslor som innebär att två människor diskuterar 

ett ämne som är aktuellt och intressant, därigenom ges utrymme för självreflektion, nya 

insikter och erfarenheter. Men under intervjun kan det också skapas en negativ 

upplevelse som kan innebära att informanten utvecklar försvarsreaktioner och 

ångestkänslor (Kvale & Brinkmann, 2009). Under själva intervjusituationen finns det risk 

att informanten upplever sig kränkt eller börjar ifrågasätta sina handlingar. Detta kan 

påverka vårt resultat på så vis att om informanten känner obehag i det sociala mötet så 

kan förtroendet till oss brista och då riskeras studiens syfte att inte uppfyllas eftersom vi 

inte får tillgång till informantens personliga erfarenheter och kunskap. För att motverka 
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detta försöker vi i det sociala mötet bidra till en positiv upplevelse genom att försöka vara 

öppna, positiva, nyfikna och inte dömande inför informantens svar. 

 

Övergår vi till hur informantens uppfattning kan förändras under intervjuns gång innebär 

detta att man kan se ämnet utifrån nya infallsvinklar och med en ny medvetenhet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Under intervjun kan såväl informant som intervjuare reflektera 

kring ämnet och om alla är öppna för varandras åsikter och tankar kan man därmed se 

ämnet med ny kunskap och utifrån nya aspekter. Detta är inte enbart till fördel för oss 

som intervjuare för med ny kunskap och nya infallsvinklar finns dock risken att vi aldrig 

känner oss klara med undersökningen.  

 

Ett annat problem som kan uppstå under intervjusituationen är undersökningseffekten 

som innebär att det inte är informantens upplevelser av ett fenomen som undersöks utan 

istället något vi själva skapat. Det finns även en risk för att våra förutfattade meningar på 

ett omedvetet sätt kan påverka vad som uppmärksammas under intervjun och därför 

undviker vi att ställa ledande frågor som kan påverka informantens svar (Jacobsen, 2007). 

Det finns som påvisats en rad aspekter att ta hänsyn till under intervjusituationen och det 

är viktigt att man som intervjuare reflekterar och är medveten om dessa för att minimera 

påverkan på studiens svarsresultat.  

8.4 Struktur 

Som vi nämnt ovan kan det hända mycket i det sociala mötet och därför är det viktigt 

med en viss struktur under intervjun. Den halvstrukturerade intervjuformen har ett 

specifikt syfte och teknik, den är vare sig ett slutet frågeformulär eller ett öppet 

vardagssamtal (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna intervjuform lämpar sig till denna 

studie eftersom vi är intresserade av att djupgående ta del av informanternas upplevelser, 

uppfattningar, erfarenheter och förhållningssätt till ADHD-diagnosen. Ytterliggare en 

anledning till varför vi väljer den halvstrukturerade intervjuformen är för att vi vill 

avgränsa innehållet i intervjun genom att fokusera på våra utvalda teman för att kunna 

besvara vårt syfte. Om vi till exempel använt oss av en öppen intervjumetod, där 
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frågeområdena bestäms av sammanhanget, hade det funnits en risk att frågeställningarna i 

vår studie inte besvarats.  

 

Vi följer en intervjuguide och använder oss av olika på förhand bestämda teman med ett 

antal huvudfrågor (se bilaga 3). De teman vi valt med utgångspunkt från våra 

frågeställningar är: varför vissa barn får ADHD, ADHD-diagnosens påverkan på barnets 

självbild, ADHD-diagnosens påverkan på sociala relationer och vikten av kunskap. 

Utifrån dessa teman ställer vi under den pågående intervjun följdfrågor och låter 

intervjupersonerna fritt få reflektera över sina uppfattningar och tankar. Följdfrågorna 

kan skilja från intervju till intervju och se väldigt olika ut beroende på vem som 

intervjuas. Men trots att vi anpassar våra följdfrågor till den specifika intervjusituationen 

försöker vi ändå ha liknande följdfrågor för att vi inte ska studera olika saker i de olika 

intervjuerna. 

8.5 Reliabilitet och validitet 

För att mäta studiens giltighet används vanligen validitet och reliabilitet. Dessa används 

för att ge säkerhet åt kvalitén i forskningen såväl inom kvalitativa som kvantitativa 

studier. Resonemang om reliabilitet används vanligtvis inte inom kvalitativa 

undersökningar eftersom reliabilitet innebär att två undersökningar som genomförs exakt 

likadant, med samma metod och syfte, ska ge samma resultat. Avsikten med den 

kvalitativa undersökningen är inte att generalisera utan snarare att exemplifiera då varje 

intervjusituation är unik (Svenning, 2003).  

 

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till beträffande validiteten i den kunskap som 

produceras i den kvalitativa studien. Den första aspekten är kontroll som innebär att 

forskaren är kritisk mot sin analys för att inte riskera att påverka studiens resultat (Kvale, 

1997). För vår del innebär detta att vi försöker vara medvetna om vår påverkan av 

resultatet då studien riskerar att inte bli tillförlitlig. Detta resonemang för oss vidare in på 

Kvales (1997) andra aspekt som är teoretiseringen vilken innebär att man mäter det man 

avser att mäta. För att kunna göra detta krävs att forskaren har föreställningar om vad det 

är som ska undersökas i studien (Kvale, 1997). För att försöka nå hög validitet och för att 
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kunna mäta det vi avser att mäta i vår studie har vi i intervjuerna strävat efter att ställa 

relevanta frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar. För att säkerställa att 

informanterna förstod våra intervjufrågor och gav tillräckligt uttömmande svar ställde vi 

under varje intervjusituation följdfrågor för att öka validiteten i undersökningen. 

 

Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det finns inga metoder för att helt och 

hållet kunna säkerställa studiens validitet. Validitet är ett mått som visar hur väl det som 

avsetts att mäta har mätts (Patel & Davidson 2003). Att mäta validiteten i en kvalitativ 

studie innebär att ifrågasätta i vilken utsträckning studien verkligen fångar det den syftar 

till att undersöka. I kvalitativa studier försöker forskaren se verkligheten genom någon 

annan människas ögon och forskaren tolkar det som sker utifrån sitt perspektiv. Ett 

problem med detta är att veta om forskarens tolkning av informanternas perspektiv är 

riktigt. I vår studie har vi tagit hänsyn till samtliga informanters åsikter och uppfattningar 

för att säkerställa studiens trovärdighet (Byman, 1997). En vanlig kritik mot den 

kvalitativa forskningsintervjun är att resultaten avfärdas som ogiltiga då man inte kan 

säkerställa om informanternas ord är sanna eller inte (Kvale, 1997). Då syftet med denna 

studie är att förstå de professionellas erfarenhet av ADHD-diagnosens är vårt främsta 

intresse att ta del av deras uppfattningar.  

 

Att tolka en studies resultat innebär således ofta en problematik då man som intervjuare 

måste ta hänsyn till många olika aspekter. Resultatet kan påverkas av intervjuarens egen 

tolkning men även av samspelet med informanten under själva intervjusituationen. Därför 

ser vi det som en klar fördel för studiens validitet att vi båda deltar vid samtliga 

intervjutillfällen. Detta bidrar till att vi har möjlighet att komplettera varandra och 

därigenom öka chanserna för att få mer djupgående svar på våra frågor (Svenning, 2003). 

För att öka validiteten i undersökningen spelar vi in intervjuerna vilket underlättar vår 

analys. Detta innebär att vi har möjlighet att vid upprepade tillfällen kunna lyssna på 

inspelningarna för att säkerställa att vi tolkar informanterna rätt (Patel & Davidson, 

2003). Vi turas om att leda intervjuerna och den som inte leder intervjun har ansvar för 

diktafonen. 
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8.6 Källkritik 

Enligt Thurén (2005) innebär källkritik en möjlighet att kontrollera fakta och tolka sina 

källor. Källkritikens främsta uppgift är att granska och värdera dessa kunskapskällor och 

avgöra vad som är sannolikt och sant. Primärkällor är pålitligare än sekundärkällor 

eftersom primärkällor redogör för något som författaren själv har kunnat observera och 

fått upplysning om i första hand (Thurèn, 2005). I denna studie har vi främst använt 

primärkällor men när vi förklarar stämplingsteorin använde vi oss både av en primärkälla, 

Becker (2006) och en sekundärkälla, Giddens (2007). Orsaken till detta var att Giddens 

(2007) förenar Beckers (2006) resonemang om stämplingsteorin med Lemerts tankar om 

hur avvikelsen kan bli avgörande för individens identitet (Giddens, 2007). Trots att vi 

använt en sekundärkälla i vår studie anser vi inte att studiens trovärdighet har påverkats 

eftersom Giddens är en av världens mest lästa sociologer vars verk ofta används i den 

sociologiska forskningen och som kurslitteratur 2.  

 

Ytterliggare en aspekt att ta hänsyn till gällande källkritik är att källorna kan vara 

vinklade beroende på parter, politiska positioner eller personliga åsikter. I studien har vi 

därför strävat efter att ta del av olika sidor av den pågående debatten inom ämnet ADHD 

för att belysa att det finns motsättningar som kan påverka hur litteratur och text 

framställs. Detta har gjorts genom att vi i den tidigare forskningen tagit del av artiklar 

med olika uppfattningar om ämnet samt använt oss av olika författares tankar och åsikter 

och redogjort för dessa.  

8.7 Urval 

Syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse för hur ADHD-diagnosen 

påverkar barnets relationer och självbild enligt de professionellas perspektiv. För att 

kunna besvara vårt syfte hade vi kunnat intervjua barn som har diagnosen ADHD men på 

grund av att barnen är små och att det är ett känsligt ämne, blir det etiskt problematiskt. 

Därför har vi istället valt att intervjua professionella som på olika sätt arbetar med barn 

som har diagnosen ADHD. Det urvalskriteriet vi använder oss av i studien är enligt 

                                                 
2 http://www.ne.se/lang/anthony-giddens 2010-01-23 

 23

http://www.ne.se/lang/anthony-giddens


Jacobsen (2007) informationsurvalet som innebär att informanterna väljs ut eftersom de 

antas ha värdefull information och kunskap om ämnet. Eftersom den kvalitativa metoden 

inte utgår från ett generaliserbart underlag sker urvalet därmed utifrån strategiska 

överväganden (Jacobsen, 2007). Syftet med studien är att kvalitativt identifiera olika 

uppfattningar och inte att generalisera.  

 

Genom halvstrukturerade intervjuer med informanter som har olika kompetenser avser vi 

att samla in ett empiriskt material som är till grund för vår undersökning 3. För att finna 

intervjupersoner till studien kontaktades olika gate-keepers så som Socialtjänsten, olika 

vårdinstanser och personliga kontakter i två kommuner i södra Sverige. Kontakten med 

intervjupersonerna har skett genom telefon och e-post där vi informerat om vårt syfte 

med studien och det tilltänkta tillvägagångssättet vid intervjun (se bilaga 2). 

Informanterna har själva fått bestämma plats där intervjun ägt rum men med kravet på att 

platsen skulle vara ostörd och lugn. Om informanten önskade så erbjöd vi en plats där 

intervjun skulle äga rum. Vi har vid varje intervju bett om samtycke för att spela in 

intervjun med en diktafon. Genomförandet av varje intervju har tagit cirka en timme och 

vi beräknade transkriberingen till 4-6 timmar per intervju.  

 

Det urvalskriteriet vi valt är professionella som har erfarenhet och kunskap inom ämnet 

och som arbetar i nära kontakt med barn som har diagnosen ADHD. En aspekt att ta 

hänsyn till är att alla informanter arbetar med barn som har fått en ADHD-diagnos och 

som är i behov av professionell hjälp. I studien undersöks därför inte de barn som inte har 

fått en ADHD-diagnos men som har symtomen för den.  

 

Vi gjorde bedömningen att begränsa urvalet till två kommuner och till ett visst antal 

informanter eftersom den kvalitativa metoden är resurskrävande men även för att vi anser 

                                                 
3 Jacobsen (2007) skiljer på begreppen respondent och informant. Respondenterna representerar den grupp 

man vill undersöka och har direkt kännedom om ett fenomen, medan informanterna inte själva 

representerar den grupp man undersöker men som har god kännedom om fenomenet (Jacobsen, 2007). 

Eftersom vårt urval består av professionella som arbetar med barn som har diagnosen ADHD har vi därför 

valt att benämna dem informanter men ibland även för intervjupersoner.  
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att urvalet är tillräckligt för vår studies empiriska material. Urvalsgruppen består av en 

speciallärarinna på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), tre sjuksköterskor från olika 

Neuropsykiatriska enheter, en psykolog på Psykoterapicentrum, en psykolog från 

Barnhabiliteringen och en psykolog på Neuropsykiatriska enheten. 

 

 
Figur 1. Yrkestillhörigheter 

 
Urvalet av undersökningsgruppen gjordes för att skapa förutsättningar för att få en 

variation av de professionellas erfarenheter om ADHD-diagnosen. Det finns en risk att 

nyanser och variationer inte framträder om insamlingen av data fokuseras på en alltför 

homogen grupp (Alexandersson, 1994). Vi valde professionella med olika 

yrkestillhörigheter för att deras syn och uppfattning om diagnosen ADHD hos barn kan 

tänkas skilja sig åt. Då vårt urval består av sjuksköterskor och psykologer kan vi se en 

risk att deras kunskap och perspektiv grundas i det medicinska perspektivet och därmed 

kan studien gå miste om variationer i de professionellas perspektiv. Det hade varit 

intressant att undersöka hur de olika professionerna skiljer sig åt i uppfattningen om 

diagnosen ADHD men i den här uppsatsen syftar vi inte till att undersöka de olika 

professionernas betydelse.  

8.8 Bortfall  

En av informanterna hade inte möjlighet att genomföra intervjun på den bestämda 

intervjudagen på grund av sjukdom. Eftersom vi ville följa vår tidsplan kunde därmed 

inte intervjun ske vid ett senare tillfälle. Eftersom bortfallet bestod av den enda 

socionomen i studien kan detta tänkas påverka studiens resultat då vi förlorar ett 

perspektiv. Utöver denna informant hade vi inte något annat bortfall i vår studie och alla 
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tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Under ett av intervjutillfällena kom vi i 

kontakt med ytterligare en informant som var intresserad av att ställa upp på en intervju 

och därmed intervjuades totalt sju professionella. 

8.9 Etiska ställningstaganden 

I genomförandet av en kvalitativ intervju är det viktigt att ha de etiska 

ställningstagandena i åtanke. Vi använder oss i vår studie av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att vi informerar 

de av forskningen berörda om det allmänna syftet med uppsatsen, att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de så önskar. Det skall 

tydligt framgå att den information som framkommer under intervjusituationen inte 

kommer användas för något annat ändamål än för att besvara studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att vi inhämtar samtycke från informanterna som själva får rätt 

att bestämma över sin medverkan. Vidare ges information om nyttjandekravet som 

innebär att insamlat material inte kommer användas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften samt att materialet förvaras på ett sådant sätt att andra ej kan ta 

del av det. I enlighet med konfidentialitetskravet upprätthålls tystnadsplikt och 

information som kan leda till att våra informanter kan urskiljas av arbetskollegor eller av 

allmänheten avidentifieras, eftersom detta kan få konsekvenser för informanten 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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9. Analys och resultat  
De professionella som har medverkat i studien tillhör olika yrkesgrupper där samtliga 

arbetar med barn i åldrarna 7-12 år som har fått diagnosen ADHD. Nedan följer 

tematiska resultat och analyser av de professionellas erfarenheter och upplevelser. 

Studiens fyra utvalda teman är: Varför vissa barn får ADHD, ADHD-diagnosens 

påverkan på barnets självbild, ADHD-diagnosens påverkan på sociala relationer och 

Vikten av kunskap. För att säkerställa våra informanters anonymitet ger vi dem fiktiva 

namn. Nedan följer en kort presentation av dem: 

 

Lisa: Speciallärarinna 

Elin:  Sjuksköterska  

Sven:  Sjuksköterska  

Adam: Sjuksköterska  

Kalle : Psykolog  

Sara : Psykolog  

Mia :  Psykolog  

 

9.1 Varför vissa barn får ADHD 

På frågan om varför vissa barn får ADHD så förekom det olika svar bland informanterna. 

Flera av informanterna ansåg att diagnosen berodde på biologiska orsaker medan andra 

ansåg att samhället och skolan har en viktig roll. 

9.1.1 Biologiska orsaker 

Den vanligaste uppfattningen bland informanterna var att ADHD-diagnosen beror på 

ärftlighet och att majoriteten av alla barn som har ADHD har någon i släkten som har 

liknande problem. Mia menade dock att det förekommer undantag; 

 
 Det är superärftligt. Men då och då så träffar vi barn där ingen i hela släkten har haft en enda 

 inlärningssvårighet och ändå har barnet grav ADHD.  

Mia 
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Flera av informanterna poängterade att i och med den höga ärftligheten så är det vanligt 

förekommande att en eller båda föräldrarna till barn som har diagnosen ADHD själva har 

diagnosen. Detta kan för barnets del innebära en nackdel och belastning då föräldrarna 

kan ha svårare att ge struktur i hemmet, sätta gränser och kompensera för barnets 

problematik. Det kan dock i vissa fall även vara till fördel för barnet då föräldrarna 

känner igen sig i symtomen och förstår vad barnet går igenom och hur det mår. Mia 

beskrev det såhär; 

 
Om föräldrar har fått sin problematik utredd, förstår den och är behandlade för den så är det ju 

bara ett plus för barnet att ”mamma och pappa förstår precis hur jag har det och känner igen sig 

jättemycket”. 

Mia 

 

Andra vanligt förekommande orsaker som informanterna tog upp var att diagnosen beror 

på fosterskador, rökning eller alkoholintag under graviditeten, skador vid födseln, för 

tidig födsel, sockertoleransutveckling eller miljöförstöring. Lisa skiljde sig i sitt svar och 

ansåg att orsaken till varför vissa barn får ADHD inte alls är biologisk utan beror på att 

det finns störningar i familjen och dessa måste uppmärksammas för att man ska kunna 

hjälpa barnet.  

 

Flera av informanterna beskrev att det blir betydligt värre för ett barn som har ADHD 

symtom som lever i en dysfunktionell familj, men de menade även att barn inte får 

ADHD av att leva i en sådan familj. Mia ansåg att det rent forskningsmässigt inte går att 

hitta ADHD liknande bekymmer som skulle bero på miljömässiga faktorer som håller i 

sig över tid. Hon menade att ett litet barn som har det riktigt illa kan ha ett ADHD 

liknande beteende men att detta sedan går över när barnets liv förbättrats. Däremot ansåg 

Mia att miljön spelar en stor roll när det kommer till hur barnet lever med sin ADHD-

problematik, står ut med det och hur det går för barnet. Det beror följaktligen inte på 

miljön att barnet får diagnosen ADHD men det är i miljön man måste jobba. Även Elin 

var samstämmig med detta resonemang och beskrev det såhär; 
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Antingen har man ADHD eller så har man det inte. Men liknande beteende som ADHD kan man 

ju ha och kan få om man lever i en dysfunktionell familj. 

Elin 

 

Kalle ansåg emellertid att även om forskning säger att diagnosen är ärftlig så ställs den i 

förhållande till omgivningen och därför kan man inte enbart säga att orsaken till 

diagnosen är biologisk; 

 
En person med en viss nivå av uppmärksamhetsstörning kan kompenseras av goda föräldrar och 

lärare som förstår barnet, då ska barnet egentligen inte behöva ha en diagnos. Men om en individ 

har bristfällig omsorg behövs en diagnos. Man har alltså en ärftlig genetisk uppsättning och sedan 

hur den formas sker i samspel med föräldrar och miljö. 

Kalle 

 

Sammanfattningsvis framkommer i resultatet att ärftligheten är den främsta orsaken till 

varför vissa barn får ADHD. Det är således vanligt att någon i barnets familj eller släkt 

har samma eller liknande problematik. Andra biologiska faktorer som kan påverka 

ADHD-diagnosen är rökning eller alkoholintag under graviditeten, skador vid födseln 

eller för tidig födsel. Det är i förhållande till omgivningen som diagnosen ställs och 

därför spelar samhället och skolan en viktig roll i barnets identitet och självuppfattning.  

9.1.2 Samhälleliga förändringar 

Även om biologiska faktorer betraktades som en orsak till diagnosen ADHD betonade 

flera av informanterna att även samhällets förändring haft en viktig roll i diagnosens 

utveckling. Flertalet av informanterna upplevde att samhället har förändrats och att allt 

fler barn faller utanför samhällets normer samtidigt som barnen synliggörs mer. 

Samhället betraktas som mer diagnosstyrt idag än vad det var förr och detta kan förklaras 

med de samhällsförändringar som det postindustriella samhället fört med sig med dess 

ökande stress och dess ökade krav på barnet (Gillberg, 1997). Lisa menar att samhället 

bygger allt mer på individualisering som innebär att den enskilda människan ska tänka på 

sig själv och sätta sig själv i centrum och inte längre se till kollektivet. Detta stämmer väl 

överens med Adams tankar om samhällets överkrav vilket leder till att fler och fler blir 

utslagna; 
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Vi lever idag i ett ADHD ovänligt samhälle och därför ökar diagnostiseringen för fler och fler får 

en funktionsnedsättning. 

Adam 

 

Flera av informanterna beskrev även att samhällets ökade informationsflöde och intryck 

med ljus och ljud ställer allt högre krav på barnet. De ansåg att det kan vara svårt att hålla 

rätt på all information samtidigt som man ska värja sig från flödet och hitta sin plats i det 

hela. Sara menade att diagnoser blir mer synliga idag eftersom det ställs andra krav på 

barnet jämfört med vad det gjorde på 50-talet och detta innebär även att symtomen för 

diagnoserna blir uppmärksammade tidigare. Elin menade att det är en fördel om man 

definierar något för då kan man också åtgärda det;  

 
Eftersom vi lever i det samhälle vi gör så är det en fördel att kanske inte just för att få bokstäverna, 

men för att bli förstått för den man är och att man förstår vilka svårigheter och tillgångar man har 

så tidigt som möjligt. 

Elin 

 

Lisas tankegångar skiljde sig från de övrigas resonemang då hon istället hävdade att 

diagnosen enbart används till att förklara varför vissa barn inte kan leva upp till 

samhällets normer. Vi ser en tendens på att man således kan ställa diagnosens funktion i 

relation till hur det samhälle man lever i definierar normalitet. Vad som är normalt i ett 

sammanhang kan anses vara onormalt i ett annat och här ser vi ett samband mellan 

samhällets och skolans förändring då allt fler barn faller utanför samhällets normer 

(Goffman, 1972). Lisa menade att så fort barnet inte lyder så vill samhället få fram att 

barnet har ADHD eller någon annan neuropsykiatrisk sjukdom som kan förklara varför 

barnet inte beter sig som de andra barnen.  
 

Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att samhällsförändringen gör att 

socialisationsprocessen kan bli problematisk för barn som har diagnosen ADHD eftersom 

samhället blir allt mer individualiserat samtidigt som det ökade informationsflödet och 

den ökande stressen i samhället ställer allt högre krav på barnet (Berger & Luckmann, 

1998). Det här kan man tolka som att samhällsförändringen kan bidra till att fler barn blir 

stigmatiserade. Samhället påverkar hur relationer manifesteras men samtidigt är det inte i 
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samhället som stigmat skapas utan i relationerna och här kan man se tendenser på att det 

har skett en förändring i hur relationerna ser ut eftersom samhällsförändringen innebär 

fler och kortvariga relationer. 

9.1.3 Skolsystemets förändringar 

En viktig arena som barnet måste anpassa sig till är skolan där det är i samspel med 

skolkamrater och lärare som de lär sig vilka normer som är rådande (Berger & 

Luckmann, 1998). Samtliga informanter beskrev skolans förändring som en orsak till 

ADHD-diagnosens utveckling. Några informanter menade att det nya arbetssättet i 

skolan, i slutet av 80-talet och början på 90-talet, innebar att vuxenstyrningen minskade 

och det innebar att alla barn skulle vara mer självgående och ta egna initiativ och fatta 

egna beslut långt ner i åldrarna. Flera av informanterna uttryckte tankar om att skolan 

idag inte är anpassad för de barn som har diagnosen ADHD eftersom de har svårt att 

hantera den nya rörligheten och de ökade kraven. De menade att förr var det mer inbyggt 

i skolsystemet att den auktoritära läraren sa till barnen vad de skulle göra och när de 

skulle göra det. Detta innebar att lärarna kompenserade för många av barnens svårigheter 

vilket resulterade i att barnen inte stack ut så mycket på lektionerna. Dessa tankar 

stämmer väl överens med Lisas som ansåg att det var en fördel för dessa barn att ha en 

auktoritär lärare som berättade vad de skulle göra; 

 
Skolan och föräldrarna fråntas sitt ansvar när man sätter en diagnos på ett barn. Idag får barnen i 

skolan bestämma själva och i och med att de har koncentrationssvårigheter får de ännu mer inre 

kaos när de tvingas göra egna val. 

Lisa  
 

Elin beskrev att det inte bara ställs överkrav på barnen idag utan även på lärarna som har 

för stora klasser och inte möjligheten att ge de barn som behöver en specialanpassad 

undervisning och den kontinuitet som de är i behov av. Detta slår lika hårt mot barnen 

som mot lärarna. Skolan har en väsentlig del i barnets utveckling av sin identitet då det är 

viktigt för barnet att passa in och anpassa sig till omgivningens förväntningar och sociala 

normer (Giddens, 2007). 
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På dagis är det helt okej att barnen är olika och utvecklas olika, vissa barn börjar krypa snabbare 

eller saktare och andra börjar prata snabbare eller saktare. Sedan när de helt plötsligt börjar i ettan 

ska alla barnen göra likadant från första stund.  

Adam 

 

I ovanstående citat ser man tendenser på att när barnet blir äldre och börjar skolan kan det 

”normala” tydliggöras och framträda i större utsträckning jämfört med då barnet var 

yngre (Berger & Luckmann, 1998). I skolan kan det avvikande beteendet bli extra 

påtagligt eftersom barnet måste anpassa sig till gruppen och beteendet kan framhävas 

starkare. Några av informanterna menade att de barn som inte klarar av att anpassa sig till 

gruppen riskerar att bli stigmatiserade och stämplade. Detta ser vi som en tendens att det 

är beroende på hur omgivningen reagerar och bemöter det avvikande beteendet som 

avgör om avvikelsen blir en del av barnets självbild eller inte. När det avvikande 

beteendet blir en del av barnets självbild kan ADHD-diagnosen leda till att beteendet blir 

en del av barnets identitet (Giddens, 2007).  

 

Under intervjuerna framkom vid flera tillfällen att diagnosen har en viktig roll när det 

handlar om att få tillgång till olika resurser och för att kunna få rätt hjälp och bemötande i 

skolan. Elin beskrev det på följande vis; 

 
De måste få en ekonomisk stämpel för att få hjälp och det tycker jag är förskräckligt synd. Att man 

måste diagnostiseras för att få rätt hjälp, bemötande och resurser. Samhället är rätt så diagnosstyrt 

idag och det är lösningen för att få pengar. 

 

Elin 

 

Elins resonemang visar hur begränsade resurser styr vilken hjälp barnet får vilket innebär 

att barnet kanske inte får optimal hjälp för att kunna utveckla sina förmågor som de 

faktiskt har. Sara håller med om detta; 

 
Problemet handlar om de begränsade resurser som föräldrar och lärare har, man kan inte jobba 

riktigt som man vill för att det inte finns pengar eller personal och så. 

Sara 
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Flera av informanterna ansåg att det är bekymmersamt att de fortfarande hör från skolor 

att diagnosens funktion är för att barnen ska få tillgång till samhällets resurser. De 

menade att skolan måste anpassas till barnen även om dem inte fått en diagnos. Sven 

ansåg att det inte får bli så att skolans rektorer tycker att ADHD-diagnoser är bra av den 

anledningen att det blir mycket enklare att kräva pengar och få ökade resurser. Han 

menade att alla barn har rätt att få en beskrivning av vad de behöver. Här kan man se 

tendenser på att det ställs ökade krav på diagnostisering för att få tillgång till stödinsatser 

i skolan vilket kan leda till onödig diagnostisering (Beckman, 2007). Mia menade därför 

att man både på gott och ont kan se diagnosen som något som öppnar för avlastning;  

 
Diagnosen är viktig för att man ska få tillgång till de insatser som man inte får om man inte har en 

fastställd diagnos. 

Mia 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet tendenser på att förändringen i skolan innebar att 

barnen med diagnosen ADHD förlorade den auktoritära läraren och de fick svårare att 

anpassa sig till det nya systemet och till de nya kraven. Detta bidrog till att barnen med 

ADHD utmärkte sig mer än tidigare. Samtidigt så verkar det idag ställas högre krav på 

lärarna som får allt större klasser och därmed inte möjlighet att ge de barn som behöver 

en specialanpassad undervisning. Här kan man se tendenser till ett samband med att 

skolan ställer ökade krav på diagnostisering av ADHD för att få tillgång till de resurser 

som krävs för att kunna erbjuda särskilda barn den undervisning som är nödvändig. 

9.2 ADHDdiagnosens påverkan på barnets självbild  

På frågan om hur ADHD-diagnosen påverkar barnets självbild så svarade hälften av 

informanterna att de kunde se att barnets självbild påverkades negativt av att få 

diagnosen. De menade att när omgivningen är oförstående inför barnets avvikande 

beteende får det en sämre självbild och utvecklas inte i den takt som det borde och 

riskerar därmed att hamna ännu mer efter. Både Kalle och Lisa hade den åsikten att 

barnets dåliga självbild beror på att barn som har ADHD ofta blir utsatta för överkrav och 

blir mer retade i skolan. Kalle utvecklade dock detta resonemang och menade att det även 

är omgivningens förväntningar på barnet som påverkar dess självbild;  
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Om jag generaliserar så blir barnen en produkt av omgivningens ständiga fördömande inställning 

till hurdana de är, och de blir ju det som andra säger till en. Hur ska man få god självkänsla om 

alla säger till en att du är så jäkla korkad. 

Kalle 

 

I Kalles tankesätt ser vi hur omgivningens förväntningar kan påverka barnets beteende 

och att det finns en risk för att barnet utvecklar en identitet och en självbild som 

överensstämmer med omgivningens konstruktion av vad som förväntas av barnet. Barnet 

blir och gör följaktligen vad som förväntas av den och konsekvensen kan bli att barnets 

självbild påverkas av omgivningens syn på diagnosen (Thornberg, 2006). Här ser vi en 

tendens på att omgivningen stämplar barn som har diagnosen ADHD och som inte agerar 

eller beter sig efter.  

 

Lisa menade att en viktig del för barnets självbild är att kunna uppfylla vissa krav vid en 

viss ålder och ett barn som har diagnosen ADHD kanske inte alltid uppfyller 

omgivningens förväntningar och krav vid en viss ålder. Barnet kan därför hamna efter i 

socialisationsprocessen och anses vara avvikande (Berger & Luckmann, 1998). En del av 

våra informanter ansåg att barnet blir stämplat genom att omgivningen inte ser barnet 

bakom diagnosen utan enbart ser diagnosen;  
 

En nackdel med ADHD-diagnosen är om både barnet själv och omgivningen verkligen ser att man 

är sin diagnos. Då tycker jag ju att det är en jättenackdel.  

Sven 

 

Barnet blir stämplat då man bara ser diagnosen och inte barnet. Eftersom jag jobbar i 

diagnosbranschen ser jag att ett barn som utmärker sig blir ändå stämplat på ett negativt sätt och 

då är det bättre att få en förklaring till varför barnet gör som det gör. En diagnos som är en 

stämpling är meningslöst och det hoppas jag ingen sysslar med.  

Sara 

 

Ovanstående resonemang stämmer väl överens med vad tidigare forskning kommit fram 

till (Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 2005, Eisenberg & Schneider, 2007).  

 

 34



Trots att diagnosen ADHD kan för barnet medföra en negativ självbild och negativ 

självkänsla menade flera av informanterna att diagnosen också kan bidra till att barnet 

blir sett och förstått av sin omgivning. När barnet blir sett och förstått ökar möjligheterna 

för att barnet lättare ska kunna förstå och lära känna sig själv, vilket oftast är väldigt 

positivt för självbilden.  

 
Eftersom vi lever i det samhälle vi gör så är det en fördel att bli förstådd för den man är och att 

omgivningen förstår vilka svårigheter och tillgångar barnet har. Sen ska man alltid vara försiktig 

med att trycka dit bokstäver. Det är inte det som är primärt, det primära är att få förståelse för vem 

man är.  

Sara 

 

Beroende på vilket synsätt och tankesätt som omgivningen har om diagnosen ADHD kan 

barnets självbild påverkas olika. Sven ansåg att det är föräldrarnas och skolans ansvar att 

hantera och vidarebefordra informationen om diagnosen på ett bra sätt för att inte märka 

ut barnet. Svens resonemang stämmer väl överens med tidigare forskning (Beckman, 

2007).   

 
Om man är rätt öppen med att berätta för barnet, att de får en beskrivning av vad diagnosen står 

för och att man får reda på att man inte är sin diagnos utan man är Lisa med ADHD, liksom att 

man inte är någon annan människa. Då tror jag att barn och kompisar tar saker väldigt naturligt. 

 

Sven 

 

Några av informanterna ansåg att barnets självbild påverkas av den uppfattning som 

barnet själv tidigare bildat sig om diagnosen och om barnet har god självkännedom och 

god självbild från början så påverkas inte självbilden av att få diagnosen; 
  

Det är så att de ungar som har en god självbild från början, de är stadiga i sig själva, de har hittat 

sin plats, de är rätt trygga i sig själva och har kompisar. De har ett socialt liv, ett bra sammanhang 

och en hobby som de är duktiga på och där de utvecklar någonting som de är bra. Dessa ungar har 

ju en bättre självbild från början. Och har de en bra självkänsla från början så blir självkänslan inte 

sämre av att de får diagnosen, de får snarare en förklaring och förståelse. 

Sven 
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De flesta av informanterna ansåg att om barnet får en bra diagnossättning med tillhörande 

funktionsbeskrivning ökar det möjligheterna för att barnet får optimala möjligheter att 

lära känna sig själv och utveckla sina resurser men även för att omgivningen får en 

tydligare och klarare förståelse för vad funktionshindret handlar om (Johannisson, 2006). 

Detta stämmer väl överens med deras uppfattningar om att barnets möjligheter ökar när 

omgivningen har förståelse för diagnosen men saknas förståelse och kunskap riskerar 

diagnosen att stämpla barnet. 

 
 Det man begriper och förstår om sig själv är ju också sådant som man kan förhålla sig till.       

Kalle 

 

Några av informanterna kunde se hur diagnosen kan vara skuldavlastande och ofta 

innebära en lättnad för barnet eftersom den ger en förklaring till det beteende de uppvisar;  
 

Målet med diagnosen är ju att barnet ska förstå och lära känna sig själv och ändå tycka att man är 

okej. Det är oftast positivt för självbilden att lära känna sig själv och förstå, för de här barnen har 

ofta en känsla av att jag är dum i huvudet.  

Sara 

 

Vi kan se ett samband med barnets socialisationsprocess och barnets positiva eller 

negativa självbild. När barnen börjar skolan och blir medvetna om att de inte är på 

”samma nivå” som de andra barnen, kan deras självbild påverkas negativt och de riskerar 

att hamna ännu mer efter i sin utvecklingsprocess. För att undvika detta utvecklar barnen 

en identitet och självbild som stämmer överens med omgivningens förväntningar. Här 

visar resultatet att barn ofta gör vad som omgivningen förväntar av dem och när de inte 

uppfyller dessa förväntningar eller beter sig enligt normerna, kan barnet bli sett som 

avvikare och bli stämplat. Men diagnosen behöver inte enbart medföra en negativ 

självbild utan om barnet får en bra diagnossättning med bra funktionsbeskrivning kan 

diagnosen kompensera för barnets brister så att barnet ska kunna utveckla sina resurser, 

fungera bättre i skolan och tillgodogöra sig mer i det vardagliga livet. Möjligheten att 

utveckla sina resurser och få en positivare självbild ökar om omgivningen får en tydligare 

och klarare förståelse för vad diagnosen ADHD handlar om. Här ser vi en tendens på att 
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det handlar om vilket synsätt omgivningen har om diagnosen ADHD som påverkar om 

barnets självbild blir positiv eller negativ.   

9.3 ADHDdiagnosens påverkan på sociala relationer  

I ovanstående del kan vi se att omgivningens konstruktion och förväntningar på barnet i 

de sociala relationerna kan påverka utformandet av barnets identitet. Beroende på i vilket 

socialt sammanhang barnet befinner sig i kan därmed följderna av barnets ADHD-

diagnos variera. I den primära delen av barnets socialisationsprocess är det främst 

föräldrarna som påverkar barnets inlärning och utveckling och för de föräldrar som känt 

sig otillräckliga i sin uppfostran kan det upplevas befriande att barnet får en diagnos som 

förklarar dess avvikande beteende; 
 

Diagnosen är en skuldavlastning för föräldrarna som bara får höra från släktingar och alla andra 

”gud vad ni curlar honom, han måste ju kunna klä på sig själv han är ändå fem år”. Föräldrarna får 

höra att det är dålig uppfostran ”ni säger ju inte ifrån”.     

 Mia 

 

Sara var också av den åsikten att de föräldrar som känt sig otillräckliga i sin uppfostran 

och fått kritik av förskole- och skolpersonal skuldavlastas när barnet får en diagnos. Saras 

uppfattning samstämmer med litteratur inom ämnet där barnets diagnos kan innebära 

något positivt för föräldrarna då den kan ge en förklaring till barnets beteende. Om 

föräldrarna får kunskap och förståelse för barnets diagnos kan detta underlätta den 

primära socialisationen (Beckman, 2007, Berger & Luckmann, 1998). Detta resonemang 

stämmer överens med Mias tankar om att föräldrarna är barnets miljö och barnet är 

föräldrarnas miljö och därför kan man arbeta mycket med vad vuxna kan göra för barnet i 

den primära socialisationen. Gynnas barnet så brukar även föräldrarna gynnas och om ett 

barn som har diagnosen ADHD blir mer lättillgängligt för inlärning och kommunikation 

så kan också föräldrarna bli bättre föräldrar; 
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Ett barn som är svårstyrt och svårhjälpt i många situationer skapar ju inga schysta föräldrar. Det är 

bra att en familj går i familjeterapi för att försöka förbättra sina relationer till sitt barn och uppnå 

vissa resultat då man kan rikta in sig på kärnsymtomen och hjälpa barnet inne i barnet själv och 

uppnå goda resultat.  

Mia 

 

Några av informanterna menade att om barnet får en ADHD-diagnos i den sekundära 

socialisationen kan relationerna till skolkamraterna försämras och barnet riskerar att bli 

utstött och avvisad då kamraterna inte har kunskap eller förståelse för vad diagnosen 

innebär. Adam ansåg att; 

 
Många tar inte hänsyn och hjälper trots att en person har fått en ADHD-diagnos. Och det blir ju en 

besvikelse för den som fått diagnosen för då känner ju många att ”diagnos, och sen då? Varför får 

jag ingen hjälp?” 

Adam 

 

Utifrån resultatet kan vi se att en egenskap eller ett beteende som kan nedvärdera barnets 

sociala identitet ofta innebär att barnet utesluts från olika sociala relationer. När barnet 

utesluts från de sociala relationerna kan resultatet bli att barnet blir stigmatiserad 

(Goffman, 1972). Informanterna menade att det handlar mycket om vilken förmåga 

föräldrarna och lärarna har att ta sig an barnet och om omgivningen tar hänsyn till 

ADHD-diagnosen och barnet är väl beskrivet, omhändertaget och förstått så blir det en 

mycket gynnsammare utveckling för barnet.  

 

Vi ser en tendens på att de sociala relationerna har en stor och betydelsefull roll i 

utformandet av barnets identitet och det är beroende på hur omgivningen ser på 

”normalitet” som diagnosens följder kan se olika ut för barnet. Vad som är normalt i ett 

sammanhang kan anses vara onormalt i ett annat och därför är det inte egenskapen i sig 

som nedvärderas utan det är i relationerna i omgivningen som barnets beteende kan 

nedvärderas och ses som avvikande (Goffman, 1972). Detta kan man tolka som att det är 

i förhållande till de sociala relationerna och den omgivning som barnet befinner sig i, 

som barnets ADHD-diagnos och det utmärkande beteendet upplevs avvikande eller inte. 

Vi kan se ett samband mellan hur barnets socialisationsprocess och omgivningens syn på 
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diagnosen ADHD påverkar hur barnet ser på sig själv. Om omgivningen har en negativ 

syn på diagnosen och negativa förväntningar på barnet kan risken öka att barnet utvecklar 

en sämre självkänsla. 

9.4 Vikten av kunskap 

I intervjuerna framkom kunskap flera gånger som ett centralt begrepp i informanternas 

beskrivningar. På frågan hur barn som har ADHD-diagnosen bemöts av sin omgivning 

svarade i stort sett de flesta att omgivningens bemötande beror på vilken kunskap och hur 

upplyst den är om diagnosen. Flera av informanterna ansåg att kunskapen om och 

intresset för diagnosen ADHD har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Adam 

menade att vi lever i ett samhälle som synliggör ADHD-diagnosen; 

 
ADHD har alltid funnits men man säger ju så här att sjukdomarna synliggörs i det samhälle vi 

lever i och vi lever idag i ett ADHD ovänligt samhälle. 

Adam 

 

Trots att kunskapen och intresset för diagnosen ADHD har ökat så var ändå flera av 

informanterna av den åsikten att det fortfarande saknas stor kunskap och förståelse bland 

förskole- och skolpersonal vilket stämmer väl överens med tidigare forskning (Eisenberg 

& Schneider, 2007). Adam menade att han ser en tendens på att barn som har ADHD slås 

ut mer i skolan idag än vad de gjorde förr. Elin resonerade såhär; 

 
Skolorna har ju en fruktansvärd okunskap och det är skrämmande när det finns så mycket barn 

som har de här koncentrationssvårigheterna och blir missförstådda.  

Elin 

 

Sven fortsätter resonemanget om hur skolans förändringar har påverkat barn som har 

diagnosen ADHD negativt och tittar man på hur skolformen är utformad idag så är den 

anpassad efter en ganska smal grupp personer. Han menar vidare att två barn i varje klass 

idag uppfyller kriterierna för diagnosen ADHD och cirka fem-sex barn har symtomen för 

diagnosen, men uppfyller inte kriterierna. Har man som lärare upp till sju barn i en klass 

som har symtomen för ADHD är det viktigt att det finns förståelse och kunskap för hur 
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man ska hantera och arbeta med dessa barn. Om sådan kunskap saknas riskerar barn som 

har ADHD bli stämplade som annorlunda och problematiska då de inte passar in i 

lärarens ”mall” över hur en normal elev ska bete sig (Giddens 2007).  

 

Flera av informanterna menade att det är viktigt att omgivningen har kunskap och 

förståelse för innebörden av ADHD-diagnosen och när det saknas kunskap tillskrivs 

diagnosen väldigt mycket negativa benämningar. Några av informanterna menade att det 

därför är viktigt att det finns en levande diskussion på lärarutbildningen för att öka 

förståelsen och kunskapen om diagnoser. Dessa tankar om den levande diskussionen på 

lärarutbildningen motsägs av Saras resonemang som menade att förskole- och 

skolpersonalen idag redan har bra kunskap och förståelse för diagnosen;  

 
Skolpersonalen vet att ADHD handlar om svårigheter i uppmärksamhet, koncentration, minne och 

planering. De är ju inte så dumma att de stämplar barnet och tänker att ”ja det här barnet har 

ADHD så då kommer det att bråka hela tiden”, så är det inte.  

Sara 

 

Av några informanters svar framkom att de upplever att omgivningen inte förstår vad 

diagnosen ADHD innebär och de upplever även att omgivningen inte förstår att 

symtomen och beteendena som kännetecknar diagnosen kan se helt olika ut. Några av 

informanterna menade att ADHD inte är någon homogen grupp utan det är stora 

spridningar av olika personligheter och beskrev det på följande vis; 

 
Jag tror tyvärr att väldigt många har väldigt dåliga kunskaper. Jag tror inte att omgivningen fattar 

att om man radar upp 100 barn som har ADHD så är det precis som att rada upp 100 barn utan 

ADHD med begåvning osv. Alltså jag tror att många tror att barn som har ADHD är mindre 

begåvade och att man är allmänt stökig och busig.  

Sven 

 

Vår tradition är att säga att två barn som har ADHD är mindre lika än två barn utan ADHD. För 

oftast är det väldigt olika barn vi möter som delar en problematik. Men det som jag förstått är att 

barn tror att ADHD betyder att man bråkar och slåss. 

 Mia 
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Ovanstående resonemang beskriver hur omgivningen ofta har en felaktig syn på hur barn 

som har diagnosen ADHD är, vilket ofta grundar sig på ogiltig och felaktig kunskap som 

består av stereotypa föreställningar om diagnosen (Goffman, 1972). Informanterna ansåg 

att barn som har ADHD inte är förstådda i samhället, inte ens i den närstående 

omgivningen, och att det är många av dessa barn som upplever sig ensamma på grund av 

detta. Även Lisas resonemang stämmer in på den ensamhet som dessa barn upplever då 

omgivningen bemöter barn som har ADHD-diagnosen på ett annorlunda sätt;  

 
ADHD-barn behandlas med silkesvantar och man kan inte som lärarinna bli arg på dem när de tar 

sönder något i klassrummet. Detta hjälper inte barnet på något sätt när den vuxne inte får lov att 

reagera på vad de gör.  

Lisa 

 

Utifrån detta kan vi se tendenser på att med hjälp av ökad insikt och kunskap kan 

omgivningen känna sympati och förståelse för barnet, men om kunskapen och förståelsen 

saknas kan omgivningen känna motvilja och uppleva olikheter med de barn som avviker 

(Goffman, 1972).  

 
Jag tror att omgivningens bemötande är väldigt olika beroende på vad man har för kunskap och 

om man ser till att lära sig vad det här handlar om. Men har man fortfarande en uppfattning om att 

det är en fostringsfråga så tror jag inte att man har förmågan att visa förståelse. 

Elin 

 

Sammanfattningsvis verkar det vara beroende på vilken kunskap och förståelse 

omgivningen har om diagnosen ADHD som påverkar och är avhängigt för hur barnet blir 

bemött och accepterat i sin omgivning. Vi kan se en tendens på att omgivningen har 

bristfällig kunskap om diagnosen där uppfattningen om barnet och dess diagnos ofta 

grundas på felaktiga och stereotypa föreställningar. Resultatet av detta synsätt och dessa 

föreställningar kan bli att barnet av omgivningen blir stigmatiserat och stämplat som 

avvikande och därför är det av stor relevans att det på lärarutbildningen och i 

omgivningen finns en levande diskussion om diagnosen ADHD. Detta för att kunna öka 

barnets möjlighet att utveckla sin förmåga och få en bättre självbild.  
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10. Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att skapa djupare förståelse för hur ADHD-diagnosen påverkar 

barnets relationer och självbild enligt de professionellas perspektiv. För att kunna 

uppfylla syftet med studien användes följande frågeställningar: (1) Vilka är orsakerna till 

att barn får diagnosen ADHD? (2) Vilka konsekvenser kan diagnosen få för barnets 

självbild? (3) Vilka konsekvenser kan diagnosen få i förhållande till de sociala 

relationerna? (4) Vilka faktorer kan ha betydelse för hur barnet påverkas av diagnosen? 

 

I resultatet framkom att ärftlighet är den främsta orsaken till varför vissa barn får 

diagnosen ADHD men det framkom även att samhällsförändringen spelat en viktig roll i 

diagnosens framväxt. Resultatet visade tendenser på att det moderna samhället har blivit 

allt mer intolerant mot olikheter och avvikelser då gränserna för vad som betraktas som 

normalt blivit allt snävare, vilket kan vara en möjlig orsak till att diagnostiseringen ökat. 

Vi ser i informanternas utsagor en tendens på att diagnosen i vissa fall kan utgöra en 

ekonomisk stämpel, vilket innebär att barnet måste diagnostiseras för att få tillgång till 

rätt hjälp, bemötande och resurser. Diagnosen beskrivs som en betydande faktor i skolan 

när det gäller att få tillgång till resurser och specialanpassad undervisning. Detta kan 

tänkas öka risken för att onödiga diagnostiseringar ställs.  

 

Resultatet visade att möjligheten för barnet att utvecklas och få en positivare självbild 

kan öka om omgivningen får en tydligare och klarare förståelse för diagnosen ADHD. 

Omgivningens bemötande, förståelse och sympati för barnet verkar till stor del vara 

sammankopplat med den grad kunskap som lärare, föräldrar och skolkamrater besitter. I 

studiens resultat framgår dock att det fortfarande tycks saknas stor kunskap och förståelse 

för diagnosen bland förskole- och skolpersonal. Just förskole- och skolpersonal och 

skolans organisering tycks utifrån resultatet också ha en viktig roll vad gäller ADHD-

diagnosens sociala innebörd. Skolans förändring verkar ha bidragit till att barn som har 

ADHD fått svårare att anpassa sig. Detta på grund av att när den auktoritära lärarens roll 

minskade så ställdes det högre krav på att barnen skulle vara mer självgående och kunna 
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ta egna initiativ. Skolans förändring innebar vidare att lärarna fick allt högre krav på sig 

och när klasserna blev större minskade möjligheterna att hjälpa barnen att utvecklas. I 

resultatet kan man dock se tendenser på motsättningar. Trots att skolan har fått en mer 

liberal och öppnare syn så visar ändå studiens resultat att skolan idag har blivit mer 

intolerant mot barn som har diagnosen ADHD. Det går dock inte av resultatet att avgöra 

vilken orsaken till detta är.   

 

Resultatet visade således tendenser på att lärarens förändrade roll och de större klasserna 

kan ha lett till att det avvikande beteendet blivit mer framträdande hos barn som har 

ADHD, då de i dagens skola riskerar att bli stämplade som annorlunda eftersom de inte 

passar in i ”mallen” över hur ett normalt barn ska bete sig. När barnen inte kan leva upp 

till de rådande normerna kan barnen komma att bli uteslutna från de sociala relationerna 

och därmed riskera att hamna efter i sin utveckling, vilket i sin tur kan skapa en negativ 

självbild.  

 

Genomgående i intervjuerna framkom att det finns en risk att barnets diagnos kan leda till 

utanförskap och stämpling. Det stigma och den stämpling som kan bli följden av ADHD-

diagnosen kan komma att utgöra en sanning för barnet. Att få diagnosen ADHD behöver 

dock inte ha någon större betydelse för de barn som redan före diagnosen betraktas av 

omgivningen som avvikare. Vilken uppfattning barnet hade före diagnosen kan således 

påverka utformningen av barnets självbild.  

 

Men diagnosen behöver inte enbart innebära att barnet blir stämplat som avvikande utan 

kan istället bidra till att barnet blir bekräftat och skapa grupptillhörighet. Diagnosen i sig 

kan därför vara viktig eftersom den kan ge barnet en möjlighet att förstå sitt beteende 

bättre, öka sin självkännedom och lära sig hantera sina svårigheter. Diagnosen kan 

således ha en positiv effekt då såväl lärare, föräldrar och barnet får en förklaring till det 

avvikande beteendet.  

 

Sammanfattningsvis har studien bidragit till ökad förståelse och ökad kunskap kring 

ADHD-diagnostisering. Det är tydligt att ADHD-diagnosen kan få olika konsekvenser 
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för olika barn beroende på i vilket sammanhang barnet befinner sig i. Därav skulle det 

vara intressant för vidare forskning att närmare, och under längre tid, följa barn som 

diagnostiseras och djupare undersöka hur barnens relationer och självbild förändras över 

tid i olika sammanhang. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur ADHD-

diagnosen påverkar tonåringars relationer och självbild. 
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Bilaga 1 

ADHDdiagnosens kriterier 

Nedan följer en presentation av ADHD-diagnosens tre undergrupper och kriterier direkt 

citerat från Socialstyrelsen (2004, s. 17-18). 

 

Tre undergrupper av ADHD  

Enligt DSM-IV finns det tre olika undergrupper av ADHD: 

• ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning 

• ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet 

• ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad typ 

Problembild, hjälpbehov och prognos skiljer mellan dessa grupper. De flesta 

vetenskapliga arbeten har studerat ADHD av kombinerad typ. 

 

För diagnosen ADHD med uppmärksamhetsstörning krävs enligt DSM-IV minst 

sex av följande symtom: 

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

aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller andra arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte 

förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 

(t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lätt distraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 
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För diagnosen ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet krävs enligt DSM-IV att 

minst sex av följande kriterier är uppfyllda: 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 

kvar på sin plast en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av 

rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”går på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket 

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

h) har ofta svårt att vänta på sin tur 

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

ADHD av kombinerad typ. För diagnosen ADHD av kombinerad typ krävs att kriterierna 

för både bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet enligt ovan ska vara 

uppfyllda (Socialstyrelsen, 2004, s 17-18). 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
 

Växjö Universitet       2009-11-12 

Socionomprogrammet 

 

Hej! 

Vi har tidigare kontaktat dig och bestämt tid för en kommande intervju inför vår c-

uppsats som kommer att handla om de professionellas erfarenhet av barn som har 

diagnosen ADHD. Vi är mycket tacksamma att just du vill ställa upp för en intervju. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att underlätta vårt arbeta med att sammanställa 

våra intervjuer. Din anonymitet kommer att säkerställas. Bandupptagningen är endast till 

för vår studie.  

 

Tack för att vi får ta din tid i anspråk.  

 

Önskar du ytterligare upplysningar eller om du har några frågor får du gärna ringa eller 

maila oss! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Rebecka & Anette 

 

Rebecka Samdell      Anette Lindkvist 

socionom1@student.vxu.se    socionom2@student.vxu.se 

Telefon: 0735-XXXXXX     Telefon: 0735-XXXXXX 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 
Vilken utbildning/ar har du? 

Vilken är din yrkestitel? 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn som har ADHD? 

Mellan vilka åldrar är barnen som du arbetar med?  

Vilka är dina arbetsuppgifter med barn som har diagnosen ADHD? 

 

Orsak 

Vad har diagnosen ADHD för funktion i vårt samhälle idag?  

Vem gynnas av en ADHD-diagnos? 

Vad anser du är orsakerna till ADHD- diagnosens utveckling? 

Varför tror du att vissa barn får diagnosen ADHD? 

 

Konsekvenser 

Hur tror du att ett barn som har ADHD-diagnosen bemöts av sin omgivning? 

Hur påverkas barnets självbild av att ha diagnosen ADHD? 

Vilka är diagnosens fördelar? 

Vilka är diagnosens nackdelar? 

Upplever du att omgivningen förstår innebörden av diagnosen ADHD?  
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