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Abstract 
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Title: “Why is it not okay to just be me?” - A qualitative document analysis about living with 

neuropsychiatric disabilities. 
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In Sweden there has been an increase in neuropsychiatric disabilities over the last few years. 

This has led to many discussions, both in science and politics as well as amongst regular 

people. But the most valid and knowledgeable source of information about life with a 

neuropsychiatric disability is the people living with it themselves. The aim of this paper is to 

research individuals' experiences living with neuropsychiatric disabilities and how that has 

influenced their lives. This was done through a qualitative method, document analysis of two 

documentaries that originally aired on Swedish television, Bokstavsbarnen (Letter-children) 

and Diagnosresan (Journey of diagnoses). The analysis was done through a thematic analysis 

where the collected data was leading the analysis forward. Three main areas that were 

considered important to cover in the study were society and school, social relations, and 

mental health. During the work with the analysis two theories were used: norms, normality 

and normalization as well as Goffman’s concept of stigma. The results found in the study 

showed that all the people had similar experiences. It also found that normality, society’s 

expectations, and the stigmatization that can follow a disability had a large impact on their 

lives. Lastly the study concludes that it is important to consider and give individuals with 

neuropsychiatric disabilities the appropriate accommodations to prevent for example school 

difficulties and declining mental health.  

 

Keywords: neuropsychiatric disability, NPD, normality, normalization, stigma, social 

relations, mental health, school  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

NPF-diagnoser och den ökade diagnostiseringen av dessa har varit ett högaktuellt ämne i flera 

år (Flygt 2018). Vi har stött på dessa texter regelbundet i dagstidningar, på nyheterna och 

socionomprogrammet. Mycket av rapporteringen fokuserar på de som finns runt omkring 

personer med NPF: föräldrar (Lundh 2020), experter (Bölte, Borg & Berggren 2019) och 

skolpersonal (Hedman 2022). Det är en mestadels negativ bild som målas av andra i media, 

till exempel skriver Lundh (2020) om hur hon ständigt måste ställa upp för sitt barn med 

NPF-diagnos och hur det påverkar hennes psykiska mående, liv och intressen. Det 

förekommer också diskussioner om en eventuell överdiagnostisering av NPF-diagnoser 

(Wemar 2020) och om medicineringens vara eller icke vara (Maaherra 2016). Men vad 

framkommer när vi riktar fokus till individer som själva lever med NPF? Vad kan de berätta 

om sina liv?  

 

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är ett samlingsnamn som innefattar ett 

flertal olika diagnoser (SPSM 2021). De vanligaste diagnoserna som faller in under begreppet 

NPF är adhd, autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom och språkstörning (Attention 

2022a). Dessa diagnoser är närbesläktade och det är vanligt förekommande att en och samma 

individ har flera diagnoser. Svårigheter med inlärning och minne, samspel med andra 

människor och reglering av uppmärksamhet är några av de utmaningar som individer med 

NPF ofta har. Det finns en viss genetisk benägenhet för utveckling av NPF, men det finns 

även andra riskfaktorer som ökar sannolikheten för NPF. Några av dessa faktorer är 

påfrestningar under graviditeten, för tidig födsel och näringsbrist i moderkakan. NPF kan inte 

orsakas av individens uppväxtmiljö men miljön kan däremot påverka hur 

funktionsnedsättningen kommer att uppvisa sig (ibid.).  

 

En trygg och stimulerande uppväxtmiljö ökar avsevärt chansen till ett bra och stabilt vuxenliv 

(Pehrson 2015). Därigenom har samhället också ett stort ansvar. Bölte (2019) argumenterar 

för att hela samhället behövs för att kunna skapa ett inkluderande samhälle för individer med 

NPF. Det finns lösningar överallt i samhället men brister i kompetens och lösningsvilja inom 

exempelvis skol- och arbetsvärlden leder till konsekvenser (ibid.).  
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I våra efterforskningar i ämnet har vi stött på vilken inverkan samhällets bristande ansvar och 

normer har på personer med NPF samt hur livet påverkas av att individen avviker från dessa 

normer. Exempel på hur livet påverkas både praktiskt och psykosocialt är genom skolan med 

ofullständiga betyg (Balldin & Hedevåg 2013, s. 433), svårigheter med det sociala samspelet 

(Åhslund 2021, s. 2673f) och psykisk ohälsa (Cheak-Zamora et al. 2021, s. 2). 

 

Att synliggöra samhällets bristande ansvar och fundera över normaliteten och hur vi som 

samhälle ålägger människor ett visst sätt att vara, är högst relevant för socialt arbete då 

kontakt med individer är det centrala i arbetet. Det finns många individer som lever med NPF 

och sannolikheten är hög att vi kommer att träffa dem i vår profession som socionomer. I alla 

möten är det bra att ha en bred förförståelse för människors levda erfarenheter och att alla 

situationer är unika. En djupare förståelse kan uppnås genom att vara lyhörd till individers 

unika erfarenheter, i vårt fall personer med NPF-diagnos. Vid hjälp och stöd till respektive 

individ inom samhällets diverse organ är det väsentligt med en individinriktad planering för 

bästa resultat (Socialstyrelsen 2013, s. 16f). Det är mer effektivt att utgå från vad målgruppen 

själva vill ha hjälp med än en tolkning gjord av utomstående (ibid.). Genom denna studie 

hoppas vi kunna bidra till det gemensamma kunskapsläget.  

 

I vår studie har vi valt att särskilt rikta in oss mot adhd och AST, som är bland de vanligaste 

diagnoserna inom NPF (Attention 2022a). Denna särskilda inriktning härleder ur att studiens 

valda empiri handlar om adhd och AST. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka individers upplevelser av att leva med NPF och hur 

det har påverkat deras liv.  

 

Våra frågeställningar är följande:  

● Hur förhåller sig individerna till samhällets normer och förväntningar?  

● Vad berättar individerna om NPF-diagnosens påverkan på deras sociala relationer? 

● Hur upplever individerna och deras anhöriga att NPF-diagnosen påverkar individernas 

psykiska mående?  
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2. Definition av begrepp 

Nedan följer en kortfattad definition av adhd och AST, de två diagnoser inom NPF som vi 

fokuserar på i studien.  

 

2.1 Adhd 

Adhd står för attention deficit hyperactivity disorder, på svenska uppmärksamhets- och 

överaktivitetsstörning, och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hur 

hjärnan och nervsystemet fungerar (1177 Vårdguiden 2019). Personer med adhd kan ha flera 

olika typer av utmaningar men uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och svårigheter att 

reglera aktivitetsnivån är de tre kärnsymtomen (Attention 2022b). Det är vanligt att diagnosen 

leder till konsekvenser i form av ångest eller dålig självkänsla (1177 Vårdguiden 2019). Det 

saknas en nationell statistik över hur många som har adhd i Sverige idag men enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kan andelen barn i skolåldern med adhd 

uppskattas till 3–10 procent, där det är 3–5 gånger vanligare att pojkar får diagnosen än 

flickor (SBU 2013a, s. 9). Gällande den vuxna befolkningen är det 3–4 procent som är det 

presumerade antalet människor med adhd (ibid.).  

 

 

2.2 AST 

AST är en annan diagnos inom NPF och står för Autismspektrumtillstånd (Attention 2022c). 

Autismspektrumtillstånd kan brytas ner i sina beståndsdelar där begreppet autism innebär att 

individen fungerar annorlunda i det sociala samspelet. Ordet spektrum är ett sätt att förklara 

att det inte finns tydliga gränser mellan olika tillstånd, utan att symptomen går in i varandra 

och överlappar. Tillstånd syftar till att beskriva att det handlar om ett sätt att vara och inte en 

sjukdom med möjlighet att tillfriskna (ibid.). AST är ett någorlunda nytt begrepp som ersätter 

de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, atypisk autism och Aspergers syndrom (Bejerot & 

Nordin 2014). Idag har forskare konstaterat att det saknas vetenskapligt stöd för att dessa 

olika tillstånd ska anses vara egna diagnoser och istället används nu AST som en 

övergripande diagnos (Attention 2022c). AST är en diagnos som ser väldigt olika ut för olika 

personer och kan variera från lätt påverkan på personens liv till att omfattande hjälp behövs 

(ibid.). Trots denna heterogenitet märks AST främst på två sätt; ett begränsat samspel med 

andra och upprepade val av intressen, aktiviteter och beteenden (1177 Vårdguiden 2020). 

Hjärnfonden (2021) uppger att i dagsläget är det 1–2 procent av Sveriges befolkning som är 

diagnostiserade med AST. De tillägger att pojkar i betydligt större utsträckning har diagnosen 

AST än flickor.  
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3. Kunskapsläge  

I detta kapitel kommer en översikt av kunskapsläget inom uppsatsens område att presenteras. 

Vid litteratursökningen använde vi oss av främst LUBsearch och använde dessa sökord i olika 

kombinationer; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, normalitet, relationer, psykisk 

hälsa/ohälsa/mående och skola. Vi använde även oss av engelsk översättning av dessa ord för 

att få tillgång till fler och internationella källor. Genom sökningarna fann vi många intressanta 

och relevanta forskningsstudier. Sökningarna på LUBsearch kompletterades med sökning på 

Google för att hitta aktuella begreppsdefinitioner och myndighetsrapporter. Kapitlet 

innehåller således en blandning av både vetenskapliga och andra kunskapskällor. Den 

insamlade informationen kommer att redogöras nedan och det första avsnittet handlar om 

samhället i relation till adhd och AST. Det efterföljande avsnittet fokuserar på adhd, AST och 

sociala relationer. Det tredje och sista avsnittet avhandlar området psykiskt mående hos 

individer med adhd och AST.  

 

 

3.1 Samhället i relation till adhd och AST  

Samhället för individer med adhd och AST förändras med tiden och samhällets 

kategoriseringar. Ett exempel som lyfts i en studie är att vi idag har gått från att se barn med 

avvikande beteende som blyga eller ouppfostrade, till att fundera på om de har någon 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Svenaeus 2015, s. 57f). Att ställa dessa diagnoser, 

framför allt när det gäller adhd, är inte en objektiv medicinsk process utan en systematisk 

värdering av avvikande beteende gentemot normaliteten (SBU 2013a, s. 11; SBU 2013b, s. 

15). SBU skriver vidare att de diagnostiska instrument som används anses över lag inte ha 

tillräckligt vetenskapligt underlag (ibid.). 

 

Det finns flera tidigare studier kring hur individer med adhd och AST förhåller sig till 

majoritetssamhället. Dessa visar bland annat att personer med adhd kan ha svårt med 

fritidsaktiviteter, arbete och att strukturera upp vardagen (Brar 2013, s. 320f). I en 

forskningsstudie lyfter författaren upp exempel på hur en AST-diagnos förändrade 

människors syn på sig själva. En person i studien beskriver det som att gå från en “onormal 

neurotypiker till en normal autisiker” (Tan 2018, s. 164, vår översättning). Studiens exempel 

visar tydligt hur det ses som onormalt att avvika från majoritetens beteende och att gå igenom 

livet utan en diagnos kan leda till negativ självkänsla. En annan person i studien delar med sig 

av att innan hen fick sin diagnos, trodde hen att hen var dålig på saker, lat och att alla hatade 
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hen (ibid.). Efter att ha fått en diagnos konstateras det i studien att diagnosen gav 

respondenterna en förklaring till varför de avvek från normaliteten och uppmuntrade till en 

acceptans och anpassning av livet (Tan 2018, s. 165).  

 

Vården och stödet för individer med adhd och AST är idag ojämlik över landet 

(Socialstyrelsen 2022). För många grupper i samhället finns det riktlinjer från Socialstyrelsen 

som berör bemötande och tillgång till hjälp och stöd. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att 

alla får en kunskapsbaserad vård och omsorg. För gruppen individer med adhd och AST 

saknas det idag riktlinjer från Socialstyrelsen. Det pågår en process med att ta fram nationella 

riktlinjer och nästa steg är att riktlinjerna kommer läggas ut i remissversion i juni 2022 (ibid.). 

Att vården är ojämlik visar sig tydligt till exempel i den geografiskt ojämna förskrivningen av 

adhd-läkemedel till barn i Sverige (Socialstyrelsen 2019, s. 25).  

 

En annan viktig del av samhället är skolan. Skola är en stor del av en persons liv och är ofta 

en avgörande faktor för framtiden. Enligt skollagen (2010:800) ska skolan främja elevers 

utveckling och lärande, men även en livslång lust att lära sig. Varje elevs förutsättningar och 

behov ska också tas hänsyn till när det gäller anpassning i undervisningen (Skolverket 2022).  

 

I Sverige är tillgång till skolundervisning en demokratisk rättighet och undervisningen präglas 

av en dominerad idé om inkludering (Hjörne 2016, s. 540ff). Idén att varje elev ska i högsta 

mån inkluderas i den vanliga skolan är en idé som funnits länge och finns än idag. Det har 

dock inte bara varit fördelaktigt. Ett flertal forskningsstudier visar att elever med NPF är 

utmärkande i andelen med elever som är i behov av extra stöd i undervisningen.  

Inlärningssvårigheter är vanligt förekommande bland elever med NPF och då kan det behövas 

en mer individanpassad undervisning. År 2011 kom en ny läroplan och den betonade ännu 

mer på inkludering än tidigare. Den politiska diskursen var att särskilda undervisningsgrupper 

skulle ses som en sista utväg då Regeringen menade att eleverna ska hållas kvar i sina 

ordinarie klasser så långt det går. Detta har medföljt en viss oro kring att inkluderingsidén 

kanske istället riskerar att utesluta elever som inte klarar av en vanlig undervisning och 

därmed inte uppnår de angivna kunskapsmålen (ibid.). Det finns forskningsstudier som visar 

att mer än hälften av eleverna med NPF inte når kunskapsmålen i årskurs nio (Balldin & 

Hedevåg 2013, s. 433).  

 

Två studier som har fokus på adhd och skolgång (Balldin & Hedevåg 2013, s. 433) respektive 

AST och skolgång (Barnevik Olsson et al. 2016, s. 2749) betonar båda en sak tydligt. 
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Författarna menar att det är viktigt med tidig identifiering av diagnosen eftersom det i sin tur 

kan leda till tidiga interventioner. Då finns det större möjlighet att eleven får pedagogiska 

anpassningar och slipper få flera år med kunskapsluckor, ökad stress och dålig självkänsla 

(ibid.). 

 

 

3.2 Adhd, AST och sociala relationer 

Skolan och dess miljö för elever med NPF påverkas i hög grad av sociala relationer.  

Enligt en studie av Åhslund (2021, s. 2675) är elever med NPF överrepresenterade bland 

elever med hög skolfrånvaro. Studien lyfter fram att en brist på både anpassningar och trygga 

relationer påverkade eleverna i studiens skolfrånvaro (Åhslund 2021, s. 2672). Alla eleverna 

hade en lång historia av svårigheter i skolan, men något som lyftes fram särskilt var byte av 

skola och därmed bytet av social kontext. Att förstå socialt samspel är en komplex process 

som förutsätter en god förståelse av normer och oskrivna regler och för personer med NPF 

kan den här processen vara svår att navigera (ibid.). Trots att studiens respondenter berättade 

att de hade svårt att förstå det sociala spelet, konstateras det att det är viktigt med vänner 

(Åhslund 2021, s. 2673f).  

 

En studie av Ridley, Riby och Leekam (2020) försöker vidare förklara varför sociala 

interaktioner kan vara svårt för personer med NPF utifrån två begrepp: social vulnerability 

och social interaction style. Social vulnerability handlar om olika negativa och positiva 

faktorer som kan påverka en persons sociala utsatthet, som till exempel mobbning, upplevd 

sårbarhet och socialt skyddsnätverk (Fisher, Moskowitz & Hoddap 2012, s. 36ff). Social 

interaction style är ett begrepp som myntades 1979 och delar upp socialt samspel i olika 

typer; Social aloofness, passive interaction, active but odd interaction och appropriate 

interaction (Wing & Gould 1979, s. 14f). De tre första beskrivs tillsammans som atypiska. 

Ridley, Riby och Leekam (2020, s. 7f) fann att personer med NPF i hög grad hade ett atypiskt 

sätt att interagera med andra och att detta bidrog till en utsatthet. Atypiska interaktionsstilar 

fanns bland alla NPF-diagnoser och påverkades inte nämnvärt av andra faktorer som kön, 

ålder eller intellektuella funktionsnedsättningar (ibid.).   

 

När en individ får en diagnos inom NPF påverkar det hela familjen, vilket innebär att det inte 

är bara relationer med vänner som påverkas, utan alla de sociala relationerna i livet (Brar 

2013, s. 320f). I en studie fann författarna exempelvis att stressnivåerna hos föräldrar till barn 

med AST generellt var högre (Barroso 2018, s. 458). Ytterligare exempel från andra studier är 
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hur föräldrarna bland annat oroar sig för barnets framtid, lägger tid på att stötta barnet och att 

tala för barnets rättigheter (Weitlauf et al. 2014, s. 198; Bergman et al. 2022, s. 1).  

 

 

3.3 Psykiskt mående hos individer med adhd och AST  

Sociala relationer och psykiskt välmående påverkar och samspelar mycket med varandra 

(Granvik Saminathen, Brolin Låftman & Modin 2020 s. 809). Under tonårsperioden spelar 

vänner en allt större betydelse för individens psykiska välmående. Om individen inte känner 

sig inkluderad och accepterad av jämnåriga kan det ha en stor negativ påverkan på det 

psykiska måendet (ibid.). Likaså med yngre barn, enligt en studie får barn med NPF hjälp och 

stöd mycket senare än andra grupper barn med funktionsnedsättningar, och det kan göra att de 

upplever svårigheter med att bilda och upprätthålla relationer (Tuominen-Eriksson, Svensson 

& Gunnarsson 2013, s. 579; 583). Då de remitteras till habiliteringen långt senare än 

exempelvis barn med motoriska och intellektuella funktionsnedsättningar leder det till en sen 

upptäckt och start av adekvata insatser. Det gör i sin tur att många barn känner sig 

misslyckade för att de exempelvis inte klarar av skolarbetet eller att ha kompisrelationer 

(ibid.). 

 

Vidare har studier funnit att skolan kan fungera som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar (Granvik Saminathen, Brolin Låftman & Modin 2020, s. 804f). För att 

skyddsfaktorn ska bli ett faktum menar författarna att det krävs att skolan upplevs som en 

gynnsam social arena och att kunskaper och färdigheter erhålls för det framtida vuxen- och 

yrkeslivet. Psykosomatiska symtom hos unga har ökat och brister inom skolvärlden ses som 

ett bidragande faktor, hög omsättning av lärare gör exempelvis det svårt att stötta alla elever 

(ibid.). Utanför skolgården utvecklas samhället alltmer, arbetsmarknaden utvecklas ständigt 

och det ställs allt högre krav på vidareutbildning (Granvik Saminathen, Brolin Låftman & 

Modin 2020, s. 807f). Det gör att skolresultaten får ännu större betydelse för elevers psykiska 

mående, det löper exempelvis större risk för dålig självkänsla hos elever som har låga eller 

otillräckliga betyg (ibid.).  

 

Enligt Briguglio et al. (2020, s. 61) är sömn och psykiskt välmående också ofta 

sammanlänkade med varandra hos både barn och vuxna. Vid försämrad sömn är det inte 

ovanligt med utveckling av psykisk ohälsa. Författarna skriver vidare att sömnsvårigheter 

dessutom kan vara ett av de första tecken för NPF, då individer med NPF ofta har svårt med 
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sömnen. Risken för utveckling av depression- eller ångestproblematik är minst tio gånger 

större hos individer med sömnsvårigheter än hos de som har god sömn (ibid.). 

 

Vad gäller specifikt om diagnosen adhd, skrivs det i en studie att vuxna med adhd i större 

utsträckning mår sämre än vuxna utan adhd (Hirvikoski 2013, s. 253f). Författaren pratar 

särskilt om vuxna som blivit diagnostiserade med adhd i vuxen ålder och menar att många av 

dem redan hade kontakt med vården innan de diagnostiserades. Den vård som de fick var 

kopplad till depression, ångest och beroendeproblematik. Individer med adhd har fler 

stressorer än individer utan adhd och känner ofta en hög stress i vardagen. Vardagliga saker 

som att betala räkningar kan kännas tungt och tar mycket krafter när det görs, eller blir det 

inte gjort alls (ibid.).  

 

Att få en diagnos kan vara nödvändigt för att få rätt stöd och hjälp (Edebol & Norlander 2013, 

s. 330f). Barn och vuxna med adhd, särskilt om den är obehandlad, har stor risk att hamna i 

vedermöda inom olika livsområden, såsom skola, arbete, psykosocialt mående och 

kriminalitet. Utveckling av svår psykisk ohälsa är en stark prediktor vid obehandlad adhd i 

form av till exempel ångest, depression, missbruk samt slutligen morbiditet och suicid. Det 

finns en uppskattning på att det är cirka 17 % av den vuxna populationen som lever med 

psykisk ohälsa har adhd. När det gäller barn och ungdomar är uppskattningen istället runt  

25 % (ibid.).  

 

Individer med diagnosen AST har också försämrat psykiskt mående, enligt en studie upplever 

70 - 80 % av dem psykiska besvär och depression och ångest är vanligast (Cheak-Zamora et 

al. 2021, s. 2). I en annan forskningsstudie presenteras data för självmordsförsök och 

självmord hos individer med AST (Hirvikoski et al. 2020, s. 1471f). Studien visar att 

individer med AST löpte betydligt högre risk för suicidalt beteende. I jämförelse med resten 

av befolkningen, löpte vuxna med AST fyra gånger större risk för självmordsförsök.  

Hos ungdomar med AST hade cirka 8 % av dem försökt begå självmord under sin skolgång. 

Studien visar också att det är fler kvinnor som begått självmordsförsök än män och det 

diskuteras kring att diagnosen AST fastställs senare hos kvinnor. Det är inte heller något 

undantag att det många gånger krävs allvarligare problematik hos kvinnor innan diagnosen 

erkänns. Det var cirka 14 % av kvinnor med AST som inte ville leva längre och gjorde 

självmordsförsök. Om de dessutom hade adhd höjdes siffran till 20 %, vilket innebär en 

femtedel (ibid.).   
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4. Teori 

Uppsatsens analys fördjupas och kopplas till ett antal begrepp och teorier. Under 

bearbetningen av empirin blev det tidigt tydligt att materialet kunde analyseras utifrån teorier 

om normalitet. Vi valde att välja begreppet normalitet i bred bemärkelse och även fånga in 

normer och normalisering eftersom de tre begreppen kunde appliceras på olika delar av 

empirin. Efter vidare läsning fann vi även begreppet stigma som en lämplig teoretisk 

utgångspunkt. Stor del av empirin behandlar de sociala och psykiska konsekvenserna av att 

vara avvikande och inte passa in i samhällets ramar. Teorin om stigma behandlar både 

individens egna känslor och samhällets påverkan på individens utsatthet. Begreppen fördjupar 

förståelsen av empirin och teorierna har hjälpt till att finna gemensamma beröringspunkter 

mellan de olika personerna och förklara varför liknande situationer har uppstått i skilda 

människors liv.  

 

 

4.1 Normer, normalitet och normalisering 

Normer, normalitet och normalisering är tre viktiga begrepp som alla berör relationen mellan 

individen, andra människor och samhället (Svensson 2007, s. 11). Att vara normal är något 

eftertraktat, få vill avvika på ett negativt sätt som innebär att individen går miste om 

exempelvis samhällets resurser (Svensson 2007, s. 17f). Enbart genom att vara bättre än 

normaliteten, såsom rikare eller mer känd, blir det begärligt att avvika från majoriteten.  

Vad som ses som normalt i samhället är kulturellt och historiskt betingat och förändras 

ständigt. Hur normalitet definieras varierar inom vetenskapen, de två ledande definitionerna 

är att antingen se normen som det statistiskt representativa eller som det kulturellt önskvärda 

och de kollektiva förväntningarna på att bete sig så (ibid.)  

 

Ett annat ord för normer är informella regler och dessa blir tydliga främst när någon bryter 

mot dem (Svensson 2007, s. 18). För att normaliteten ska kunna existera måste det uttryckas i 

ett motsatspar där begreppen kan ställas mot varandra. Ett begrepp står då för det normala och 

ett ger uttryck för det avvikande, till exempel begreppen frisk och sjuk. Oavsett vilket begrepp 

som används, ställs motsatserna mot normaliteten (ibid.). Vilka normer som gäller varierar i 

samhället (Svensson 2007, s. 19). Det finns flera olika normer som existerar parallellt, 

exempelvis råder det olika normer på en arbetsplats och i hemmet och detta innebär att 

normaliteten aldrig är homogen (ibid.). Vår egen förståelse av normer och normalitet formas 

genom samspelet med andra, vi socialiseras in i normaliteten och det är genom att pröva och 
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ompröva gränser som vi utvecklar förståelsen för vad som är lämpligt beteende (Svensson 

2007, s. 20).  

 

Genom normerna skapas olika kategorier i samhället som påverkar hur vi ser på olika grupper 

av människor och deras rätt till samhällets hjälp och stöd (Swärd 2007, s. 50). Kategorier har 

funnits genom historien och att tilldelas en kategori kan vara exkluderande eller ge skydd 

beroende vilket värde samhället sätter på det. Pensionär är ett exempel på en kategori som 

skyddar (ibid.).  

 

Processen att få personer som tillhör avvikande kategorier att passa in i samhällets rådande 

norm kallas för normalisering (Svensson 2007, s. 31f). Det är ett värdeladdat begrepp 

eftersom normaliseringens mål är att göra avvikaren normal utifrån de institutionerade 

normerna. Detta sker genom att uppmuntra förändrat beteende (ibid.). Idag används istället 

ord som integrering och inkludering, vilka inte är lika värdeladdade, även om den process 

dessa ord förutsätter har mycket gemensamt med normalisering (Östnäs 2007, s. 68).  

 

Vad gäller normalitet kopplat till funktionsnedsättning, skriver Lindqvist (2017, s. 81) att 

själva funktionsnedsättningen hamnar ofta i huvudfokuset. Det fokuseras på vad individer 

med funktionsnedsättning inte kan göra men som andra kan. Lindqvist skriver vidare att 

funktionsnedsättningen blir som en egenskap hos den enskilda, och personens förmågor samt 

möjligheter att göra saker hamnar i skymundan. Då de inte kan göra samma saker som andra 

ses de som avvikande och normalitet ses som något självklart (ibid.).  

 

Det är även vanligt förekommande att det blir nödvändigt för individer med 

funktionsnedsättning att utveckla strategier på grund av att samhällets strukturella utformning 

inte är anpassad för alla, som till exempel skolundervisning (Lindqvist 2017, s. 82f). Det leder 

till sociala konsekvenser, såsom att ständigt planera sin egen tillvaro samt ha ett mer 

begränsat socialt liv jämfört med andra samhällsgrupper (ibid.). De utvecklar strategier för att 

få möjlighet till ett så normativt liv som möjligt och dessa strategier kan se olika ut (Lindqvist 

2017, s. 96f). En generell process beskrivs som att börja med aktiva protester och kreativa 

anpassningar, fortsätta till att acceptera tingens ordning och till sist uppleva uppgivenhet och 

resignation. Dessa strategier är en del av en normaliseringsprocess då det strävas efter att vara 

så normal som möjligt för att kunna passa in i samhället (ibid.).  
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Vad gäller just utbildning och arbete kopplat till normalitet och individer med 

funktionsnedsättning har de en väsentlig del i livsperspektivet (Lindqvist 2017, s. 101). Inte 

enbart för att det är bra att ha utbildning och arbete materiellt sett, utan också för de 

psykologiska fördelarna. Det formar identiteten och självbilden, och bra förutsättningar i 

utbildningen öppnar dörrar till en ljus framtid. Funktionshinder är konsekvenser av samhällets 

brister, såsom bristande utbildningssystem. Det finns även kulturella föreställningar om vad 

som anses normalt, som vissa prestationskrav inom skolan (ibid.).  

 

Det har alltid funnits en spänning mellan idén om en inkluderande skola samtidigt som det 

ska erbjudas insatser för enskilda elever med exempelvis NPF (Lindqvist 2017, s. 102ff). 

Deras problematik, såsom funktionsnedsättning, sätts i fokus samtidigt som den sociala 

situationen och arbetssättet i skolan undantagsvis undersöks. Neddragningar på ekonomin 

inom kommunala verksamheter har också gjort det svårt att sätta in stödåtgärder till de elever 

som behöver dem, och det drabbar dem hårt. Det är ett samhällsansvar som då har ålagts på 

den enskilda eleven. Detta genom att fokusera på problematiken hos den avvikande eleven 

istället för kommunens ekonomi och skolundervisningens utformning. Normalitetsbegreppet 

har således varit en central riktningsvisare inom skolans värld, och det har pratats i termer 

som inkludering. Dock kvarstår frågan om var gränsen går och när alla elever kan och ska 

inkluderas i den ordinarie undervisningen (ibid.).  

 

Efter skoltiden finns det många normativa förväntningar för vuxenlivet, en individ ska ha tagit 

gymnasieexamen, skaffat jobb och flyttat hemifrån (Lindqvist 2017, s. 108f). För barn och 

unga med funktionshinder är samhällets förväntningar lägre. Övergången från barn till vuxen 

är ett samspel mellan egna visioner och de ekonomiska och sociala möjligheterna som finns i 

samhället (ibid.).  

 

 

4.2 Stigma 

Stigma är ett begrepp som ursprungligen myntades i antikens Grekland och syftade då på 

kroppsliga tecken som påvisade en negativ påverkan på en persons moraliska status och 

fungerade som en indikation på att den personen skulle undvikas (Goffman 1963/2011 s. 9). 

Begreppet har sedan vidareutvecklats och fördjupats i Goffmans bok Stigma - den avvikandes 

roll och identitet från 1963.  
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Idag har begreppet stigma sin utgångspunkt i hur andra människor betraktar och uppfattar en 

person utifrån sina egna normativa förväntningar (Goffman 1963/2011, s. 10f). Vi 

kategoriserar någon baserat på de intryck vi ser och processen att medvetandegöra kategorins 

normativitet sker först när någon inte passar in. De drag och intryck vi använder för att 

tillskriva någon en viss identitet kallas för individens virtuella sociala identitet. De faktiska 

drag, egenskaper och kategoritillhörighet som individen faktiskt har kallas istället för 

individens faktiska sociala identitet. När vi vidare betraktar en person i vår närvaro kan det 

visa sig att personen besitter en egenskap eller attribut som skiljer sig från de övriga i 

kategorien och att denna avvikelse är något som är mindre önskvärt. När denna egenskap eller 

attribut blir synligt reduceras personen i vårt medvetande från en vanlig och fullständig 

människa till abnormal, utstött människa. Det bildas ett stigma när den virtuella och faktiska 

sociala identiteten skiljer sig åt (ibid.).  

 

En del av processen att stigmatiseras är bristande respekt, erkännande och förståelse från 

andra människor (Goffman 1963/2011, s. 16f). Dessa negativa känslor kan internaliseras hos 

den stigmatiserade personen och påverka personens handlande kring sin egen person. 

Goffman skriver att omgivningens negativa reaktioner kan driva individen till att försöka 

förändra sig själv genom exempelvis utbildning, medicinering eller annan behandling. Om 

någon genomgår en lyckad behandling för att förändra sig själv, kan dock den internaliserade 

skammen om att en gång ha varit stigmatiserad hänga kvar långt efter (ibid.). Gentemot det 

normativa samhället kan den avvikande egenskapen bli synlig för den stigmatiserade själv 

(Goffman 1963/2011, s. 14f). Det kan leda till att personen inser sina begränsningar i att 

bemöta samhällets förväntningar, vilket leder till känslor av skam (ibid.).  

 

Beroende på om den här misskrediterande egenskapen, som Goffman formulerar det, är 

synlig eller osynlig har det påverkan på stigmatisering i sociala situationer och relationer på 

olika vis (Hilte 1996, s. 126f). I de situationer där synligt stigmatiserade personer, såsom 

blinda, möter “normala” personer är det inte ovanligt att den synligt stigmatiserade känner sig 

ängslig och den “normala” upplever situationen som besvärande. De försöker hantera 

situationen genom att exempelvis se förbi det. När det istället handlar om osynligt 

stigmatiserade personer, handlar det snarare om att dölja den misskrediterande egenskapen, 

istället för att se förbi stigmat. Den dolda avvikaren försöker, medvetet eller omedvetet, styra 

de intryck som den andra personen får för att förhindra att den misskrediterande egenskapen 

blir synlig och kan därmed passera som normal (ibid.). 
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5. Metod 

Detta kapitel utgörs av sex avsnitt. Kapitlet börjar med en diskussion om val av metod för att 

sedan efterföljas av en diskussion om urval. I det tredje avsnittet presenterar vi hur vi har gjort 

vår bearbetning av det empiriska materialet och därefter presenteras metodens tillförlitlighet. 

Sedan förs resonemang kring etiska överväganden och kapitlet avslutas med att vi berättar om 

uppsatsens arbetsfördelning.  

 

 

5.1 Val av metod  

Studiens syfte är att undersöka individers subjektiva upplevelser av sin NPF-diagnos och hur 

det har påverkat deras liv. Vi har valt en kvalitativ ansats då vi vill få en djupare förståelse av 

deras unika upplevelser. Enligt Tjora (2012, s. 16) är förståelse ett karaktäriskt begrepp inom 

kvalitativ forskning. Tjora skriver vidare att inom kvantitativ forskning betonas det snarare på 

att finna en förklaring. Kvantitativ forskning präglas av ett deduktivt tillvägagångssätt och 

presenterar data i form av siffror. Det som kännetecknar kvalitativ forskning är istället 

induktion och att presentationen av data sker i form av text (ibid.). Det finns en genuin 

nyfikenhet på människors innersta tankar och känslor och en strävan efter att fånga upp dessa, 

snarare än att hitta samband mellan några bestämda faktorer (Tjora 2012, s. 19). Då vårt 

intresse låg i att undersöka och lyfta fram individers upplevelser ur det empiriska materialet är 

ett induktivt tillvägagångssätt mest lämpligt.  

 

Vi har valt att använda oss av textanalys i form av två dokumentärserier om NPF som finns 

ute på internet (Diagnosresan 2019; Bokstavsbarnen 2021). Vi valde textanalys för att vi ville 

att det skulle vara lättillgängligt samtidigt som vi får in olika aspekter av hur det kan vara att 

leva med NPF. De två dokumentärserierna som utgör vår empiri berör både barn och vuxna 

och därigenom får vi ett bredare perspektiv eftersom de är i olika livsskeden. Två nackdelar 

med vår valda metod är att en dokumentärserie aldrig kan fånga in alla aspekter av ett 

fenomen och att empirin är redigerad i efterhand. Det finns alltså möjlighet för produktionen 

bakom att vinkla materialet för att passa deras syften.  

 

Hade vi istället valt att genomföra intervjuer med personer med NPF som 

datainsamlingsmetod, hade det inte varit möjligt att få barn och ungas bild av deras liv med 

NPF då det vore etiskt problematiskt. Eldén (2020, s. 83) skriver att barn är en sårbar grupp 

och därför ska det undvikas att de ska bli involverade i olika studier. En annan anledning till 
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att vi valde bort intervjuer var på grund av att en av uppsatsförfattarena har en 

hörselnedsättning. Det hade då medföljt svårigheter vid transkriberingsarbetet eftersom det 

krävs en god hörsel för att kunna fånga upp samtliga ord för att korrekt återge materialet. 

Hade vi valt observation skulle det finnas en risk att ämnet om NPF inte berörs mer 

djupgående och studiens syfte därmed inte uppfylls, vilket Bryman (2018, s. 596) nämner är 

en nackdel med observation. 

 

Ett annat metodologiskt övervägande gäller referenshanteringen av vårt empiriska material. 

Efter diskussion med handledare och bibliotekarie har vi beslutat oss för att för textens 

tydlighet i löpande text referera till dokumentärserierna efter deras titel, det vill säga 

Bokstavsbarnen (2021) och Diagnosresan (2019), och inte till exempel producenten bakom. 

Den informationen finns att tillgå i referenslistan.  

 

 

5.2 Urval  

Vi använde oss av generiskt målstyrt urval när vi sökte efter material till studiens empiri. 

Målstyrda urval är en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning (Bryman 2018, s. 498). 

Det finns olika former av målstyrt urval, men det som alla har gemensamt är att urvalet utgår 

från forskningens mål. Vi har vidare använt oss av a priori-urval, vilket innebär att kriterier 

fastställs utifrån frågeställningarna innan urvalet börjar (ibid.). I vårt fall var kriteriet att 

huvudfokuset i materialet var på NPF-diagnoser och att det var medicinskt fastställt, inte 

självdiagnostiserat.  

 

I urvalssökningen fann vi två kortare dokumentärserier med tre respektive fyra avsnitt som 

avhandlar NPF. Dokumentärserien med tre avsnitt heter Bokstavsbarnen och den handlar om 

tre barn som har adhd och/eller AST. Serien finns på SVT Play och det var Uppdrag 

granskning som gjorde den. Uppdrag granskning har i tidigare produktioner anklagats för att 

vara partiska, se till exempel Fredriksson & Skölds (2013) artikel i Expressen, vilket gör det 

ytterst viktigt för oss att vara källkritiska. Gällande Bokstavsbarnen anser vi att barnen och 

deras anhöriga framställdes på ett trovärdigt sätt. Avsnitten innehåller en del material som 

familjerna själva spelat in och därmed är det mer på deras egna villkor. De bestämde själva 

vad och när de ville filma, vilket även gör programmet mindre styrt av produktionen. 

Ytterligare en anledning till att vi valde att använda Bokstavsbarnen är att 

brukarorganisationer för personer med NPF deltog i skapandet av serien (Attention 2022d).  
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Den andra dokumentärserien finns på UR Play och heter Diagnosresan. Den utgörs av fyra 

avsnitt och i dessa avsnitt följs fyra vuxna som har adhd och/eller AST och som blev 

diagnostiserade i vuxen ålder. Serien är gjord av Utbildningsradion (UR) som är en del av 

public service och har således inget vinstsyfte. De gör TV-program i syfte att utbilda 

allmänheten. Detta framkommer på deras hemsida (UR 2022). Vi anser att serien är gjord på 

ett neutralt och nyanserat sätt och den lyfter fram både positiva och negativa aspekter av NPF. 

 

 

5.3 Bearbetning av det empiriska materialet  

I bearbetningen av empirin har vi använt oss av ett tematiskt analysförfarande med en 

induktiv infallsvinkel. Tematisk analys är en vanlig kvalitativ ansats och innebär att empirin 

analyseras utifrån olika teman som tillsammans syftar till att besvara frågeställningarna 

(Bryman 2018, s. 702f). Det första steget i bearbetningen av vår empiri var att titta på alla 

avsnitt förutsättningslöst. Därefter började vi transkribera respektive avsnitt från båda 

dokumentärserierna. Detta gjordes ordagrant utefter undertexterna i samtliga avsnitt. 

Utlåtanden från experter sattes i klamrar då vi tidigt valde att dessa inte skulle användas i 

studiens analys. Efter transkriberingen sammanställde vi alla uttalanden och beslutade att 

främst använda oss av individerna med NPFs egna uttalanden och enbart tre citat från 

anhöriga bevarades. Anledningen till detta var att vi är intresserade av vad individerna själv 

har att säga, inte vad deras anhöriga berättar om deras liv. De tre anhörigcitaten är från 

Bokstavsbarnen och hjälper oss att få tillgång till frågor som barnen själva inte berättar 

djupare om, såsom självmordstankar. Total omfång på transkriberat material blev 71 sidor. 

 

Efter transkriberingen hamnade vi i det som Rennstam & Wästerfors (2015a, s. 12) kallar för 

kaosproblemet. Det innebär att materialet saknar ordning, även om vår process för att samla in 

empirin var linjär och organiserad. Därmed var det dags för den första övergripande aspekten 

av att bearbeta och analysera kvalitativt datamaterial; att sortera. Sortering av materialet gör 

den insamlade empirin möjlig att arbeta med genom att bidra till struktur och ordning 

(Rennstam & Wästerfors 2015b, s. 220). Vår sortering gjordes med hjälp av kodning, vilket är 

den vanligaste utgångspunkten för kvalitativ forskning (Bryman 2018, s. 698). Den inledande 

kodningen gjordes med manuell färgkodning utifrån fyra olika färgkoder: blå för samhället, 

rosa för sociala relationer, gul för psykiskt mående och grön för övriga intressanta saker.  

 

Efter den första förberedande sorteringen och kodningen fördjupade vi vår analys genom att 

omvandla och utveckla koderna till teman, vilket följer de generella stegen för en tematisk 

analys (Bryman 2018, s. 707). Det skedde i samband med reducering, vilket är nästa steg i 
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bearbetningen. Att reducera materialet är ett nödvändigt steg för att sortera bort överflödigt 

material och koncentrera empirin till att besvara studiens frågeställningar (Rennstam & 

Wästerfors 2015b, s. 220). Under reduceringen arbetade vi aktivt med att behålla nyanserna 

för att, i enlighet med tematisk analys, lyfta fram likheter och skillnader som visar på 

materialets komplexitet (Bryman 2018, s. 705). Vi genomförde reduceringsarbetet genom att 

behandla en färgkod åt gången. Allt som var markerat med färgen skrevs upp på en 

whiteboard under respektive persons namn och sen hjälptes vi åt att tematisera och synliggöra 

gemensamma nämnare mellan personerna. Slutligen sammanställde vi de tematiserade citaten 

och de teman som minst fyra personer hade uttalat sig om bevarades till analysen.  

 

Under arbetet med reducering arbetade vi även parallellt med att söka efter lämpliga teorier 

att använda för att analysera och fördjupa vår förståelse av materialet. Slutligen valde vi 

normer, normalitet och normalisering samt Goffmans begrepp stigma som teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Efter reduceringen påbörjade vi själva analysen och applicerade vi våra teoretiska 

utgångspunkter. Sista steget i analysarbetet var att presentera varför de teman vi identifierat 

under reduceringsarbetet är betydelsefulla både för studien och forskningsfältet. Att 

argumentera för sina teman är en viktig del av det tematiska analysarbetet (Bryman 2018, s. 

708f). Vi har motiverat för valet av teman i de inledandet stycket av varje avsnitt i analysen 

och därigenom tydliggjort varför de teman vi diskuterar är relevanta både för studien och 

forskningsfältet.  

 

 

5.4 Metodens tillförlitlighet 

Studien har en kvalitativ ansats och då kan det vara mer lämpligt med andra begrepp än de 

klassiska som härleder ur kvantitativ forskning (Bryman 2018, s. 465ff). Begreppen 

reliabilitet och validitet är välkända kriterier vid kvalitetsbedömning av kvantitativa studier.  

Alternativa begrepp som kan fungera bättre i kvalitativa studier är exempelvis överförbarhet, 

trovärdighet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Om dessa kriterier uppfylls 

kan metodens tillförlitlighet ses som hög (ibid.). Vi utgår ifrån de fyra begreppen i 

diskussionen av metodens tillförlitlighet.  

 

Bryman (2018, s. 467f) skriver att överförbarhet handlar om att återge täta beskrivningar av 

det empiriska materialet och den rådande kontexten i syfte att andra ska ha möjlighet att 

kunna avgöra hur pass överförbara studiens resultat är till en annan kontext. I strävan efter att 
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uppfylla detta kriterium har vi återgett beskrivningar om de undersökta individernas olika 

kontexter och deras upplevelser av sin NPF-diagnos. Bryman (2018 s. 466f) skriver vidare att 

trovärdighet handlar om att säkerställa att den som genomför någon studie har uppfattat den 

studerade verkligheten på ett korrekt sätt och att respondentvalidering är ett sätt att uppfylla 

detta kriterium. Respondentvalidering innebär att det ges återkoppling till de som varit med i 

studien för att fråga om det insamlade materialet har tolkats korrekt (ibid.). Då vi gjort en 

textanalys av två kortare dokumentärserier på internet och därmed inte haft en direkt kontakt 

med de individer som vi undersökt, innebär det svårigheter att göra respondentvalidering. 

Dokumentärserierna finns dock ute på internet, öppet för allmänheten, vilket möjliggör för 

läsaren att själv gå in och titta på dessa och avgöra om vi speglat deras verklighet korrekt i vår 

studie. I försök att nå en god trovärdighet har vi också valt att återge citat.  

 

En tydlig redogörelse av hela studiens process är essentiellt för studiens pålitlighet (Bryman 

2018, s. 468). Vi har redogjort för varje steg i studiens process, till exempel hur vi 

genomförde vårt analysarbete. Med kriteriet kring möjlighet att styrka och konfirmera förs det 

diskussion om det faktum att en hundraprocentig objektivitet är omöjligt i forskning (Bryman 

2018, s. 470) Därför ska det säkerställas att forskaren agerat i god tro och således inte 

medvetet låtit exempelvis sina personliga värderingar prägla studiens resultat (ibid.). Vi har 

fört regelbundna diskussioner och reflektioner kring till exempel om något har faktiskt sagts 

eller om det har varit vår tolkning. Vi har eftersträvat en hög objektivitet och har därför 

försökt medvetandegöra oss själva i olika sammanhang.  

 

 

5.5 Etiska överväganden  

I utförandet av en forskningsstudie bör etik och etiska överväganden vara ständigt närvarande 

(Tjora 2012, s. 29). Det är viktigt att forskningsstudien uppnår ett individskydd och detta 

skydd består generellt av fyra aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2018, s. 170f; Eldén 2020, s. 30f). 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera om studiens syfte och 

samtyckeskravet handlar om att samtycke ska inhämtas från deltagarna (ibid.). Vår empiri 

faller in under de så kallade nya medierna som har vissa andra etiska överväganden angående 

samtycke. Om informationen har lagts upp frivilligt och med avsikt på offentliga 

internetdomäner, kan den användas utan att samtycke inhämtas (Bryman 2018, s. 187). 

Konfidentialitetskravet lyfter fram vikten av att konfidentiellt behandla och anonymisera 

personuppgifter (Bryman 2018, s. 170f; Eldén 2020, s. 30f). Utöver den information som 

presenteras i det offentligt publicerade materialet, har vi inte tillgång till några 
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personuppgifter. Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet bara får användas 

för forskningsändamålet (ibid.). Efter studiens färdigställande kommer vi att ta bort vår 

transkribering och kodning av det empiriska materialet, vilket säkerställer att våra 

bearbetningar av materialet inte kan användas i en annan studie. Empirin i sin ursprungliga 

form har vi emellertid ingen kontroll över.  

 

Ett annat viktigt etiskt övervägande är om studiens syfte har någon negativ påverkan på 

respondenterna i studien (Eldén 2020, s. 51f). Vår studies empiri består av offentligt 

publicerat material, vilket innebär att materialet finns tillgängligt för allmänheten att titta på 

och ta del av. Inga kompletterande uppgifter av enskild eller känslig karaktär har samlats in.  

I samråd med handledare bedömde vi det inte nödvändigt att i den aktuella studien kontakta 

producent eller medverkande i de dokumentärserier som utgör studiens empiri. Vi väljer även 

att inte fingera namnen i studien då empirin är offentligt publicerad. Läsaren själv kan ta del 

av dokumentärserierna och därmed de medverkandes namn. För tydlighetens skull vid citat- 

och källhänvisning väljer vi att använda de namn som presenteras i dokumentärserierna.   

 

 

5.6 Uppsatsens arbetsfördelning 

Under uppsatsens gång har vi arbetat både ihop och på egen hand. Arbetet med 

problemformulering och kunskapsläge genomförde vi tillsammans. Vi använde olika sökord 

på LUBsearch och Google och hittade olika typer av material som kunde komma till 

användning. Genom förda diskussioner kom vi gemensamt fram till vilka material som vi 

ansåg var mest relevanta till vår studie. Studiens syfte och frågeställningar har justerats under 

uppsatsskrivandets gång och det gjordes alltid gemensamt då vi anser dessa delar som 

bärande för hela uppsatsen. 

 

I både teori- och metodkapitlen delades hälften av rubrikerna mellan oss. Vi har regelbundet 

kollat av med varandra hur det går samt kommenterat varandras texter med förslag till 

förbättringar. Vad gäller analys- och resultatkapitlet, det mest omfattande kapitlet i hela 

uppsatsen, arbetade vi mestadels tillsammans. Det fördes många diskussioner och reflektioner 

kring vilka delar från empirin vi skulle lägga fokus på och därmed analysera och presentera. 

Slutdiskussionen skrevs gemensamt eftersom vi ville avsluta uppsatsarbetet tillsammans.  

Den avslutande bearbetningen av texten har gjorts gemensamt.  
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6. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultat och analys. Kapitlet inleds med en kort presentation av 

empirin i syfte att introducera läsaren i resultat- och analysdelen. Vi kommer att behandla och 

redogöra för sju personers olika berättelser. De kommer från skilda livssituationer, vilket gör 

det väsentligt att kort uppge bakgrundsinformation om dessa individer. Efter avsnittet med 

presentation av empirin fortsätter vi med analys utifrån de olika teman vi har identifierat och 

tillsammans åsyftar teman att besvara studiens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en 

kortfattad sammanfattning med tillhörande slutsatser.  

 

6.1 Presentation av det empiriska materialet 

Nedan följer en kort presentation av personerna som medverkar i dokumentärserierna och 

som utgör vår empiri. Först presenteras dokumentärserien Bokstavsbarnen som handlar om tre 

barn i olika åldrar; Ture, Elina och Molly. Därefter kommer en presentation av 

dokumentärserien Diagnosresan som handlar om fyra vuxna som fick NPF-diagnos i vuxen 

ålder; Lars, Frida, Elisabeth och slutligen Helen.  

 

 

  6.1.1 Bokstavsbarnen 

Ture är det äldsta barnet vi får följa i Bokstavsbarnen och han har diagnosen adhd. Han är 

femton år gammal och går i nian, men har en hög skolfrånvaro och är hemma mycket. Ture 

beskriver själv hur han kan hyperfokusera på vissa saker, till exempel städning eller datorspel, 

men har svårt att koncentrera sig i skolan. Han har vissa problem med sömnen.  

 

Elina är det andra barnet vi får följa i Bokstavsbarnen och hon har både adhd och AST. Hon 

är en tioårig tjej och går i femman, men är precis som Ture hemma mycket från skolan. Hon 

har ett stort rörelsebehov och använder fidgets som hjälper henne med koncentrationen. Även 

hon har sömnproblem och det i kombination med ett selektivt ätande. 

 

Molly är yngst i denna uppsatsstudie, och har diagnosen adhd. Hon är en flicka på sex år, och 

går därmed i första klass. I skolan har hon problem med koncentrationen och att sitta still. 

Likt Elina har hon har ett stort rörelsebehov och springer exempelvis flera varv runt 

vardagsrummet.  
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  6.1.2 Diagnosresan 

Lars har AST och fick sin diagnos när han var 18 år. Idag jobbar han i en matbutik. Han har 

ett stort behov av struktur, han sorterar exempelvis sina skjortor noggrant efter färg och det 

förstör hans dag om klockan går någon minut fel. Lars lät sig utredas för NPF i tonåren då han 

hamnade i en särskola som barn, vilket påverkade hans självkänsla och framtidstro negativt. 

Han har sömnproblem och går upp på natten.  

 

Frida har adhd och fick diagnosen när hon hade fyllt 21. Till vardags arbetar Frida som 

musikalartist och bor tillsammans med sin sambo. Hon åker även runt och föreläser om adhd. 

För Frida är det viktigt med kreativa utlopp för att undvika ångest och spänningar. Hon har ett 

stort behov av struktur i vardagen.  

 

Elisabeth fick diagnosen AST när hon var 26 år. Hon arbetar som cellist i en symfoniorkester. 

Hon har en fästman, och beskriver att diagnosen gjort det lättare för henne att fungera 

tillsammans med andra människor. Hennes pappa har också AST och de känner en 

samhörighet till varandra. En vän beskriver att hon är otroligt detaljerad och lär sig saker 

väldigt snabbt. 

 

Helen har både adhd och AST och fick sina diagnoser vid 37 års ålder. Hon behöver röra 

mycket på sig och arbetar idag som personlig tränare och löpcoach. Hon beskriver sig själv 

som känslig för omvärlden och att hon inte kan sålla bort oväsentliga sinnesintryck. Hon 

flyttar ofta och bor tillsammans med sin assistanshund som är utbildad för att stödja personer 

med NPF. Helen berättar att hon ofta glömmer att äta och hon har även sömnproblem. 

 

 

6.2 Samhället och skolan 

Samhället och skola var ett område som vi snabbt identifierade när vi tittade på 

dokumentärserierna. Området berör individernas upplevelser av samhället, skolan och andra 

normativa förväntningar som är kopplade till vardagslivet. Upplevelserna handlade mycket 

om känslor av misslyckande och dessa känslor och tankar var ofta kopplat till skolan. Vidare 

kunde vi också se att strategier, eller avsaknaden av dessa, för att passa in i samhället var ett 

annat genomgående tema. Dessa två underteman är viktiga för att belysa olika aspekter av att 

leva med en funktionsnedsättning som på ett eller annat sätt påverkar det dagliga livet och 

som samspelar med normativa förväntningar från omgivningen.  
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6.2.1 Känslan av misslyckande  

I dokumentärserierna Bokstavsbarnen och Diagnosresan kunde vi identifiera en rad uttalanden 

om just misslyckanden. Att känna sig misslyckad är ofta kopplat till att inte leva upp till 

samhällets normativa förväntningar. Det kan vara både allmänt som samhällsmedborgare och 

den specifika rollen som intas ibland i samhället, till exempel att vara skolelev.  

De normativa förväntningarna säger exempelvis att vi ska integrera i skolan på ett visst sätt. 

Inkluderingsidén inom skolvärlden är stark, och har den innebörd att alla ska ingå i den 

ordinarie undervisningsform så långt det går (Hjörne 2016, s. 540ff). Det diskuteras dock 

vidare att det kanske inte bara finns positiva konsekvenser av den idén. Detta då elever med 

NPF ofta är i stort behov av extra stöd och hjälp och kanske inte klarar av att uppnå de 

normativa förväntningarna. De behöver kanske en mer individanpassad undervisning, såsom 

särskilda undervisningsgrupper, men sådana grupper ses som en sista utväg (ibid.). Bristen på 

en anpassad skolgång är något Lars berättar mycket om. Han bollades runt mellan olika 

skolor som barn och att ingen vuxen riktigt visste hur de skulle bemöta honom inom 

skolvärlden.  

 

Jag var väldigt ledsen, för jag hade stora mål i livet vad jag ville bli. Men jag  

kände att det var långt att sträva efter dem. Jag hade velat bli arkitekt men jag  

insåg att jag inte skulle nå det målet. Det minns jag väldigt väl, att jag var väldigt 

ledsen och frustrerad över. Jag kände ingen framtid, man tappar framtidstron.  

(Lars, Diagnosresan 2019, avsnitt 1). 

 

 

I det här citatet uttrycker Lars att han blev ledsen och tappade tron på framtiden när han kände 

att det var långt att sträva efter sina mål. Lars uppgivenhet kring sin egen framtid kan ses som 

det sista steget i de strategier som Lindqvist (2017, s. 96) beskriver att personer som avviker 

från normaliteten utvecklar för att bemöta hinder och svårigheter. Innan Lars hamnade i att 

tappa hoppet om framtiden hade han under sin skolgång försökt att applicera det som 

Lindqvist kallar för kreativa anpassningar genom att fokusera mycket på de praktiska 

uppgifterna i skolan, såsom att rita och pyssla (ibid.). Det räckte dock inte, det rådde brister 

vid individuell anpassning för Lars skolgång och som Lindqvist (2017, s. 101) skriver finns 

det normativa förväntningar kring exempelvis prestationskrav. Då han inte fick stöd och hjälp 

kunde han inte uppfylla dessa normativa förväntningar och blev till slut placerad på en 
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särskola. När han förflyttades dit gick han vidare till stadiet att acceptera tingens ordning, 

trots att han egentligen inte kände sig hemma där. 

 

När jag väl bollades över och hamnade på särskola kände jag mig inte  

hemma där […]. Jag fick väldigt lätta böcker, jag fick sådana lätta böcker  

som jag hade i tvåan och ändå gick jag i fyran och femman där.  

(Lars, Diagnosresan 2019, avsnitt 1). 

 

 

Lars blev på särskolan understimulerad, så trots bytet fick han aldrig rätt stöd och hjälp. 

Mindre undervisningsgrupper med elever som har extra behov av stöd och hjälp hade däremot 

kanske hjälpt Lars. Lars är inte ensam om att känna sig misslyckad kopplat till att inte kunna 

uppfylla samhällets förväntningar. Även personerna i Bokstavsbarnen har upplevt känslor av 

misslyckande och precis som för Lars har skolan gjort att Ture har tappat framtidstron.  

 

Alltså inte ens ett F. Då kan ni höra hur illa det är. Streck överallt, liksom.  

Så här streck, streck, streck. Ja men lyckat liksom känner man. Så att gå i nian  

och ha streck i allting, det är inte så kul. Man känner sig ganska så misslyckad  

person om man ska vara helt ärlig. [...] Nej är helt…jag har gett upp hoppet.  

(Ture, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 2).  

 

 

I citatet ovan berättar Ture vilken inverkan hans skolsvårigheter har på hans självkänsla och 

hopp. Skolsvårigheterna har slutligen lett till att han sällar sig till de elever som går ut ur 

grundskolan med ofullständiga betyg. I en tidigare studie av Balldin & Hedevåg (2013, s. 

433) skriver författarna att en stor del av eleverna med NPF inte uppfyller kunskapskraven när 

de går ut grundskolan. Vidare menar författarna att tidiga interventioner med pedagogisk 

anpassning bland annat kan förhindra dålig självkänsla (ibid.). Enligt forskningsstudier är 

elever med NPF den utmärkande gruppen vad gäller behov av extra stöd i undervisning 

(Hjörne 2016, s. 540ff). Det ska ske anpassningar i undervisningen för att uppfylla de 

förutsättningar och behov som respektive elev har (Skolverket 2022). Det är dock svårare i 

praktiken och här ser vi att Lars och Ture inte har fått de anpassningar som behövt för att få 

en god skolgång.  
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Känslan av misslyckande påverkar inte bara på individuell nivå, men som Lindqvist (2017, s. 

102ff) skriver är det ofta funktionsnedsättningen hos individen som sätts i fokus istället för 

skolundervisningens utformning. Det finns ett kollektivt ansvar som tydligt uttrycks av Elinas 

mamma Lotta: “Jag ser ju min dotter helt sönderkraschad av ett skolsystem som inte fungerar 

överhuvudtaget för dessa barn.” (Lotta, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 2). Genom att ha en 

NPF-diagnos har barnen i Bokstavsbarnen placerats in i en avvikande kategori som borde ge 

skydd, men istället fungerar som exkluderande. Swärd (2007, s. 50) skriver hur samhällets 

normer skapar olika kategorier. Kategoritillhörigheten påverkar människors möjligheter till 

samhällets stöd och hjälp. Att ha en NPF-diagnos bör ge mer skydd och tillgång till 

samhällets resurser men i dagsläget gör det inte det. Som Elinas mamma säger, fungerar 

skolsystemet inte för dessa barn och det sker istället en exkludering som ger negativ påverkan 

på barnens psykiska hälsa och skolgång. 

 

Samhällets kollektiva ansvar sträcker sig längre än skolan. Det påverkar även vuxna och Frida 

berättar i Diagnosresan hur hon behövde mycket stöd som ung vuxen:  

 

Jag kan känna att världen inte förberedde mig för hur man skulle klara sig  

som vuxen. Du [Fridas mamma, reds. amn] har väl berättat en  

massa saker och så, men jag var inte gjord för det. Jag var inte mogen nog  

för att leva själv när jag var runt tjugo. Det var skitsvårt. Det var inte konstigt 

att det behövdes mycket hjälp. (Frida, Diagnosresan 2019, avsnitt 2). 

 

 

För unga vuxna finns det många normativa förväntningar och en av dem är att flytta hemifrån 

som en markör för att individen har blivit vuxen (Lindqvist 2017, s. 108). Frida visar i citatet 

ovan att det inte faller sig naturligt för alla människor att flytta hemifrån och direkt kunna bli 

goda samhällsmedborgare. Svensson (2007, s. 20) skriver att vi socialiseras in i det normala, 

men att den normalitet som utvecklas aldrig gäller för alla, bara för de flesta. I Fridas fall kan 

det tolkas som att hon inte hade socialiserats in i att utveckla de nödvändiga strategierna för 

att klara av att leva självständigt som ung vuxen.  
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6.2.2 Strategier eller avsaknaden av dessa för att hantera den  

normativa verkligheten  

Något som spinner vidare på temat misslyckande och som vi fann att alla personerna i 

empirin på ett eller annat sätt berörde, handlar om utvecklade strategier för att fungera i 

samhället eller avsaknaden av dessa. Lindqvist (2017, s. 82f) skriver hur det ofta blir 

nödvändigt för individer med funktionsnedsättning att utveckla strategier eftersom samhället 

struktur inte är anpassad för alla. Av empirin kan det antas att processen med att utveckla 

strategier är något som tar många år och främst faller på plats i vuxen ålder, då deltagarna i 

Diagnosresan var de som hade utvecklat strategier.  

 

Ett exempel är att Lars, som hade svårigheter under skoltiden, i vuxen ålder lyckats uppfylla 

samhällets normativa förväntningar genom egen bostad och fast jobb. Han har alltså blivit en 

accepterad del av samhällsstrukturen genom en normaliseringsprocess där han har återförts 

till det normativa systemet (Östnäs 2007, s. 68). Även Elisabeth uppfyller samhällets 

normativa förväntningar. Hon har utvecklat strategier för att kunna hantera det normativa 

samhället, och för att orka med vardagen som hon socialiserats in i.  

 

Jag har dragit mig undan lite från julfirandet nere på nedervåningen  

som på nästan alla familjemiddagar. Även med normala omständigheter  

brukar jag behöva gå undan någon eller ett par gånger bara för att få en  

lite time out, för att ha en liten “quiet zone” och återhämta lite energi. 

(Elisabeth, Diagnosresan 2019, avsnitt 3) 

 

 

Elisabeth har landat i insikten om att hon behöver återhämta sig regelbundet för att orka med 

sin vardag och uttrycker det bland annat i citatet ovan. Hon har genom att lära känna sig själv 

och sina avvikande egenskaper, förstått hur hon ska anpassa sig för att orka med det 

normativa samhället. Att behöva tid för återhämtning är något som Elisabeth delar med de 

andra personerna i Diagnosresan och Helen berättar: “Jag vet, om jag gör nåt, ungefär vad det 

kostar i vilostund, hur många löppass eller lufsa i skogen. Vad som kommer att krävas.” 

(Helen, Diagnosresan 2019, avsnitt 4). För Helen tar det mycket energi att interagera med 

samhället efter många år av att bli missförstådd. Hon själv beskriver det som att bara gå ut på 

en promenad kan vara som en boxningsmatch. Efter att ha fått sina diagnoser har hon haft 

möjligheten att identifiera olika fallgropar och även utveckla responser på det negativa 

stimulit. Både Elisabeth och Helen visar på hur en fastställd diagnos kan uppmuntra till en 
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acceptans och anpassning av livet utifrån sina förutsättningar, vilket överensstämmer med en 

tidigare studie av Tan (2018, s. 165).  

 

Som en kontrast till de vuxna som har lyckats utveckla strategier kan vi istället se hur barnen i 

Bokstavsbarnen inte haft möjligheten att utveckla dessa strategier än. För Molly visar 

avsaknaden av strategier för att hantera de normativa förväntningarna på ett visst beteende sig 

i att hon inte vet hur hon ska bemöta skolans krav på stillasittande.  

 

Om typ så här, om jag är i klassrummet och så säger hon [Mollys lärare,  

reds. anm]: Nu måste du sitta still. Då får jag panik, då måste jag gå ut.  

Då springer jag in på toaletten och låser in mig. (Molly, Bokstavsbarnen  

2021, avsnitt 1).  

 

 

Molly berättar att hennes reaktion på lärarens anmärkningar är känslor av panik, vilket leder 

till att hon lämnar klassrummet. Den här undvikande reaktionen att lämna klassrummet och 

gömma sig på toaletten har alla barnen gemensamt. Elina och Ture beskriver båda 

erfarenheter av att spendera delar av skoldagen inlåst på en toalett. Ture berättar att han har 

svårigheter med att ta sig till skolan och han förklarar det som en osynlig vägg.  

 

I skolan när jag ska gå dit så kan ni tänka er typ en osynlig vägg.  

[…] Det är antingen när jag ska till skolan eller in i klassrummet.  

Vid klassrummet kommer den nästan alltid, så det slutar ju att jag  

sitter på en toalett som vanligt. (Ture, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 2). 

 

 

Att det blir det här automatiska motståndet mot att ens gå in i klassrummet visar på hur idén 

om inkludering inom skolan kan utesluta vissa elever som inte klarar av den ordinarie 

undervisningen (Hjörne 2016, s. 546f). Det är i relationen med andra som vi prövar och 

omprövar olika sätt att interagera för att möta normaliteten (Svensson 2007, s. 20). Ture som 

sitter på toaletten missar möjligheten att i samspel med andra utveckla hälsosamma strategier 

för att klara av den vardagliga kontext han befinner sig i.  
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6.3 Sociala relationer 

Dokumentärserierna karaktäriserades av bland annat ämnet sociala relationer och vi kunde 

identifiera flera olika teman kopplat till just detta område. De upplevde olika utmaningar med 

socialt samspel, och dessa svårigheter påverkade individernas sociala relationer i hög grad. En 

rad olika mer eller mindre bra sociala relationer med individernas omgivning identifierades 

också. Svårigheter med socialt samspel är ett grundläggande diagnoskrav vid AST och även 

individer med adhd har ofta svårt att skapa och behålla relationer. Vi ansåg det essentiellt att 

diskutera sociala relationer, eftersom det påverkar alla människor på ett eller annat sätt samt 

samspelar med både samhällets förväntningar och individens psykiska mående.  

 

 

  6.3.1 Svårigheter med socialt samspel  

Individer med NPF har ofta svårigheter med socialt samspel med andra då de har avvikande 

sätt att integrera (Ridley, Riby & Leekam 2020, s. 7). De kan exempelvis ha distans till socialt 

umgänge, passiv interaktion eller en aktiv interaktiv men en udda sådan (Wing & Gould 1979, 

s. 14f). Samtliga personer i vår studie uppger att de upplever svårigheter i socialt samspel.  

När Elina exempelvis får frågan om hur det känns att gå tillbaka till skolan förklarar hon på 

följande sätt; “Jobbigt, för jag har inte varit där på ett tag. Jag vet inte vad jag ska säga och 

göra när jag kommer dit. Det är så stelt och så ska jag ju inte känna men det gör jag.” (Elina, 

Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 1). Hon upplever det som jobbigt att hon inte riktigt vet hur hon 

ska agera i skolan och hon uppger också att det blir stelt. Detta citat kan tolkas som att hon 

inte vill avvika från det normer som råder i skolan men att hon inte riktigt vet hur hon ska 

göra för att inte sticka ut. Goffman (1963/2011, s. 10f) skriver att medvetenheten om den 

rådande normaliteten synliggörs vid en upptäckt när någon inte passar in och att 

stigmatiseringen börjar då. Om någon innehar en osynlig misskrediterande egenskap kan den 

dolda avvikaren försöka styra omgivningens uppfattning om hen så att hen kan passera som 

normal och därmed inte bli stigmatiserad (Hilte 1996, s. 126f). Elinas funktionsnedsättning, 

likaså med de andra personerna i dokumentärerna, är inte en direkt synbar 

funktionsnedsättning och därför sker inte stigmatisering på direkten. Det brukar dock 

uppdagas förr eller senare men det verkar finnas en stark strävan av att tillhöra normaliteten 

för Elina och de övriga personerna.   

 

En annan svårighet med just socialt samspel kan vi se i Bokstavsbarnen när Molly först 

skriker ilsket “Mimmi och Maja skäller på mig fast jag inte har gjort något!” och att hon en 

liten stund senare blir nedstämd och säger “Jag vet faktiskt inte varför jag blir arg.” (Molly, 
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Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 1). Det är vanligt förekommande för individer med NPF att ha 

utmaningar i att förstå det sociala samspelet (Ridley, Riby & Leekam 2020, s. 7; Åhslund 

2021, s. 2672). Här hade det förmodligen hänt något som gjorde att de andra tjejerna skällde 

på Molly, men Molly förstod inte vad hon själv kan ha gjort som tjejerna inte tyckte om. Hon 

förstod inte heller sin egen reaktion på det. Det är viktigt att få stöd och hjälp så att olika 

sociala sammanhang känns mer begripliga och hanterbara. I detta fall att Molly kan utveckla 

verktyg att hantera den aktuella situationen, bråk med andra, för bättre förstå sin egen och 

andras reaktion på liknande händelser framöver. Enligt forskning får dock barn med NPF stöd 

och hjälp mycket senare än andra grupper barn med funktionsnedsättning, och det kan i sin tur 

leda till utmaningar kring att bilda och upprätthålla relationer (Tuominen-Eriksson, Svensson 

& Gunnarsson 2013, s 579; 583). 

 Helen beskriver en liknande situation som Molly befann sig i, när Helen själv var yngre.  

Jag hade lite svårt med samspel. [...] jag förstod inte varför de blev ledsna.  

För jag trodde att alla säger väl till nån om den inte såg klok ut, liksom.  

Jag trodde det var så man gjorde. Många blev ledsna, och det är inte bra.  

Men det fattade jag inte då. (Helen, Diagnosresan 2019, avsnitt 4). 

 

 

Här berättar Helen att hon saknade förståelse för varför andra blev ledsna när hon sa något 

tokigt, medan Molly också uppger att hon saknade förståelse kring varför hon själv blev 

utskälld. Individer med NPF kan ha utmaningar kring att förstå normer och oskrivna regler 

(Åhslund 2021, s. 2672) och att säga till någon att hen inte klok ut kan ses som en brist på en 

sådan förståelse. Det gör det också svårt att skapa samt upprätthålla relationer.  

Frida pratar också en del om socialt samspel men reflekterar mestadels utifrån sig själv och 

beskriver vad hon har haft tankar kring det, hon nämner bland annat detta: 

Det är jobbigt att ha varit så missförstådd så väldigt länge i livet och försökt  

fatta varför man inte blir omtyckt eller duger som man är. Varför är det inte  

okej att bara vara jag? Varför är jag alltid för mycket? (Frida, Diagnosresan  

2019, avsnitt 2). 
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Citatet kan tolkas som att Frida inte känner sig tillräcklig i interaktionen med andra 

människor. Hon upplever att hon sticker ut och är för mycket hela tiden. Det kan tolkas vidare 

att hon vill räcka till som den person hon är och inte begränsa sin personlighet, men att hon 

inte kan göra det om hon ska ses som någon “normal” människa i den normativa verkligheten. 

Det Frida upplever och berättar om är inte ovanligt bland dem som lever med NPF. En studie 

har visat att individer med NPF har ofta atypiska interaktionsstilar (Ridley, Riby & Leekam 

2020, s. 7f), och eftersom Frida känner att hon inte uppfyller interaktionen på ett 

tillfredsställande sätt så blir det jobbigt för henne.   

 

 

  6.3.2 Relationer med andra människor, i positiv och negativ bemärkelse 

Det är viktigt för alla människor med sociala relationer. I dokumentärserierna finns det flera 

exempel på positiva och negativa relationer med andra människor och vilken betydelse det 

har på personernas liv och mående. Ur den positiva aspekten berättar Helen följande: 

 

Alla vill höra till ett sammanhang. Det är samma med mig. [...] Jag behöver  

människor som jag kan säga ”Jag måste ut nu!”. Och istället för “Men gå och  

sätt dig” är det mer “Självklart! Ska vi gå ut, eller?”. Med den förståelsen kan  

jag vara den jag är, vara dampig och ingen undrar varför. Det är skönt att vara  

sig själv och inte förklara. (Helen, Diagnosresan 2019, avsnitt 4). 

 

 

Citatet ovan visar på vikten av att bli förstådd och respekterad av personer i ens närhet. Det är 

viktigt att det finns en förståelse för att någon ska kunna vara sig själv fullt ut. Goffman 

(1963/2011, s. 16) skriver att erkännande är en viktig del av att avstigmatisera en individ. 

Bristande respekt och hänsyn är centrala aspekter av stigmatisering och därmed, genom att 

erkänna och respektera en individ, kan individens stigmatisering minska. Helen uttrycker att 

hon behöver människor som ger henne utrymme och erkännande i att vara sig själv och att det 

är befriande. I Åhslund (2021, s. 2673f) berättas det hur det är viktigt med vänskap för 

personer med NPF, även om de har svårt med socialt samspel. Studien handlar om skolelever 

men det är fullt rimligt att anta att samma slutsats kan dras för vuxna och deras behov av 

gemenskap.  

 

Vikten av att det finns förståelse och respekt för den egna, faktiska sociala identiteten som 

Goffman (1963/2011, s. 10) pratar om, är något som även Elisabeth nämner.  
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Det här är min första partner där jag visste att jag har autism, och nu gifter  

vi oss om två veckor. Jag har aldrig känt förut att det har funnits nån som har  

älskat mig precis, genuint för den jag är. Han har inte sett min diagnos som  

någonting som måste fixas eller som att jag måste anpassas till normen utan  

han har älskat mig precis så som jag är, för mina “quirks” och egenheter.  

(Elisabeth, Diagnosresan 2019, avsnitt 3). 

 

 

Elisabeth berättar i citatet ovan att hon tidigare aldrig känt att någon har älskat henne precis 

som hon är och att hennes nuvarande partner inte ser hennes diagnos som något som behöver 

fixas. Citatet ger till viss del uttryck för det som Goffman (1963/2011, s. 16f) skriver om, 

nämligen att när en individ stigmatiseras kan andras människors känsla av att något är fel 

internaliseras. Det kan ge uttryck i att personen försöker fixa den misskrediterande 

egenskapen genom olika typer av behandling. Att komma till en självacceptans genom andra 

människors erkännande ger möjlighet att omvärdera sig själv och se sitt eget värde, utan att 

känna ett behov att socialiseras till normaliteten (ibid.). Det som Goffman ger uttryck för om 

den misskrediterande egenskapen har stor påverkan på hela livet. För Frida influerade det 

hennes yrkesval och hon berättar:  

 

Jag valde att bli musikalartist av en slump. Jag tror att det var så att när  

jag var liten fick jag mycket uppmärksamhet när jag uppträdde och kanske  

inte lika mycket uppskattning för när jag bara var mig. (Frida, Diagnosresan  

2019, avsnitt 2).  

 

 

Här visar sig igen behovet av att få erkännande och bekräftelse för den man är, med alla ens 

egenskaper. Frida fick inte lika uppskattning när hon bara var sig själv med sin 

funktionsnedsättning som hon fick när hon uppträdde, vilket kan ses som en form av 

stigmatisering. Lindqvist (2017, s. 81ff) skriver att det ofta är själva funktionsnedsättningen 

som hamnar i fokus och att den ur samhällets synvinkel blir som en egenskap hos individen. 

Det kan leda till sociala konsekvenser och för Frida innebar det att hon som barn inte 

uppskattades för sin egen person och därför uppträdde för att få uppskattning istället.  
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För barn och ungdomar är skolan den primära sociala arenan. Åhslund (2021, s, 2672) skriver 

hur det är en kombination av anpassningar och trygga relationer som påverkar närvaron bland 

elever med NPF. När någon är hemma mycket från skolan skapas ytterligare osäkerheter 

gällande de sociala relationerna med klasskamraterna, och för Elina är avsaknaden av positiva 

sociala relationer i skolan en källa till ångest. Hon berättar att en del av hennes skolrelaterade 

osäkerhet och oro är att hon “inte vet vilka som ska komma riktigt” och “vilken lärare jag ska 

få” (Elina, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 2). Det visar på hur Elina påverkas negativt av att 

inte veta hur den sociala arenan kommer att se ut i skolan, vilket gör att hon istället stannar 

hemma. Där finns det förutsägbarhet och trygga relationer i form av familjen.  

 

 

6.4 Psykiskt mående 

Det sista avsnittet i resultat och analys handlar om psykiskt mående. Det är ett område som 

berör hela livet på ett eller annat sätt och som alla sju personerna berättar om. Under 

bearbetning framträdde flera olika aspekter av det psykiska måendet och hur det påverkade 

personerna. Alla berättade om erfarenheter av depression, ångest eller övrig psykisk ohälsa. 

Flera berättade hur det hade eskalerat till självmordstankar och en person berättar även om 

självmordsförsök. I relation till det psykiska måendet framträdde det även positiva saker kring 

diagnosen samt hur personerna utvecklat strategier för att hjälpa sitt eget psykiska 

välbefinnande. Att lyfta fram och diskutera de psykiska konsekvenserna av att leva med en 

funktionsnedsättning för att uppnå en bredare förståelse av individernas känslor och 

upplevelser.  

 

 

  6.4.1 Psykisk ohälsa  

Samtliga personer i empirin har upplevt psykisk ohälsa, och sömnsvårigheter verkar vara en 

av de bidragande faktorerna. Merparten av personerna i Bokstavsbarnen och Diagnosresan 

upplever sömnsvårigheter, och en forskningsstudie visar att individer med NPF ofta har 

problem med sömnen (Briguglio et al. 2020, s. 61). Helen beskriver sina sömnsvårigheter på 

följande sätt: 

 

[...] En vanlig dag börjar ganska tidigt. Runt fem på morgonen brukar jag  

vakna. Jag har alltid haft sömnproblem. Ibland sover jag inte på en vecka.  

Men även om jag somnar klockan två så går jag ändå upp klockan fem.  

(Helen, Diagnosresan 2019, avsnitt 4). 
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Här kan vi se att Helen har stora utmaningar med att få en god sömn, då hon ibland inte sover 

på en vecka och att när hon väl sover så vaknar hon kl 5 oavsett när hon somnar. Elina 

berättar också om sina sömnsvårigheter och vad det gör det med hennes kropp och psykiska 

mående: 

 

Jag somnar oftast. Inga problem. Men sen vaknar jag mitt i natten och  

får väldigt mycket ångest och väldigt ont i kroppen. Då skriker jag på nätterna.  

[...] Ja, det är magen. Jag och mamma tror att det är en kombination av ångest  

och att det är nåt. Vi vet inte om det är nåt som gör ont på riktigt eller om det  

är ångest. (Elina, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 3). 

 

 

I citatet ovan beskriver Elina att hon kan somna utan problem men att hon vaknar mitt i natten 

och får ångest och fruktansvärda smärtor i magen. Hon och hennes mamma har  

resonerat kring vad det beror på och de tror att det är ångest och kanske något mer. Här ser vi 

att sömnsvårigheter hör ihop med ångest, och som Briguglio et al. (2020, s. 61) skriver är 

sömnsvårigheter närbesläktade med psykisk ohälsa. Eftersom individer med NPF har ofta 

svårigheter med sömnen leder det till att de blir extra sårbara för psykisk ohälsa, som i detta 

fall med ångest för Elina.  

 

En annan form av psykisk ohälsa är utbrott och depression. Elisabeth förklarar detaljerat 

nedan vad som händer med hennes psykiska hälsa när hon möts av ord sagda i affekt:  

 

[...] När nån säger något till mig i ilska så tar jag det bokstavligt och det blir  

väldigt smärtsamt. Det skapar en extremt stor reaktion i mig när jag tror att  

det är på riktigt. Jag får en reaktion som är väldigt stor, som inte förstås av  

den andra och så går det bara ner i en spiral därifrån och det är svårt att komma  

ur den. (Elisabeth, Diagnosresan 2019, avsnitt 3). 

 

 

Hon reagerar häftigt eftersom hon tar saker som sägs i en konflikt bokstavligen och sedan 

hamnar hon i en djup svacka som är svårt att ta sig ur. Forskningsstudier visar att individer 

med NPF har ofta försämrad psykisk ohälsa och att ångest och depression är de vanligaste 
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psykiska besvären (Hirvikoski 2013, s. 253f; Cheak-Zamora et al. 2021, s. 2). Av det som 

framkommer i citatet verkar det som att det finns tendenser till ångest och depression för 

Elisabeth, då den andra personen inte förstår varför hon reagerar häftigt och att hon sedan har 

svårt att komma ur svackan. Att inte bli förstådd av sin omgivning och därigenom bli 

medveten om sin avvikande egenskap kan leda till att individen inser sina svårigheter med att 

bemöta det normativa samhällets krav (Goffman 1963/2011, s. 14f). Detta kan leda till att 

individen känner skam gentemot andra människor (ibid.). Det är tänkbart att känslan kring 

skam när det gäller sin egen person kan leda till psykisk ohälsa.  

 

 

  6.4.2 Självmordstankar och självmordsförsök 

De flesta personerna i dokumentärserierna har haft självmordstankar och en berättar explicit 

om självmordsförsök. I en forskningsstudie skriver Edebol och Norlander (2013, s. 330f) att 

detta är ett vanligt fenomen bland de som har adhd, och särskilt om det inte ges rätt stöd och 

hjälp till dessa individer. En annan forskningsstudie pratar om AST och forskarna där 

uppmärksammar samma sak, att fenomenet är vanligt (Hirvikoski et al. 2020, s. 1471f). 

Samtliga barn i Bokstavsbarnen har uttryckt till sin familj att de vill dö, men det är föräldrarna 

som pratar om ämnet i dokumentärserien. Malin, Mollys mamma, uttrycker bland annat detta: 

“Hon har haft mycket utbrott. Slagit sönder saker, slår i dörrar, låser in sig. Igår skrek hon att 

hon ville dö flera gånger.” (Malin, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 1). Molly har diagnosen 

adhd och även om Hirvikoski et al. (2020, s. 1471f) pratar specifikt om AST i relation till 

självmordsförsök och självmord, kan vi med hjälp av Edebol och Norlander (2013, s. 330f) 

anta att det även kan finnas många likheter vad gäller individer med adhd. Av citatet från 

Mollys mamma kan vi se att Molly inte har haft det lätt och kommit till det stadie där hon 

uttrycker att hon vill dö. Ture har inte heller velat leva, vilket hans mamma Sara berättar om: 

 

Ture fick svårare och svårare i skolan. Han stannade hemma och han fick  

suicidtankar. Han ringde ofta mig på jobbet, då han bestämde sig för att han  

skulle hoppa framför tåget eller när han såg krokar uppe i taket överallt.  

Jag fick plocka ner alla lampkrokar ute i garaget, alla krokar där vi hade  

slalomskidor och så, för att han såg hela tiden en möjlighet hur han skulle  

kunna avsluta sitt liv. (Sara, Bokstavsbarnen 2021, avsnitt 1). 
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Här kan vi se att Ture inte bara har haft självmordstankar utan även kommit fram till konkreta 

metoder som han hade tänkt vidta för att avsluta sitt liv. Vi kan också se att skolan var en 

bidragande faktor till den djupa svackan. Hirvikoski et al. (2020, s. 1471f) skriver att cirka 8 

% av ungdomar med AST har försökt begå självmord under sin skolgång. Även om Ture har 

adhd och inte AST, tror vi att individer med adhd också ligger ganska högt upp i procenten. 

En lyckad skolgång har många psykologiska fördelar, skolan formar till exempel elevers 

identitet och självbild (Lindqvist 2017, s. 101). När samhällets system brister leder det till 

stora konsekvenser för individen. För Ture har det drivit honom till att inte vilja leva längre.  

 

Att ha NPF är även för vuxna en riskfaktor för psykisk ohälsa och självmordstankar. Runt 14 

% av kvinnor med AST har försökt begå självmord (Hirvikoski et al. 2020, 1471f). Om AST-

diagnosen kombinerades med adhd blev självmordsförsök ännu vanligare och siffran steg till 

20 %, alltså en femtedel. Helen, en av de vuxna kvinnor som är med i Diagnosresan och som 

har kombinationen AST och adhd, är en av de 20 procenten. Hon berättar att “[...] Då har jag 

faktiskt gjort, men det var länge sen, suicidförsök”. (Helen, Diagnosresan 2019, avsnitt 4).  

 

 

  6.4.3 Psykiskt välmående 

Även om alla personerna i empirin har upplevt negativa känslor kopplade till sin 

funktionsnedsättning, finns det positiva aspekter. Dessa är primärt kopplade till att känna en 

trygghet i sin diagnos och få förståelse för sig själv. Det är främst de vuxna i Diagnosresan 

som har positiva känslor kring diagnosen, då de under lång tid var missförstådda av 

omgivningen och att få diagnosen gav svar på många frågor. Lars berättar:  

 

Jag kände att mycket stämde in på mig av det de sa och då slappnade jag  

av på ett annat sätt. Nu har jag fått stämpeln på att det är så här. Men jag  

tog inte det negativt, det gjorde jag inte. Jag såg mer att: “Jaha, jag är väl  

speciell på något sätt”. (Lars, Diagnosresan 2019, avsnitt 1). 

 

 

Lars är inte ensam om att känna att det var befriande att få det bekräftat att han hade en NPF-

diagnos. Frida beskriver liknande känslor kring sin egen diagnosprocess:  

 

När jag fick min diagnos var det skönt att veta vad det handlade om. Jag har  

alltid känt mig annorlunda, och nu fanns det svart på vitt att det var en diagnos  
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det handlade om. [...] Att det finns sätt att få hjälp. Det skönaste med att ha fått  

adhd-diagnosen är att jag äger mig själv mer, konstigt nog. (Frida, Diagnosresan  

2019, avsnitt 2). 

 

Både Lars och Frida har erfarenheter av att acceptera sig själva efter att ha fått en extern 

bekräftelse på att de har en diagnos. I en studie av Tan (2018, s. 165) berättar en av 

respondenterna att det fanns frihet och ägande i att inse att det inte finns något magiskt 

botemedel som skulle förändra situationen drastiskt. Genom att förstå sig själv med hjälp av 

diagnosen är det lättare att acceptera sin egen verklighet inklusive de anpassningar som 

behövs gentemot det normativa samhället (ibid). För både Lars och Frida har dessa känslor 

hjälpt dem framåt med att lära sig om sig själva och att kunna förklara för andra vilken 

anpassning de behöver för att fungera optimalt i vardagen. Att få en diagnos och möjligheten 

att genom den få ny självkännedom har alltså haft positiv påverkan på deras liv och 

välmående.  

 

 

6.5 Sammanfattning 

I kapitlets olika avsnitt har vi presenterat studiens resultat och kopplat samman dem med 

tidigare forskning och våra teorier om normalitet och stigma. Med hjälp av denna analys drar 

vi tre olika slutsatser. 

 

Den första slutsatsen är att alla personerna i dokumentärserierna har mycket liknande 

erfarenheter. Det framkommer under studiens samtliga teman. Det tyder på att även om varje 

situation är unik, så kan det finnas många gemensamma nämnare som bör beaktas.  

 

Den andra slutsatsen är att normaliteten, omgivningens krav och den stigmatisering som ofta 

följer är något som har stor påverkan på alla personernas liv. För barnen i Bokstavsbarnen 

påverkar det aktivt deras skolgång, självkänsla och relationer. Molly och Elina har svårigheter 

med att anpassa sig till den normativa skolgången och för Ture har det lett till att han kommer 

gå ut grundskolan utan godkända betyg. Det har i sin tur hämmat deras självkänsla samt 

möjlighet att skapa och upprätthålla relationer med vänner. För de vuxna i Diagnosresan har 

normalitetens snäva ramar varit något negativt under uppväxten. Efter att ha fått sina 

diagnoser i vuxen ålder har de snäva ramarna blivit mer hanterbara och de har själva utvecklat 

och bibehållit strategier för att fungera i samhället. Både Lars och Frida har upplevde en 

trygghet i sin diagnos och den självförståelse det innebar att få extern bekräftelse. Elisabeth 
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och Helen berättar hur diagnosen hjälpt dem att utforma strategier kring återhämtning och 

anpassning för att orka med det normativa samhället.  

 

Den tredje och sista slutsatsen som arbetet med studien givit är att det är viktigt att lyssna på 

och ge tillräckliga anpassningar till personer med NPF. Om inte, vilket vår empiri visar, leder 

det bland annat till skolsvårigheter och psykisk ohälsa. Det är av yttersta vikt att personer med 

NPF får samma respektfulla bemötande som alla människor förtjänar och att vi ser varje unik, 

levd erfarenhet som en tillgång och vägvisare framåt. 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka individers upplevelser av att leva med NPF och hur 

det har påverkat deras liv. För att uppfylla detta syfte har vi tittat på två dokumentärserier, 

Bokstavsbarnen (2021) och Diagnosresan (2019), där vi fick följa sju personer som har blivit 

diagnoserade med NPF. Genom denna uppsats hoppas vi att vi har tillfört en ökad kunskap 

och förståelse för varje människas unika situation. Vårt användande av dokumentärserier som 

empiriskt material väcker förhoppningsvis en nyfikenhet hos läsaren att själv titta på serierna 

och lära känna individerna vars liv är grunden för denna uppsats. Även om vi eftersträvat att 

ge en bred och komplex bild av individernas liv, är det inom uppsatsens omfång omöjligt att 

fånga upp alla aspekter. Vi har fokuserat extra på områden som samhället, sociala relationer 

och psykiskt mående. Dessa områden identifierade vi som några kärnpunkter i 

dokumentärserierna. Studiens frågeställningar var formulerade på följande sätt: 

 

● Hur förhåller sig individerna till samhällets normer och förväntningar?  

● Vad berättar individerna om NPF-diagnosen påverkan på deras sociala relationer? 

● Hur upplever individerna och deras anhöriga att NPF-diagnosen påverkar på 

individernas psykiska mående? 

 

Dessa frågeställningar har diskuterats i kunskapsläget samt resultat och analys. Vi har 

eftersträvat att besvara frågorna utifrån empirin med hjälp av några valda teoretiska 

utgångspunkter samt av det som presenterats i kunskapsläget. Första frågan handlar om 

samhället och behandlas i avsnittet Samhället och skolan. Under den rubriken har vi 

diskuterat hur både skolan och samhället i stort påverkar personerna i dokumentärserierna. 

Många upplevde en känsla av någon form av misslyckande, samt delade med sig tankar och 

känslor kring sin skolgång. Andra frågeställningen handlar om sociala relationer och besvaras 

i avsnittet med samma namn. Här har vi försökt synliggöra hur viktigt det är med sociala 

relationer och även lyft fram erfarenheter av att ha svårt med socialt samspel. Tredje 

frågeställningen fokuserar på individernas psykiska mående, som också har ett eget avsnitt. 

Här har vi lyft fram områdena psykisk ohälsa, självmordstankar och självmordsförsök samt 

slutligen psykiskt välmående.  

 

Uppsatsarbetet har varit en lärorik process. Att arbeta med tv-serier som empiriskt material 

var en ny metod för oss båda och det var spännande att sätta sig in i de etiska övervägandena 
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som rör specifikt offentligt publicerat material. Mycket av den metodkunskap som intervjuer 

gick att applicera på arbetet med rörligt material men en del saker skiljer sig åt, till exempel 

hur metodens tillförlitlighet diskuteras. Vi vill uppmuntra fler studenter till att se 

möjligheterna i de digitala material som finns tillgängliga för allmänheten.  

 

Från arbetet tar vi med oss flera lärdomar men den största lärdomen är nog hur viktigt det är 

med tidig diagnostisering och rätt hjälp och stöd i vardagen. Att det är viktigt med 

anpassningar i skolan för framtidshopp, relationer och psykisk hälsa. Vi tar även med oss det 

vi skrev inledningen av denna uppsats om att mycket medierapportering handlar om 

samhällets syn och känslor kring NPF och mindre om vad individer med NPF vill, tycker och 

känner. I vårt framtida yrkesliv som socionomer är det viktigt att den enskilda individen sätts i 

fokus. Slutligen tar vi med oss att det ofta saknas tillräckliga anpassningar för att individer 

med NPF på bästa sätt ska delta i samhällslivet. Det behöver ske en perspektivförskjutning för 

att samhällets kollektiva ansvar ska fånga upp individer som avviker från samhällets 

normativa förväntningar. 
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