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Abstract 

Author: Shahad Hassan 

Title: The meaning of an ADHD-diagnosis  

Supervisor: Urlika Järkestig-Berggren 

Assessor: Torbjörn Forby 

 

The purpose of this study is to show how biographers and chroniclers with an 

ADHD-diagnosis describe their identity experiences before, during and after 

diagnosis. The purpose is also to show if these identity experiences can be 

understood based on deviance and stigma. 

The result showed that the authors had a negative view of themselves before the 

diagnose ADHD. The negative views they had come from the environment that 

negatively affected them. After the diagnosis, the self-image has improved, the 

authors began to understand themselves much more than before. The results also 

showed that ADHD- diagnosis gave a confirmation of the identity. Many authors 

that felt lost said that the diagnosis has led them to being identified. 

The conclusion of the study is that the authors have different experiences of 

the diagnosis. But some of them showed that ADHD may have a connection 

to stigma and at the same time it also confirms the identity. 

  

Keywords:  ADHD, ADHD diagnosis, identity, stigma, self image, 

environment 

Nyckelord: ADHD, ADHD diagnos, identitet, stigma, självbild, omgivning  
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1.Inledning		
Att diagnostiseras med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

kan påverka och förändra personers liv både i positiv och negativ riktning. 

Uppsatsen belyser hur olika vuxna personer med ADHD-diagnos beskriver 

sin diagnos, dess påverkan på deras identitet och självbild samt eventuell 

upplevelse av stigmatisering och avvikelse.   

Identitetsbegreppet definieras utifrån Stier (2003) som menar att olika 

händelser som inträffar i livet och medfödda egenskaperna påverkar vårat 

identitetsskapande i stor utsträckning. Vi utvecklar en fast identitet som utgör 

oss till den personen vi är. Självbild (Cullberg 2005) handlar om hur vi ser på 

oss själva. Både Identitet och självbild skapas genom interaktion med andra. 

Människor runt omkring oss har en stor påverkan på hur vi blir som personer 

och hur vi ser på oss själva. Vår självbild varierar och pendlar beroende på 

om vi får negativ eller positiv respons på våra handlingar. Personer kan ha ett 

beteende som avviker eller ha medfödda egenskaper som avviker från det 

som uppfattas vara ”normalt”.  När en person märker att de andra ser hen 

som annorlunda uppstår en brist på överensstämmelse mellan den faktiska 

och den tillskrivna identiteten. I den diskrepansen uppstår någonting som 

kallas för stigma (se Goffman 2011). Utifrån de begreppen kommer jag att 

studera hur olika personer beskriver att sin ADHD-symptom och/eller sin 

ADHD-diagnos påverkat självbilden och identitet. Eftersom personer med 

ADHD kan ha drag som kan anses vara ”onormala” kan personer som har 

ADHD uppfattas som avvikande och förblir stigmatiserade på grund av 

diagnosen, detta är därför begreppet avvikande och stigma används i denna 

studie.  

ADHD är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som innebär varaktiga 

och även stora uppmärksamhetsproblem samt överaktivitet och impulsivitet. 

Tillståndet kan påverka vardagen i sådan utsträckning att det kan leda till 

funktionsnedsättning. (Social styrelsen 2014).	Personer med ADHD kan ha 
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olika problem i vardagen, exempelvis svårigheter med att vara i röriga 

miljöer. En del personer som har ADHD föredrar hellre att vara i en specifik 

anpassad miljö. Andra svårigheter är att personer med ADHD kan vara 

omotiverade eller har svårigheter med att fullgöra något som de håller på 

med. Med hjälp av olika stödinsatser kan funktionsnedsättningen underlättas 

(socialstyrelsen 2017). 

Det finns två olika aspekter av ADHD: den sociala och den medicinska. 

Enligt Beckham (2007) är det viktigt att skilja mellan de två aspekterna. Den 

medicinska aspekten belyser exempelvis hur symptombilden ser ut, 

medicinering, diagnoskriterier och så vidare. Det finns två internationella 

diagnossystem som används för diagnostisering av ADHD (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems och 

Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) (American Psychiatric 

Association, 2013). Det krävs att de så kallade ”DSM5” två kriterierna ska 

vara uppfyllda för att en individ ska få en ADHD-diagnos. Det första kriteriet 

kallas för ”ouppmärksamhet”, den innefattar nio symtom, exempelvis 

svårigheter med uppmärksamheten, svårigheter med att instruktioner och 

glömska i vardagliga livet.  Andra kriteriet som kallas för ”Hyperaktivitet 

och ouppmärksamhet”  innefattar också nio symtom såsom svårt att sitta 

still, att pratar ofta överdrivet mycket eller att inte klarar  av att vara lugn.  

För diagnosticering som barn eller ungdom krävs att sex av de nio symtomen 

för vardera kriterium uppfylls. Vuxna diagnosticeras när fem av de nio 

symtomen uppfylls (Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

2013). 

Följande studie kommer lägga fokus på den sociala aspekten av diagnosen. 

Den kommer därmed belysa hur det är att få och leva med en ADHD-diagnos 

genom ett fokus på hur identitet och självbild påverkas av diagnosen och 

huruvida ADHD stigmatiserar individerna. Att få en diagnos kan upplevas på 

olika vis. Hallerstedt (2006) lyfter fram diagnosticeringens positiva sidor. I 
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sökandet efter en identitet kan en diagnos ge ett svar. Diagnosen har en egen 

makt. För den diagnostiserade representerar diagnosen bekräftelse för sig 

själv, för omgivningen, arbetsgivaren och myndigheter. En diagnos kan å ena 

sidan tolkas som en vinst genom avlastning från ansvar, ångest och skuld. Å 

andra sidan kan diagnosticeringen innebära förlust och utanförskap 

(Hallesterstedt 2006¨). En del föräldrar upplever att ADHD-diagnos är en 

etikett som stämplar deras barn och stigmatisera dem. Trots detta beskriver 

Beckham (2007) att diagnosen underlättar väldigt mycket för först och främst 

personen själv. En diagnos sätter namn på varför man är som man är vilket 

bekräftar identiteten. Alltså förklarar diagnosen för omgivning och även för 

personen själv varför den fungerar som den gör samt ger en förklaring för 

svårigheterna som personer med ADHD har. 

Personer som vi möter i vardagen ordnas in i olika kategorier (Goffman 

1972). Vi har olika förväntningar på hur dem vi möter ska vara. Om 

personerna inte lever upp till förväntningarna stämplas de som avvikande.  

ADHD-symptomen kan medföra avvikelse eftersom personer sätts in i olika 

kategorier och fack på grund av sin diagnos. Genom att individer får olika 

etiketter eller stämplar av omgivningen påverkas den stämplade personens 

självbild (jämför med Becker 1991).  

Att leva med en diagnos kan, enligt ovan beskrivning, innebära både hinder 

och möjligheter. Vuxna personer med ADHD har olika historier av ständiga 

misslyckanden i form av exempelvis oförmåga att behålla ett arbete eller 

slutföra projekt. Det gör att de kan drabbas av en negativ självbild (Young & 

Bramham, 2007). Studien av Young, Bramham, Gray och Rose (2008) visar 

att många av studiens deltagare uppger att de alltid försöker gömma sin 

diagnos och inte visa den för omgivningen för att undvika stigmatisering. 

Personerna upplever att de uppfattas som avvikande när de berättar om sin 

diagnos för omgivningen. För att kunna komma ifrån alla negativa 

värderingar av omgivningen försöker respondenterna dölja diagnosen. En 



	

	 8	

diagnos kan alltså upplevas som ett problem för många personer med ADHD 

eftersom den leder till sämre självbild och stämplar dem som avvikande. 

Becker (2006) definierar avvikelse som en individs brott mot sociala regler 

som skapats av och råder i samhället.   

Diagnoser kan även leda till sociala kategoriseringar av barn som exempelvis 

har svårigheter i skolan. Kategoriseringarna kan leda till avvikelse och att 

lägre krav ställs på barnen som därmed får färre chanser och möjligheter som 

vuxna i exempelvis arbetslivet. Personer med diagnoser eller med 

”avvikande beteenden” etiketteras och förblir därmed utanför (Hallerstedt 

2006).   

ADHD-symptomen/dragen kan leda till att man anses ha ett avvikande 

beteende. Personer med ADHD har som nämnt tidigare olika symptom och 

personliga drag som kan anses vara ”onormala”.  De dragen kan ibland vara 

svåra att dölja eftersom de är medfödda egenskaper och tillskriven identitet 

som man födds med. Det är viktigt att lyfta fram att det inte bara diagnosen i 

sig som kan leda till att vissa individer kan hamna utanför utan även de 

medfödda ADHD-symptomen vilket visar sig i Schervels & Jacqueline. 

(2015) studie.  

1.2	Problemformulering		
	

Tidigare avsnitt visar att diagnostisering av ADHD innebär positiva och 

negativa konsekvenser. Att få och leva med en diagnos kan innebära stora 

förändringar för individerna med ADHD. En diagnos kan dels stärka 

självbilden då diagnosen innebär en lättnad och ett svar på varför man inte 

alltid når upp till omgivningens förväntningar. Dels kan självbilden 

försämras eftersom personer som blir diagnostiserade känner sig avvikande 

och att de hamnar utanför. Eftersom en ADHD-diagnos kan förändra 

individers identitetsupplevelser är det viktigt att studera olika personers 
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erfarenheter och huruvida ADHD leder till ett stigma samt diagnosens 

betydelse för personerna.  

Det bedrivs mycket forskning kring orsaker, uttrycksätt och hur vi kan hjälpa 

de som får en ADHD-diagnos. Forskningen kring subjektiva erfarenheter hos 

personer som får ADHD- diagnos är inte lika omfattande. Svenaues (2015) 

skriver hur vårt sätt att se på vuxnas och barns beteende, som ”avviker” från 

det normala, har förändrats på senare år. Idag betraktar vi individers beteende 

utifrån olika diagnoser snarare än att se det som individers egenskap eller 

personlighetsdrag. 

 Denna studie förmedlar hur personer med en ADHD-diagnos påverkas av 

diagnosen och huruvida diagnosen leder till stigma och avvikelse. 

Förhoppningen är att skapa förståelse för individers upplevelser av deras 

diagnoser och minska kategoriseringen av personer med diagnos i samhället.  

Enligt den tidigare forskningen har individer olika känslor gentemot 

diagnosen. Alltså finns det flera svar på hur det är att få en diagnos och dess 

inverkan på identitet och självbild samt eventuellt stigma.  Studien kommer 

att belysa den varierande bilden av diagnosen. Eftersom personer har olika 

värderingar, upplevelser samt erfarenheter av diagnosen är det viktigt att 

belysa hur var och en har påverkats av diagnosticeringen.  

Experterna har sina åsikter, antingen är diagnosen ADHD ett sätt att stämpla 

människor och dela in dem i fack, eller så är det en medicinsk diagnos som 

öppnar dörrar till olika hjälpinsatser som underlättar vardagen för drabbade 

personer. Socialstyrelsen (2004) betonar att ADHD är ett samhällsproblem i 

den meningen att det påverkar många människor, och att samhället har ett 

gemensamt ansvar att låta de drabbade personerna utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar med stöd från samhället. Johannisson (2006, s. 39) skriver att: 

”En diagnos säger hur individen ska uppfatta sig själv och hur samhället ska 

uppfatta henne”. Genom att studera självbiografier och krönikor skrivna av 

personer som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder vill jag belysa deras syn på 
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den saken.  Det känns viktigt att belysa detta tema och att låta dessa personer 

göra sig hörda. Genom deras berättelser kommer ny kunskap fram, kunskap 

som  kan vara viktig för möjligheter till förändring när det gäller 

omgivningen syns på personer som har ADHD-drag eller som får ADHD-

diagnos.   

 

1.3	Syfte	och	frågeställningar	
	

Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur biografister och 

krönikeförfattare med ADHD beskriver sina identitetsupplevelser före, under 

och efter diagnosticering. Syftet är även att analysera om dessa 

identitetsupplevelser kan förstås utifrån avvikelse och stigmatisering. Syftet 

leder till följande frågeställningar: 

 

Hur beskriver personerna/författarna att deras ADHD-diagnos har påverkat 

deras självbild? 

Vilken social betydelse uppfattar författarna att ADHD- diagnosen haft för 

dem? 

På vilka sätt ges diagnosen betydelser av författarna i deras 

identitetskonstruktioner?  
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2.	Tidigare	forskning		
	
I följande kapitel behandlas tidigare forskning gällande hur olika 

personer/grupper med en diagnos beskriver sin egna diagnos och dess 

påverkan på identitet, självbild och om diagnosen leder till stigmatisering. 

För studien användes de databaser som finnstillgängliga via linneuniversitet. 

De databaser som användes var Diva, Libris och Swebus.   

För att hitta den tidigare forskningen inom studiens område användes 

sökorden ADHD, ADHD- diagnos, diagosis, ADHD and identity, stigma och 

identitet.  Den tidigare forskningen har blivit tematiserad i olika teman för att 

underlätta läsningen. Den första tematiseringen är självbild och identitet 

hos personer med ADHD och andra tematiseringen är koppling mellan 

stigmatisering och ADHD.  

 

Den tidigare forskningen har blivit tematiserad i två teman. Den första 

tematiseringen är självbild och identitet hos personer med ADHD. Andra 

tematiseringen är koppling mellan stigmatisering och ADHD.  

 



	

	 12	

2.1	Självbild	och	identitet	hos	personer	med	ADHD		
 

En ADHD-diagnos kan ha positiv eller negativ påverkan på identitet och 

självbild.  Fleischmann och Fleischmann (2012) studerade 71 olika 

självbiografiska berättelser skrivna av individer som diagnosticerats i vuxen 

ålder. Författarna delade upp självbiografierna i tre olika steg.  I steg ett 

förklarade författarna att personerna hade lågt självförtroende innan 

diagnosen. Deltagarna kände skuld och att deras misslyckanden var orsakade 

av dem själva. I steg två kände de att de kunde leva ett meningsfullt liv efter 

att de fått diagnosen. Skamkänslorna som personerna hade försvann och de 

hade mer förståelse för varför de fungerade på ett visst sätt. En stor del av 

respondenterna anger att diagnosen gav svar på varför de var ”annorlunda”. 

Förståelsen gjorde att personerna kände sig bekväma i sin identitet eftersom 

diagnosen bekräftade identiteten och bekräftade varför man var som man var.   

Personerna upplevde även mindre stress. Före diagnosen var deltagarna 

förvirrade. De hade många frågor om varför de inte kunde vara som andra. 

Efter diagnosen försvann stressen och förvirringen som personerna hade.  

I det tredje och sista steget började de flesta känna att diagnosen påverkat 

deras liv i en positiv riktning. Personerna berättade att tack vare diagnosen 

hade de ett mer meningsfullt liv än de personerna som hade en 

”odiagnostiserad” ADHD.  Forskarna menade att deltagarna hade blandade 

känslor gentemot diagnostiseringsprocessen. Innan diagnosticeringen kände 

deltagarna skuld och hade negativa känslor gentemot sig själva eftersom de 

inte visste vad deras ”onormala” beteende berodde på. Diagnosticeringen 

bidrog till att personerna fick en förbättrad syn på sig själva eftersom de 

visste att de hade en diagnos som orsakade de ”onormala” beteenden. På så 

vis kan en diagnos underlätta.  

 

Edboms (2009) studie handlar om förhållandet mellan självbild och ADHD 
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från barndomen till unga vuxenlivet. Enligt Edbom innebär ADHD-symptom 

en funktionsnedsättning som kan leda till stora problem inom familj, med 

kamrater och omgivning vilket påverkar självbilden på ett negativt sätt. Dock 

påpekar Edbom att det finns många andra studier som visar att personer med 

ADHD kan ha en god självbild och fungera bra i sin miljö trots diagnosen 

och symptomen. Det innebär att graden av funktion och hälsa verka skilja sig 

åt hos de unga trots att de har en och samma diagnos.  

 
Young & Rose (2008) studie visar att ADHD-symptomen har en stor 

påverkan på individens självbild och hur den uppfattar sig själv. Forskarna 

kom fram till att deltagarna alltid hade känt sig annorlunda innan de fick 

diagnosen. En del uppfattades som lata och problempersoner på grund av 

ADHD-symptomen. Forskaren skriver att många har upplevt ett negativt 

bemötande av omgivningen i sin barndom för att de inte var som alla andra. 

Det hanterades på olika sätt. Vissa accepterade vad omgivningen sa och 

började även se sig själva som lata och som ”problempersoner”. En del 

deltagare kände att de inte dög, vilket i sin tur ledde till att de fick en negativ 

självbild och ett lågt självförtroende.  Andra hanterade det genom att 

ignorera andras åsikter om dem. Enligt Young m.fl. var ignorerandet en 

försvarsmekanism för att hindra omgivningens negativa åsikter från att 

påverka den egna självbilden och självförtroendet på ett negativt sätt.  

Young m.fl. hävdar att diagnosticeringen betydde olika för olika individer. 

Diagnosen gav svar till en del personer varför de fungerade som de gjorde, 

vilket gav förståelse för många varför de var ”annorlunda”. Detta har enligt 

forskaren påverkat självbilden i positiv riktning. Personerna slutade att se sig 

själva som problempersoner, vilket ledde till att de fick en bättre självbild 

jämfört med hur det var innan diagnosen. Forskarna kom även fram till att en 

del personer inte kunde uttrycka sina åsikter eftersom de var rädda för vad 

omgivningen skulle tänka. Eftersom de inte visste vad deras ”speciella” 

beteende berodde ville de inte synas eller höras så mycket. Efter diagnosen 
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fick personerna mer tilltro till sig själva då de visste att de har en ADHD-

diagnos som orsaka det annorlunda beteendet.  

2.2	Koppling	mellan	stigmatisering	och	ADHD		
 

En del personer blir stigmatiserade av omgivningen på grund av att de anses 

vara ”avvikande”. Leal (2010) undersökte om ADHD-diagnos leder till 

stigmatisering genom att utgå från sig själv i en introspektiv fallstudie. 

Forskaren intervjuade 15 personer som han har en nära relation till och läste 

även socialtjänstens dokumentation om honom själv. Leal kom fram till att 

hans vilja ofta förväxlas med hans förmåga. Detta ledde i sin tur till 

stigmatisering och att han uppfattades som avvikande och konstig, vilket 

enligt Leal var anledningen till att många undvek att prata eller umgås med 

honom. 

Leal kom fram till att han i vissa situationer och miljöer upplevdes ha en 

funktionsnedsättning. Forskaren hävdade att detta berodde på att miljöerna 

och situationerna var funktionshindrande. I andra miljöer var 

funktionedsättningen nästan obefintlig. Forskaren konstaterade att diagnosen 

borde vara till hjälp och även ett bevis för att de med diagnos behöver visst 

stöd som underlättar livet.  En annan aspekt som Young m.fl. (2008) tar upp 

är hur det var att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Deltagarna uppvisade 

en rädsla över hur omgivningen skulle uppfatta dem efter att de fått 

diagnosen. Enligt forskarna var det omgivningen som hade svårt för att 

acceptera diagnosen och inte personerna själva. Omgivningen hade även 

svårt för att släppa in en person som hade ett beteende som uppfattade som 

normbrytande.  De diagnosticerade uttryckte att de bara har berättat om sin 

diagnos för sina närmaste eftersom de hade en rädsla av att bli stämplade 

eller stigmatiserade av andra på grund av sin diagnos.   
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En annan forskare (Schervels m.fl. 2015) kom också fram till att symptomen 

i sig inte sågs som ett problem av de flesta deltagarna. Även om ADHD var 

en kamp för vissa, verkar ADHD bli mest problematisk i den sociala miljön 

på grund av symptomen. Då omgivningen hade svårt för att acceptera 

individer med ADHD symptom hade flera deltagare känslor av att inte vara 

tillräckligt bra och hade känslor av avslag. Detta resulterade till att 

självbilden påverkades negativt. För en del andra blev det känsligt eftersom 

de insåg att diagnosen kommer följa med dem hela livet vilket upplevdes 

som en ansträngande känsla (Young m.fl. 2008).    

Diagnosen kan leda till stigmatisering om omgivningen får kännedom om 

den. Enligt Canu & Pope (2008) är ADHD-dragen svåra att dölja och därför 

anses de diagnosticerade vara annorlunda eller normbrytande. Forskarna 

studerade hur collegestudenter i USA agerade gentemot personer som hade 

ADHD-diagnos, psykiska besvär eller var helt friska. Studenterna var mest 

negativa till personer med ADHD. Forskarna hävdar att det kan vara bättre 

att vara mer diskret med sin diagnos för att kunna anpassa sig till normerna 

och samhälles regler och på så vis komma ifrån stigmatiseringen. Individer 

avvisar personer som har avvikande beteende eller någon typ av störning. 

Dock skriver författarna att det inte alltid behöver vara på det viset. Det finns 

många som trivs tillsammans med personer som har ADHD. Enligt forskarna 

har det att göra med vilken personlighet man har och vilka människor man 

trivs att umgås med eller arbeta med.  

 

2.3	Sammanfattning	av	den	tidigare	forskningen		
 

Den tidigare forskningen visar att många ser på diagnosen som något positivt 

då den fungerar som en lättnad och svar på varför man agerade som man 

gjorde. Enligt den tidigare forskningen kan en diagnos bekräfta identiteten 

och ge svar på vem man är. Diagnosticeringen var en process för många. 
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Innan diagnosen kände en del att det var fel på dem och att misslyckandet är 

orsakat av de själva. Efter diagnosen försvann skuldkänslorna och många 

fick mer förståelse för sig själva.  

Forskningen visar att ADHD även kan bidra till en negativ självbild då 

ADHD-symptomen kan uppfattas som normbrytande och avvikande i 

omgivningens ögon. Den tidigare forskningen belyser att ADHD-dragen kan 

leda till stigmatisering då omgivningen har svårt för att acceptera de som är 

”annorlunda”. Diagnosen eller ADHD-dragen var inte ett problem för 

personerna själva utan det var den sociala miljön/omgivningen som var 

problemet. Men enligt Canu m.fl. (2008) studie behöver det inte vara på det 

viset då det samtidigt finns många som trivs tillsammans med personer som 

har ADHD och som inte alls har ett problem med att ”acceptera” dem.  

Att jag valde att lyfta fram forskning om ADHD och självbild samt stigma är 

för att presentera hur andra upplever sin ADHD i förhållande till deras 

självbild och huruvida ADHD orsakar avvikande och stigma. Tidigare 

forskning visar att många har en negativ självbild på grund av omgivningens 

syn. Det är därför viktigt i denna studie att lyfta fram vad personer som har 

ADHD känner och hur omgivningen lämnar en negativ påverkan på 

personernas självbild. Det känns viktigt att belysa detta tema och att låta 

dessa personer göra sig hörda så att allmänheten kan visa mer förståelse för 

att vi är olika.  
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3.Teori/begrepp		
 

Kommande del innefattar en beskrivning av de valda teorierna. fyra olika 

begrepp används för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och syfte. 

De första två begreppen är identitet och självbild som används för att förstå 

på vilka sätt ADHD kan påverka diagnosticerade individers självbild och 

identitet. De tredje och fjärde begreppen som används är stigmatisering och 

avvikelse. Stigma används för att kunna förklara en eventuell 

avvikelseupplevelse.   

3.1	Identitet		
Stier (2003) förklarar att begreppet identitet härstammar från latinets 

”identitas” som betyder ”densamme”. De olika händelser som inträffar i livet 

påverkar våran identitet i stor utsträckning. Under uppväxten har människor 

olika livsförhållanden och går igenom olika saker som påverkar 

identitetsskapande. Steir menar att människor utvecklar en fast identitet med 
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fasta personlighetsdrag som formar oss till den personen vi är. Vi födds med 

olika egenskaper eller personlighetsdrag som bestämmer vilka vi kommer att 

bli och vilken identitet vi kommer att ha. Stier (2003) redogör för sina olika 

syner på identitet. Den första grundsynen är den essentiella som handlar om 

att vi har medfödda egenskaper som avgör vilka vi kommer bli senare. Den 

andra synen är den konstruktivistiska som handlar om att vår identitet är 

formad utifrån de externa faktorerna i vår omgivning, identiteten formas 

genom den sociala interaktionen. 

Giddens (2003) definierar självidentitet som något som förutsätter en reflexiv 

medvetenhet, och han talar därför om ett reflexivt själv. Självidentiteten är 

det vi är medvetna om att vi är. Självidentiteten är inget som är givet, utan ett 

resultat av våra reflexiva handlingar och val som vi gör i livet.  Valen vi gör, 

sättet vi lever på eller hur vi är som människor är sådana reflexiva handlingar 

och val som gör oss till den vi är.  

Enligt Hammarén och Johansson (2009) handlar identitetsbegreppet om hur 

vi förstår och definierar oss själva i relation till oss själva och den sociala 

miljön vi lever i. Människor förväntas tillhöra vissa grupper. Genom att 

tillhöra en grupp fastställs individens identitet.  För enkelhetens skull gör vi 

kategoriseringar som hjälper oss att veta vem olika personer är, alltså vilken 

identitet olika personer har och vilken grupp de tillhör.  Att tillhöra en grupp 

kan betyda mycket för personen själv och även omgivningen. Goffman 

(2014) redogör för den sociala identiteten och menar att när en främling 

dyker upp för första gången är den första åsynen på honom/henne tillräckligt 

för att vi ska kategorisera den människan samt fastställa hens egenskaper och 

dennes sociala identitet. Människor har olika föreställningar samt 

förväntningar på hur olika människor bör vara, dessa karaktärer vi tillskriver 

honom eller henne benämns för den sociala identiteten.  
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3.2	Självbild		
Cullberg (2005:35) förklarar att självbild handlar om hur vi ser på oss själva, 

vilka uppfattningar vi har om oss själva, vilka vår värden och ideal är samt 

vilka vi tror att vi är. Bilden vi har om oss själva kan till exempel bero på 

uppväxt, värderingar, intressen, utbildning osv. Med andra ord innefattar 

självbilden all kunskap och information vi tror oss ha om oss själva. Olika 

händelser som händer oss kan innebära att synen på oss själva påverkas eller 

förändras (Steir 2003:50).  

Människor börjar redan som nyfödda forma självbilden i interaktion med 

omgivningen. Människor formas utifrån normer och kulturer. Samhällets 

normer och värderingar integreras i självbilden. Vår självbild varierar och 

pendlar beroende på om vi får positiv eller negativ respons på våra 

handlingar. Alltså påverkas självbilden av omgivningen. Om omgivningen 

uppfattar en person som lat och okunnig kommer personens självbild att 

påverkas av den negativa feedbacken. Resultatet blir att man börjar se sig 

själv som lat och okunnig. Om man istället får höra att man är smart och 

kunnig kommer man uppfatta sig själv som det (Cullberg 2005:16–17).  

3.3	Identitet	och	Självbild		
Begreppen självbild och identitet är två begrepp som ligger nära varandra 

men samtidigt skiljer sig från varandra. Tidigare förklarades begreppet 

identitet som något som vi människor har utvecklat under uppväxten. I 

samspel med omgivningen och samhället vi lever i har vi utvecklat en egen 

fast personlighet. Identitet är något oföränderligt men skapas utifrån 

omgivningen, samhället, kulturen osv under uppväxten. (Stier 2003:12–17) 

Självbilden handlar däremot om uppfattningen vi har om oss själva, vilka vi 

tror att vi är och bilden vi har om oss själva. Den uppfattningen påverkas 

också av omgivningen (Steir 2003:50).   

Cullberg (2005:19–20) redogör för skillnaden mellan identitet och självbild 

och menar att självbild är ett ”inifrån-perspektiv” som handlar om vår inre 

syn på oss själva. Identiteten är ett ”utifrån-perspektiv” som handlar om 
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personens sociala identitet/roll. Självbilden är alltså upplevelsebaserad 

medan när vi talar om identitet gör vi oftast en beskrivning utifrån.  

3.4	Stigma	och	avvikelse	
Inom varje samhälle existerar kategoriseringar av individer utifrån olika 

egenskaper.  För att en egenskap ska kunna nedvärderas behöver egenskapen 

avvika på ett icke-önskvärt sätt från samhällsnormen. Normen bestämmer 

hur individer bör vara och bete sig i ett samhälle. Det finns tillskrivna 

identitetsmönster som bestämmer hur olika individer förväntas bete sig. 

Dessa mönster utförs av ”normala” individer rutinmässigt och utan större 

eftertanke. Man utgår ifrån att människorna i omgivningen ska bete sig på ett 

förväntat sätt annars störs interaktionen. De normala blir förvirrade när en 

individ avviker från normen och söker förklaring till individens avvikande 

beteende eller sätt att vara Goffman (2014). Precis som Goffman menar 

Becker (1991) att människor förblir avvikande i omgivningens ögon när de 

avviker från bestämda regler som sociala grupper sätter upp.  Han skriver att 

”Sociala regler definierar situationer och beteendeformer som passar för 

dessa, specificerar somliga handlingar som 'riktiga' och förbjuder andra som 

'felaktiga'.” (Becker, 1991, s.17). En person som inte följer reglerna kan ses 

som utanförstående och avvikande. Dock tycker personen som bryter mot 

reglerna inte att de som dömt ut hen har rätt till att göra det eller att reglerna 

är bra. Istället kan personen börja se de andra som utanförstående.   

Individer förmedlar social information till omgivningen. Social information 

innebär den informationen som personer lämnar om sig själv. Det kan 

tillexempel vara kroppsliga uttryck, symboler eller sätt att tala. De kan vara 

medfödda, tillfälliga eller permanenta. Hur väl den sociala informationen 

syns har en stor betydelse för hur interaktionen med andra kommer att se ut 

och huruvida omgivningen kommer uppfatta dig som avvikande. Avvikelse 

kan enligt Goffman leda till stigma (Goffman 2014). Goffman (2014) skriver 

att personerna som avviker på något sätt ser sig själva som ”normala”. När 
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hen märker att de andra ser hen som annorlunda uppstår en brist på 

överensstämmelse mellan hens faktiska och tillskrivna social identitet. I 

åtskillnaden uppstår stigma.   

”Innehav av ett avvikardrag kan ha ett allmänt symbolvärde, så att människor 

automatiskt antar att dess bärare äger andra icke önskvärda egenskaper som 

sägs höra dit” (Becker 1991, s. 40). Omgivningen använder sig av 

generaliserandet. När en person begår en handling får den en etikett som 

antyder att den är en viss typ av person, ett exempel är att en person som 

begår ett brott anses vara en kriminell person. Personen får en etikett som till 

exempel knarkare eller knäppskalle och behandlas sedan utifrån den 

etiketten. Becker (1991) menar att etiketter påverkar personens självbild och 

hens sociala identitet.  

Stigmatiserade individer kan anses vara ”normala” beroende på vilken 

situation de befinner sig i (Goffman 2014). Den stigmatiserade hamnar inte 

alltid utanför utan kan söka människor i omgivningen som ger sympati och 

delar likartade erfarenheter eller har ett liknande stigma. Dessa kallas för de 

”egna” och de ”visa”. Goffman menar att stigmatiserade grupper kan dela 

sina gemensamma avvikelser och erfarenheter med varandra eftersom de 

känner en tillhörighet. En stigmatiserad person kan anses vara ”normal” i 

vissa gruppers ögon på grund av att de delar likartade erfarenheter eller har 

samma typ av stigma (Goffman 2011).  

Stigmatiserade grupper har en tendens att uppleva liknande situationer och på 

det sättet få likartade erfarenheter. Det som kännetecknar stigmatiserade 

individer är utsattheten som de utsätts för, som förekommer i form av olika 

skampålägganden, exempelvis genom nedlåtande behandling, nedsättande 

och förödmjukelser samt ringaktning (Starrin 2013).  
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3.5	Sammanfattning	av	teoriavsnitt		

Genom att inkludera stigma och avvikande samt självbild och 

identitetsbegreppen i den kommande analysen är målet att på ett givande sätt 

kunna analysera självbiografierna och krönikorna. Att applicera teorin 

självbild och identitet är relevant med tanke på att tidigare forskning visar på 

att det kan vara betydelsefullt att få en ADHD- diagnos vill jag se hur 

självbilden och identiteten påverkas av en diagnos och hur ADHD-

dragen/symptomen påverkar personernas syn på sig själva. Enligt Cullberg 

(2005) byggs självbilden i interaktion med omgivningen. Omgivningen har 

en stor påverkan på hur vi ser på oss själva. Den tidigare forskningen visar 

att personer har byggt upp en negativ självbild på grund av omgivningens 

syn på dem. Omgivningen uppfattar personer med ADHD som avvikande 

och därför börjar även personen se sig själv som avvikande. Därför är det 

viktigt att begrepp som avvikande och stigma används i denna studie.  Som 

nämnt tidigare kan ADHD ses som en etikett.  Man blir definierad som 

avvikande då man får en etikett i form av en diagnos. Därför har valet av 

avvikande och stigma blivit naturlig för mig då jag vill ta reda på om 

personerna har erfarenheter av avvikelse eller/och stigma.  
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4.Metod 

I kommande avsnitt redovisas först den vetenskapsteoretiska ansatsen för 

studien.  Dem vetenskapsteoretiska ansatsen ger en förståelse för det 

perspektiv studien utgår ifrån och styr studiens tillvägagångsätt och hur 

materialet har bearbetats. Sedan kommer olika avsnitt som handlar om 

metodval, kvalitetskriterier, källkritiska principer, studiens urval, information 

om författarna och sist analys av material 

 

4.1	Vetenskapsteoretisk	ansats  

Den hermeneutiska vetenskapsteoretiska ansatsen har valts med tanke på 

studiens syfte, jag kommer att analysera och tolka olika texter och därför är 

den hermeneutiska ansatsen lämpligast för studien. Thomassen (2007) 

redogör för den hermeneutiska ansatsen som handlar om att förstå den 

mänskliga världen. Hermeneutiken handlar om förståelse och tolkning. I 

denna uppsats används hermeneutiken till att tolka utsagor och berättelser i 

texter i form av krönikor och självbiografier för att nå en förståelse för vad 

som förmedlas och ge en mening till detta (jämför med Ödman 2007: 25-26, 

57-59).  
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Enligt Becker (2008:21) har forskare föreställningar kring fenomenet eller 

samhällsproblemet som studeras, vilket leder till att forskare blandar in egna 

tolkningar och värderingar kring forskningsområdet. Denna kunskap är 

präglad av olika företeelser i form av olika erfarenheter, världsuppfattningar, 

värderingar samt hur vi tolkar och uppfattar saker och ting.  När jag 

undersöker upplevelser av att få och leva med diagnos ADHD är jag 

medveten om att jag har underliggande värderingar och tolkningar.  För att 

inte låta mina värderingar styra studien i en negativ riktning kommer jag att 

försöka vara opartisk och endast framföra vad författarna berättar genom att 

presentera deras resonemang i citatform. Citaten som kommer att väljas är 

sådana som berättar om personernas beskrivning av hur de såg på sig själva 

innan diagnosen, hur interaktionen med omgivningen såg ut för och efter 

diagnosen och även citat som informera om hur personerna ser på diagnosens 

betydelse samt diagnosens påverkan på självbild och identitet. Jag är 

medveten om att en del information och text inte kommer att användas i 

studie men det är för att hålla mig inom ramen för studiens syfte. Sedan gör 

jag en analys av citaten genom att endast utgå från författarnas resonemang 

och koppla de till mina fyra begrepp och den tidigare forskningen.  

4.2	Val	av	metod		
 

För att kunna studera olika samhällsprocesser behövs båda kvalitativa och 

kvantitativa data. De två metodtyperna har sina fördelar och nackdelar. Varje 

metod är bra beroende på vad man vill utforska (Ahrne & Svensson 

2011:11). Denna studie är en hermeneutiskt kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys används för att studera dokument för båda kvantitativa , och i 

detta fall, kvalitativa studier. Enligt Bryman är innehållsanalys den 

vanligaste metoden för att studera dokument (Bryman 2011:498–505). I 

denna studie valde jag att göra en innehållsanalys av olika krönikor och 

självbiografier skrivna av olika personer som har en ADHD-diagnos. Jag 
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presenterade först vad de olika författarna skriver och presenterade det i form 

av citat och därefter granskades och analyserades de olika citaten. Texterna 

analyserades utifrån tidigare forskning och begrepp. Jag har kopplat tidigare 

forskning till de olika citaten som valts ut och beskrivit huruvida citat och 

tidigare forskning skiljer sig eller överensstämmer med varandra. Begreppen 

kopplades också till de valda citaten genom att bekräfta och/eller förstå 

personernas berättelser utifrån de olika begreppen.  

 

För att kunna bedriva empirisk forskning måste data och material till studien 

samlas in, val av datainsamlingsmetod beror helt på vilken studie forskaren 

vill göra (Yin 2013:133–134).Yin beskriver olika typer av 

datainsamlingsmetoder, ”intervjuer”, ”observationer”, ”insamling och 

granskning” och ”känslointryck.” Det intressanta för denna studie är 

insamling och granskning. Genom metoden sammanställs dokument som är 

relaterade till forskarens studie.  Forskaren samlar in objekt från till exempel 

elektroniska källor (Yin 2013:150) och gör en granskning på det. I studien 

kommer olika texter publicerade på internet samt självbiografier skrivna av 

personer som har en ADHD-diagnos att granskas och presenteras. Vid 

textanalys nås inte samma detaljnivå som när man använder sig av 

tillexempel intervjuer,  intervjuerna ger en möjlighet att ställa detaljerade 

frågor och följdfrågor. Jag begränsades av det som redan står i krönikorna 

och självbiografierna. Dock eftersträvade jag att belysa den allmänna 

diagnosbilden med fokus på självbild, identitet, avvikande och stigma. Detta 

uppnåddes med hjälp av innehållsanalys av olika krönikor och självbiografier 

skrivna av personer som har en ADHD-diagnos.  

4.3	Kvalitetskriterier	
 

För att bedöma studiens tillförlitlighet användes Brymans kriterier. 

”trovärdighet”och ”representativitet” (Bryman 2011). Det första kriteriet är 
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trovärdighet som handlar om trovärdigheten i texter och dokument. 

Trovärdigheten uppnås om man bedömer att texten inte är förfalskad eller 

icke trovärdig. I den studien är det inte helt säkert att personernas berättelser 

är helt trovärdiga eller sanna. Människor kan ha en tendens att försköna 

verklighetsbilden, därför kan det kriteriet inte säkerställas.  

Det andra kriteriet, representativitet, fokuserar på om texterna fortfarande är 

relevanta eller inte. Kriteriet kan anses som en begränsning eftersom texterna 

är skrivna mellan år 2009–2017 är det inte säkert att personernas upplevelser 

och beskrivningar om sin ADHD-diagnos är fortfarande densamma.  

 

4.4	Källkritiska	principer		
 

Eftersom studien är baserad på olika krönikor publicerade på nätet och 

självbiografier är det viktigt att ha med Thurén (2013) källkritiska principer.  

Författaren delar in källkritik i fyra olika kriterier, ”äkthet”, ”tidssamband”, 

”oberoende” och ”tendensfrihet”. Äkthet innebär att källan ska vara det den 

utger sig vara. I de valda krönikorna och självbiografierna föreligger 

svårigheter att veta om det som personerna skriver är sant eller falskt. 

Bryman (2011) skriver att människor har en tendens att visa mer fördelaktig 

bild av sig själv, en så kallad social önskvärdhet, detta är något som kan ha 

förekommit i studien.  

Tidsamband handlar om att ju längre tid som har gått för källan ju större skäl 

det finns att ifrågasätta källan. Krönikorna som undersöks är skrivna i olika 

datum (mellan år 2009-2017), det är mycket möjligt att personernas 

beskrivningar av diagnosen inte är desamma i nuläget.  Tiden kan möjligtvis 

förändra författarnas syn på diagnosen, vilket jag är fullt medveten om.   

Principen om oberoende handlar om att källan ska stå för sig själv och ska 

inte vara exempelvis ett referat av en annan källa. Denna princip fullgörs 
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genom att texterna är skrivna av personerna själva där författarna skriver om 

egna upplevelser och erfarenheter av sin diagnos.  

Den sista principen är tendensfrihet som handlar om att källans 

verklighetsbild inte får förvrängas på grund av politiska, ekonomiska eller 

andra intressen (Thurén 2013). Återigen skriver författarna sina egna 

upplevelser och erfarenheter av diagnosen i syfte att sprida kunskap om sin 

diagnos. Det enda syftet med krönikorna är att personerna vill belysa hur det 

är att ha och vilka konsekvenser diagnosen medför. Därför kan det 

konstateras att inga intressen är inblandade.  

Från min sida finns inte heller sådana intressen inblandade. Avsikten med 

denna studie är endast att belysa hur det är att få en diagnos med koppling till 

identitet, självbild och stigma. Principerna har gett en ökad förståelse för 

vikten av att ställa sig kritisk till sina källor. Det är väldigt svårt att få veta 

eller bevisa att källor är sanna, det är en risk och även en begränsning i denna 

studie.  

4.5	Urval	
 

Bryman (2011:350) skriver om det målinriktade eller målstyrda urvalet. Ett 

målinriktat urval sker inte på ett slumpmässigt utan på ett strategiskt sätt där 

forskaren väljer deltagarna eller fallen som är relevanta för studien. Jag har 

gjort ett målinriktat urval genom att använda mig utav krönikor och 

självbiografier som handlar om olika personers beskrivningar av sina ADHD 

diagnoser.  

Jag har valt olika krönikor och självbiografier skrivna av vuxna kvinnor och 

män i olika åldrar. Alla författarna till krönikorna är över 18 år.  Anledning 

till varför urvalet var endast vuxna är för att endast hålla mig till en viss 

ålders period och även för att många hinner bli vuxna innan de få en diagnos, 

studiens syfte fokusera på personer som redan har en diagnos.  
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Jag har enbart valt personer som har fått en ADHD-diagnos det vill säga 

personer som inte har en diagnos valdes bort för att kunna besvara studiens 

frågeställning och även syfte. De valda krönikorna och självbiografierna är 

skrivna av båda könen. Jag kommer dock inte lägga vikt över huruvida 

erfarenheterna och beskrivningarna av diagnosen skiljer sig mellan könen, 

utan endast presentera både könens beskrivning av sin ADHD. Jag ville 

belysa symptombilden och diagnosbilden för både kvinnor och män eftersom 

det kan bli större variation.  

Olika krönikor och självbiografier söktes via databasen google. Sökorden 

som användes för att hitta krönikorna var: ADHD, ADHD diagnos, krönika, 

krönikor, ADHD krönikor, ADHD diagnos krönikor. För att hitta 

självbiografierna användes sökorden: ADHD självbiografi, ADHD bok, min 

ADHD. Jag hittade ungefär 40 olika krönikor och ungefär 10 självbiografier. 

Urvalet av krönikorna och självbiografierna var baserad på att välja de 

krönikor och självbiografier som var mest lämpliga för studiens syfte och 

frågeställning. Urvalskriterierna var att välja endast krönikor och 

självbiografier som berättade om personers beskrivningar av sin ADHD-

symptom och diagnos och dess påverkan på identitet, självbild och hur 

interaktionen med omgivningen ser ut. Alltså valde jag endast krönikorna 

och självbiografierna som innehöll lämplig information som kan användas i 

studien. Med lämplig information menas information som kan besvara 

studiens syfte samt frågeställning. Många av de krönikor som hittades var 

skrivna av personer som inte hade en diagnos. De bortvalda krönikorna och 

självbiografierna innehåller data som inte är passande för studiens syfte och 

frågeställning. Exempel på sådan data är hur personerna dianotiserades 

(processen), om de tar medicin till sin ADHD eller inte, vilken påverkan har 

medicin på dem och så vidare. I studien användes fem olika krönikor och två 

självbiografier, antal sidor till självbiografierna är 164 och 144 sidor, antal 

sidor på alla krönikor är cirka 12 sidor. De valda krönikorna innefattar inte 

mycket text, självbiografierna har därmed mycket mer textmassa och därför 
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användes självbiografierna i en större omfattning.   

Materialet innefattar data som är mindre intressant för studiens syfte och 

frågeställning, mycket text av självbiografierna användes ej då den inte är 

relevant för studien.  

Personerna berättade tillexempel om hur det var att ha ADHD när de var 

barn, hur medicinen påverkade dem och hur deras symptombild ser ut. Den 

informationen är mindre intressant för studien eftersom studien fokuserar på 

hur diagnosen påverkat identitet, självbilden och huruvida diagnosen leder 

till stigmatisering. Genom att avgränsa mig till de tre olika begreppen kunde 

jag välja bort mycket information som inte berörde de valda begreppen och 

ämnen.  

4.6	Information	om	författarna			
 

Det framgår inte i alla krönikor till exempel hur länge personerna har haft 

diagnosen eller hur gamla de är. Det som beskrivs är personernas olika 

upplevelser och åsikter om diagnosen. Därför söktes författarnas namn på 

”google” för att hitta information som är begränsad till studiens ram, ex 

författarna ålder samt hur länge de har haft diagnosen. Det var möjligt att 

hitta ålder på en del författare. Det var också svårt att hitta information 

gällande hur länge de flesta författarna har haft diagnosen.  

 

Totalt  valdes fem krönikor skrivna av olika personer samt två 

självbiografier. Elin Salenstedt som har skrivit krönikan ”om ni fick låna min 

hjärna för en dag”. Salenstedt är en 27 åring kvinna som är nydiagnostiserad 

med ADHD.  Sofia Mirjamsdotter som skrivit krönikan ”jag vill ha rätt att 

vara avvikande”. Mirjamsdotter är en 46 årig kvinna. Dock skrev 

Mirjamsdotter sin krönika år 2009. Alltså var Mirjamsdotter 36 år när hon 

skrev krönikan. Mirjamsdotter anger inte när hon blivit diagnostiserad utan 

anger bara att hon har en ADHD-diagnos. Den tredje krönikan är skriven av 
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Elin Mårtensson och heter ” jag har ADHD och jag är stolt över det”. 

Författaren anger att hon har blivit diagnostiserad i tidig ålder. Den Fjärde 

författaren är Jenny Persson som har skrivit ” att leva med ADHD är att..”. 

Det var svårt att hitta information om den författaren. Men något som kan 

konstateras utifrån krönikan är att hon har diagnosen och att hon är en vuxen 

kvinna. Därefter kommer Emil Nilséns ” det är inte svart eller vitt” där 

Nilsén delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser av sin ADHD på 

sociala medier. Nilsén fick diagnosen när han var 30 år.  

Självbiografierna är skrivna av Ikonen Nilsson och Viktor Frisk. Nilsson var 

27 år när hon fick diagnosen. Den sista författaren, Frisk, är en ung man född 

1995 och har diagnosen ADHD. Frisk fick diagnosen när han var 18 år 

gammal.  

 

4.7	Analys	av	materialet	
 

För att underlätta läsningen kommer jag att tematisera materialet i olika 

teman. Resultat/analysdelen kommer att tematiseras i olika teman som 

besvarar studiens syfte. Teman är; ”författarnas beskrivning av sin ADHD 

före diagnosen”, ”att få diagnosen”och”att leva med diagnosen”. Diagnosen 

var som en process för de flesta författarna. I materialet ingick beskrivning 

innan diagnosen, hur det var att få och leva med en diagnos. Därför ansåg jag 

att det är viktigt att tematisera resultatet/analys på det sättet.  

Under läsningen märkte jag att författarna beskriver sin diagnosticering som 

en process, därför tyckte jag att tematisering av material också bör göras som 

en process. Självbiografierna beskrivet tydligt hur personerna var innan 

diagnosen sedan hur diagnosen har påverkat de och avslutade med hur deras 

liv ser ut med en diagnos. En del krönikor hade dock inte den beskrivningen 

av processen som självbiografierna hade och därför kunde jag inte presentera 

krönikeförfattarnas beskrivning av sin ADHD som en process.  
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4.8	Etiska	överväganden		
 

Det finns olika etiska värden som den studien kommer att förhålla sig till. 

Kalman och Lövgren (2012:9) skriver att det är viktigt att den etiska 

medvetenheten finns hos forskaren. Inom forskningsområdet finns det olika 

etiska värden som är viktiga att ta hänsyn till såsom ”självbestämmande”, 

”människovärde” och ”integritet”. Eftersom jag kommer att analysera 

krönikor och självbiografier måste de etiska värdena tas i beaktande under 

analysen. Krönikorna som kommer att analyseras finns tillgängliga på 

internet för alla. Dock kommer jag att vara respektfull under granskning av 

materialet. Detta åstadkoms genom att jag kommer presentera författarnas 

upplevelser av diagnosen utan att förvränga textens innehåll.  

Det finns även andra värden som Kalman och Lövgren (2012:9) skriver om: 

”ärlighet”, ”opartiskhet” och ”noggrannhet”. Det är viktigt att förstå att 

forskare är aldrig helt opartiska när de studerar ett område ((Becker, 2008). 

Forskare påverkas av egna erfarenheter, uppväxt och tänkande. Det är därför 

svårt att vara helt opartisk i studier.  Dock är det viktigt att tänka på när man 

använder sig av textanalys och granskar andras texter att man inte förvränger 

som man vill. Jag kommer alltså under hela studien försöka eftersträva de 

värden.  

Vetenskapsrådet (2011) lägger stor vikt vid val av metod i forskningen och 

att metodvalet har en etisk aspekt. Beroende på vilken metod som forskaren 

använder kommer olika etiska utmaningar att komma upp. Val av metod kan 

innehålla många avgränsningar. Genom att använda krönikor som är 

självpublicerade på nätet kommer jag inte stöta på lika många etiska 

utmaningar som jag hade gjort om jag hade valt att genomföra till exempel 

en intervjustudie med personer som har ADHD-diagnos. Forskaren måste 
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hela tiden ta hänsyn till det etiska perspektivet genom att vara aktsam med 

vilken metod den använder och vilka frågor ställs under en intervju. Genom 

att använda mig av det som redan finns offentligt och gör en försiktig 

granskning av texterna utan att förvränga texten kommer ingen att komma 

till skada.  

Även Etikprövningslagen (2003:460) lägger stor vikt vid respekten för 

människan och för människovärdet vid forskning. Den 7 § handlar om att 

forskning enbart får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet. Den 8 § bygger på att människors välfärd ska ges företräde 

framför samhällets- och vetenskapsbehovet.  Alltså ska människovärdet väga 

mer än vetenskapsbehovet. Under denna studie kommer jag med all respekt 

använda materialet utan att förvränga eller kritisera personernas beskrivning 

av sin ADHD.  
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5.	Resultat/	analys	
I resultat och analysdelen kommer författarnas beskrivningar av sin diagnos 

att lyftas fram. Avsnittet kommer att tematiseras utifrån tre olika 

tematiseringar: det första temat fokuserar på ”författarnas beskrivning av 

sin ADHD före diagnosen”, centralt för detta tema är hur författarna 

beskriver sin ADHD innan diagnosen, hur de beskriver att självbilden 

påverkades av ADHD-symptomen/dragen före diagnosen och en beskrivning 

av omgivningen. Det andra temat är ”Att få diagnosen”, detta temat lyfter 

fram vilka upplevelser som författarna har efter att de fått diagnosen, hur till 

exempel identitet och självbilden såg ut efter diagnosticering och vilken 

betydelse har diagnosen för författarna. Det tredje temat fokuserar på ”att 

leva med en diagnos”, centralt för detta tema är författarnas beskrivningar 

och erfarenheter av diagnosen och hur de förändrades som personer efter 

diagnosticeringen. 

 

5.1	Författarnas	beskrivning	av	sin	ADHD	före	diagnosen	

Gemensamt för alla författarna i vår studie är att de uttrycker att de under 

hela sitt liv fram till diagnostiseringen kämpat för att passa in, och känt sig 

annorlunda och utanför.  

Innan Carina Nilsson (2009) blev diagnostiserad hade hon en negativ 

självbild som gjort att hon börjat se sig själv på ett negativt sätt. Carina 

uppfattade sig själv som värdelös och oduglig på grund av att hon har 

ADHD-drag som inte var accepterade av omgivningen.  

Carina Nilsson (2009, s. 24) beskriver om sina upplevelser på följande sätt: 

”I hela mitt liv har jag försökt passa in. Under hela mitt liv före min 

utredning kämpade jag febrilt för att vara som alla andra, vilket jag idag ser 

som ett ganska meningslöst arbete, eftersom det aldrig skulle kunna hända”. 
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Carina Nilsson (2009, s. 58) skriver också: ”Min självbild har aldrig funnits, 

jag har alltid känt mig som att jag inte är lika bra som andra. Mitt eget värde 

har suttit i hur andra betraktar mig. Själv har jag betraktat mig genom andras 

ögon.”  

I citaten ovan berättar Carina Nilsson att hon har en negativ självbild till sig 

själv på grund av omgivningens nedvärderande syn på henne, den negativa 

synen grundar sig i att Carina har ett beteende som avviker. Enligt Cullberg 

(2005) varierar vår självbild och pendlar beroende på om vi får positiv eller 

negativ respons på våra handlingar, vilket överensstämmer med Carina då 

hon berättar att hon börjat betrakta sig själv utifrån hur andra ser på henne. 

Enligt	Cullberg (2006) är	självbilden sättet som individer se sig själva på, det	

är information och kunskap vi har om oss själva. Carina (2009) anger i sin 

självbiografi att hon letar efter det negativa och bortser från det vackra i sin 

personlighet, synen hon har om sig själv är att hon är värdelös, oduglig och 

så vidare, vilket innebär en negativ självbild enligt Cullberg (2005). Dock 

skriver Carina att hon är väldigt kreativ och full med olika idéer jämfört med 

andra som inte har ADHD.  

Ett annat citat från Carina Nilssons bok som visar den negativa självbilden:  

 

Han förvränger min spegelbild, allt det vackra titta han inte på, eller så 

hittar han en ful liten sotfläck i allt det vackra. Den lilla sotfläcken är det 

som han ser, han påverkar mig att bara se den lilla, lilla sotfläcken. Carina 

Nilsson (2009:16) 

 

Det som Carina menar med ”han” är sitt ”inre-perspektiv” av sig själv, alltså 

det som Cullberg (2005) kallar för självbild. Hon berättar att det finns något 

inom henne som gör att hon bara ser de negativa och bortser från det 

positiva. Detta har resulterat till att Carina utvecklat en negativ självbild och 

börjat se sig själv som en ”oduglig” människa på grund andras negativa syn 
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på henne.  

Författaren Carina Nilsson (2009) tar upp att hennes självbild påverkas 

väldigt mycket av andra:  

 

Mitt ego har vuxit upp i värdelöshet, där blir han större. Han gillar när hans 

sanningar blir mina sanningar. Hans sanningar har vuxit upp av andra egos 

värdelöshetsanningar.  Carina Nilsson (2009:16)  

 

Nilsson (2009:38) skriver att den som har ADHD tenderar att ha en dålig 

självbild på grund av omgivningens negativa interaktion. Hon skriver: 

”ADHD är ju lite eller rätt mycket av en självbildsdödare, där man helt 

saknar ett eget värde, upplever värdelöshet” Nilsson (2009:38).  

Carina beskriver här att ADHD leder till att hon hade låg tilltro på sig själv, 

hon var inte modig och hade lågt självförtroende, hon berättar: ” som ung 

vuxten eller ung tonårstjej såg jag mig själv som en trögtänkt, misslyckad, ful 

tjej” 

Hon beskriver att hon såg sig själv som mindre värd och att kompisarna 

bestämde mycket över henne. Hon kunde inte säga ifrån för att hon såg sig 

själv som svag person.  

Detta kan kännas igen utifrån Edboms (2009) studie som visar att en negativ 

självbild är förknippad med ADHD. Forskaren hävdar att personer som 

utvecklar en negativ självbild är de som har ADHD. Precis som Carina 

Nilsson (2009) beskriver finns det en koppling mellan ADHD och negativ 

självbild. Dock är det inte alltid på det viset eftersom Edboms studie (2009) 

visar att även en del respondenter påvisade bra självbild trots sin ADHD-

drag.  

 

Viktor Frisk fick diagnosen tidigt, Men innan diagnosen skriver han att han 

alltid har känt sig annorlunda, även hans omgivning uppfattade honom som 

det. Viktor skriver: ”så länge jag kan minnas har jag alltid känt mig 
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annorlunda. Men då visste jag ju inte varför jag var annorlunda. Vi fick ingen 

förklaring”. Viktor Frisk (2017:15). Viktor skriver att han innan 

diagnosticeringen alltid känt sig annorlunda, i skolan hade han inte många 

kompisar då skolkompisarna såg honom som ”konstig”. Han skriver: 

 

Jag hade knappt några kompisar. Jag var inte som dem. Man skulle spela 

fotboll och vara tuff och klä sig som alla andra. Jag var udda figur som gick 

min egen väg och som dessutom inte kunde sitta still. Viktor Frisk (2017:15)  

 

Viktor Frisk förklarar i sin självbiografi att han alltid har känt sig annorlunda 

på grund av att omgivningen såg honom som det, han var olik de andra och 

gick sin egna väg och därför tyckte omgivningen och kompisarna att han var 

”konstig”. Detta kan kännas igen utifrån Beckers resonemang. Becker (1991) 

menar att personer förblir avvikande när de avviker från bestämda regler, i 

Viktors citat berättar han att han inte hade några kompisar på grund av att 

han var annorlunda och hade andra intressen. Enligt Becker kan detta vara en 

förklaring till varför Viktor inte hade några kompisar.  

Att stämpla någon som avvikande kan ge negativ påverkan på självbilden 

och på den sociala identiteten. Viktor beskriver i sin bok att han innan 

diagnosen på grund av omgivningen känt sig annorlunda och bekymrade sig 

över det, han visste inte vem han var och vad hans beteende berodde på, 

enligt Viktor påverkade det honom negativt. Den känslan som Viktor har 

påverkar självbilden och den sociala identiteten på ett negativt enligt Becker 

(1991).  

 

 

 

 

 



	

	 38	

 

Crina Nilsson (2009) beskriver att hon i vissa miljöer och med vissa 

individer kan vara sig själv.  

”När jag är i en miljö där jag känner trygghet och att jag duger, då vågar jag 

även visa mina förmågor och oförmågor” Carina Nilsson (2009:17).  

Ovanstående citat visar författaren att hon vid vissa tillfällen inte kan vara sig 

själv och kan ej avslöja sina oförmågor eftersom omgivningen kommer möta 

upp henne med kritik. Dock känner Carina att hon vid vissa tillfällen känner 

sig bekväm och vågar visa sina starka samt svaga sidor. Detta är vad 

Goffaman (2011) menar, den stigmatiserade och avvikande hamnar inte alltid 

utanför utan kan söka människor som ger sympati och ger förståelse. Carina 

Nilssons resonemang kan kopplas till det som Goffaman (2011) kallar för de 

”egna” och de ”visa”, genom att vara sig själv med vissa och inte sig själv 

med andra.  

 

5.2	Att	få	diagnosen		
 

Att få en diagnos har varit en lättnad för samtliga författare eftersom 

diagnosen gav svar på frågor och funderingar som författarna ständigt hade 

innan diagnosen. Diagnosen ledde till att personerna förstod sig själva 

mycket bättre än innan, av den anledning anser många att diagnosen är en 

lättnad. Författarna skriver om sina erfarenheter och upplevelser av 

diagnosen, de flesta har en positiv ställning till diagnosen. En del författare 

anger att diagnosen gav en benämning till varför de var som de var vilket 

enligt författarna bekräftat och stärkt identiteten.  

Författaren Elin Mårtensson (2015) skriver: ”Jag är inte min diagnos, men 

den är en stor del av mig. Och jag är bra. För att jag är jag” Elin 

Mårtensson (2015).  
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Elin Mårtensson skriver i sin krönika att hon inte har förändrats som person 

på grund av att hon fick en diagnos, diagnosen är bara en benämning på de 

”speciella” beteenden som hon har. Författaren beskriver att diagnosen 

betyder mycket för henne eftersom den kommer att bli en del identiteten.  

En annan författare skriver:   

 

ADHD är inget nytt. Det är bara namnet som är nytt. Diagnosen. 

Att få en diagnos betyder inte att man plötsligt får ADHD. Alla med ADHD 

har inte en diagnos. I mitt fall har ingenting förändrats för att jag fick en 

diagnos. Absolut ingenting. Sofia Mirjamsdotter (2009).  

 

Båda Elin Mårtensson (2015) och Sofia Mirjamsdotter (2009) går in på att 

diagnosen inte har lett till att de plötsligt förändrades utan diagnosen var bara 

som en benämning till varför de var dem som de var. Något som Både 

författare noterar är att diagnosen gav en känsla av bekräftelse.  

Enligt	Steirs	(2003)	grundsyn	på	identiteten	har	vi	medfödda	egenskaper	som	avgör	

vilka	vi	kommer	att	bli	senare,	i	författarnas	fall	är	ADHD	en	medfödd	egenskap.	

Vår identitet konstrueras enligt detta synsätt följaktligen av interna 

egenskaper och förutsättningar. Centralt här är att alla människor har ett 

autentiskt ”jag”, dvs. under alla lager av personlighet och roller är vi en viss 

person. Författarna i denna studie har redan sedan födseln haft ADHD, alltså 

en medfödd egenskap som avgör vilka dem är. För dem är det en stor lättnad 

att sätta namn på de ”speciella” dragen de hade. Därför kan diagnosen anses 

vara en del av identiteten och en benämning till varför personerna var/är 

”annorlunda”.		Författarna	anger	också	att	diagnosen	var	som	en	lättnad	vilket	

överens	stämmer	med	Fleischmann	och	Fleischmann	(2012)	studie	som	visade	att	

en	diagnos	kan	vara	som	ett	svar	och	lättnad	på	varför	man	var	”annorlunda”.		

 Författaren Viktor Frisk (2017) skriver att han fick diagnosen i 

ungdomsåldern och att det var en stor lycka för både honom själv och även 

för hans familj och vänner. Dem nära förstod honom mycket mer när de fick 
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reda på att han har en ADHD-diagnos, samtidigt fick han ett svar för varför 

han var som han var. Innan diagnosen var Frisk osäker på varför han var 

”speciell” och olik de andra. Diagnosen gav ett svar och hjälp för honom.   

Enligt Cullberg (2005) har de olika händelser och upplevelser vi går igenom 

en stor betydelse för vem vi är och vilka vi kommer att bli, händelserna som 

vi går igenom har en påverkan på vår identitet. Att få en diagnos var en stor 

händelse för Frisk, denna händelse har hjälpt Frisk att hitta svar och få en 

bekräftelse på vem han är. Innan diagnosen berättar Frisk att han intog olika 

roller för att passa in, efter diagnosen fick han ett svar på varför han inte 

passade in. Enligt Hallesterstedt (2006) kan en diagnos medföra ett svar på 

varför man var som man var, diagnosen kan också vara en bekräftelse för de 

egna identitet och även för omgivningen. Hallesterstedt resonemanget kan 

kopplas till Viktor Frisk som ständigt intog olika roller och sökte svar på 

varför han var på ett visst sätt. Diagnosen har väglett honom till att hitta sig 

själv och få en bekräftelse för den egna identiteten.   

 

Elin	Mårtensson	skriver:		

För tre år sedan ville jag få svar på varför jag var "så mycket mer" än andra 

i omgivningen och bestämde mig för att göra en adhd-utredning. 

Fick veta att det skulle dröja närmare två år innan det blev min tur, men 

efter flera års väntan och frustration kom svaren. Jag hade diagnosen adhd. 

En av de bästa dagarna i mitt liv. Att få svar på varför jag delvis var som jag 

var. Varför jag inte hade passat in alla gånger och varför jag behövde läsa en och 

samma sida gång på gång. Varför temperamentet kunde stiga från 0 till 100 på en 

sekund och varför jag kunde vara överlägset bäst när jag väl hittat en hobby eller 

liknande som passade mig.	(Elin	Mårtensson).		

Även Elin skriver att hon hade svårigheter med att passa in, men när hon fick 

diagnosen förstod hon varför hon var som hon har varit och detta var enligt 

henne en stor lättnad. Emil Nilsén (2014) som fick sin diagnos efter 30-
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årsåldern  och som också skriver i sin krönika att diagnosen har gett honom 

större förståelse för sig själv och varför han fungerade på ett visst sätt, han 

skriver:  
 

Jag fick min diagnos en bra bit efter att jag passerat steget på ålderstrappan som 

markerar trettio och även om jag känt, betett och förmodligen uppfattats som lite 

annorlunda i nästan hela livet, så var det ändå skönt att få ett namn att sätta på det 

hela. Emil Nilsen  (2014)  
 

Författarna skriver om lättnaden efter att de fått en diagnos. Den lättnaden 

kan grunda sig på att författarna känner en grupptillhörighet. Genom att få en 

ADHD-diagnos kan författarna känna en grupptillhörighet eftersom de hade 

svårigheter att passa in innan diagnosen.  Att tillhöra en grupp kan betyda att 

man har en identitet som både personen själv och omgivningen känner till. 

En sådan grupptillhörighet säger mycket om vem man är enligt Hammarén 

och Johansson (2009).  

Ett annat citat från Carina Nilssons  självbiografi:  

Jag känner stor tacksamhet för att nu, nu faller alla bitarna i pusslet på 

plats. Jag är inte biten som inte passar in, det är klart att jag är, jag 

fortfarande är den lilla kantstötta biten som inte passar in, men nu har jag 

mera förklaringen på varför det är så, varför det blev trångt, rörigt. Idag 

redan igår, fick jag svaret på en fråga om mig själv, som jag funderat mycket 

på.  Nilsson (2009:92). 

 

Carina berättar om glädjen och lättnaden efter att hon fick sin diagnos. Hon 

beskriver diagnosen som ett svar på frågor hon alltid ställer till sig själv. 

Även Beckham (2007) är inne på det som Carina beskriver. Beckham (2007) 

poängterar att diagnosen är en förklaring för båda omgivningen och för den 

diagnostiserade själv. Enligt Beckham ger diagnosen förklaringar för 

svårigheter som personer med ADHD har och detta är vad Carina kände efter 
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sin diagnostisering. Carina är fullmedveten om att hon alltid kommer vara 

den som inte passar in, men glädjen av diagnosen väger mer än känslan av att 

känna sig utanför. Hallesterstedt (2006) hävdar att en diagnos kan vara 

avlastning från ansvar, ångest och skuld samt en vinst men även som 

stigmatisering, förlust och utanförskap.  Hallesterstedt är inne på Carinas 

resonemang om att hon känner en lättnad på grund av diagnosen men att hon 

kommer samtidigt aldrig passa in, hon uttrycker att hon har både vunnit och 

förlorat på att få en diagnos.  

 

För Emil Nilsén (2014) Har diagnosen hjälpt till med den personliga 

utvecklingen. Även Viktor Frisk (2017) går in på hur diagnosen påverkat 

identiteten, innan diagnosen ifrågasatte Frisk ofta varför han inte var som alla 

andra, varför var livet extra ansträngande för honom, efter många år blev 

Viktor diagnostiserad och det var enligt honom en stor lättnad och 

bekräftelse för identiteten. Detta visar sig även i Young m.fl. studie, där 

deltagarna anger att diagnosen var en lättnad eftersom man förstod varför 

man inte var som de andra. 

 
Samtliga författare skriver att de har försökt att passa in på olika sätt och 

hitta ett sammanhang. En del skriver att omgivningen hade fördomar om dem 

på grund av diagnosen. 

”Till dig som inte förstår eller dömer mig utifrån min diagnos: Jag funderar 

väldigt ofta över hur det skulle kännas om du förstod, accepterade och inte 

dömde min diagnos.” Elin Salenstedt (2015).  

I ovanstående citat beskriver Elin om frustrationen hon har gentemot andra 

människor som inte har kunskap om ADHD och som har fördomar om 

diagnosen.  Enligt författaren är diagnosen något underbart och något hon 

trivs bra med men att andra i omgivningen inte kan förstå det och istället 

dömer henne på grund av diagnosen. En annan författare skriver:  
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För mig är det egentligen inte ett problem att jag har ADHD. Det är 

möjligen ett problem för andra människor”. För det är just i samspel med 

andra människor som min ADHD också ibland upplevs som ett problem, för 

mig. Sofia Mirjamsdotter (2009)  

I ovanstående citat anger Sofia Mirjamsdotter (2009) att diagnosen inte har 

bidragit med något negativt för henne själv, diagnosen blir ett problem för 

henne i samspel med människor i omgivningen. Hon uppger att hon har olika 

strategier för att hantera vardagen, men kompisarna och kollegor inte kan 

förstå hennes sätt och strategier som hon använder för att ”hantera” livet och 

vardagen. Sofia Mirjamsdotter (2009) och Jenny Persson (2017) anger att 

människor har varit väldigt skeptiska mot de när de fått veta att de har en 

ADHD-diagnos och de upplever att diagnosen blir ett problem i interaktion 

med omgivningen.  

Både Sofia och Elin skriver att omgivningen har varit skeptiska så fort de får 

veta om att de har en diagnos, omgivningen ser ner på dem så fort de får 

kännedom om att de har en diagnos. 

Eftersom författarna avviker från det ”normala” genom att de har en ADHD-

diagnos eller ADHD symptom, kan det förekomma att författarna har en 

tendens att gå igenom likartade situationer och upplevelser i form av t.ex. 

nedlåtande behandling av omgivningen enligt Starrin (2013). Starrins 

resonemang om att avvikande och stigmatiserade grupper har en tendens att 

bli bemötta på ett negativt sätt kan kopplas till författarna som har likdanande 

upplevelser när det gäller interaktionen med omgivningen. Krönika 

författarna anger att omgivningen har ett problem med att acceptera de på 

grund av diagnosen och på grund av att de ADHD-drag. 
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5.3Att	Leva	med	diagnosen		
 
Carina	Nilsson	skriver: 

Innan jag fick min diagnos, var jag livrädd för att andra människor skulle 

upptäcka hur det stod till med mig. Jag var rädd för att göra saker, som jag 

inte hade gjort innan. Rädslan för att bli avslöjad och påkommen levde vid 

min sida varje minut. Denna rädsla och mina små förtvivlade försök till att 

vara omtyckt, gjorde att jag blev otroligt duktig på att se vad andra 

människor ville att jag skulle vara. Carina Nilsson (2009:87)  

 

Carina levde i den rädslan och oroade sig väldigt mycket om vad andra 

tycker och tänker henne, men efter diagnosticeringen skriver Carina:  

 

Idag ser livet annorlunda ut, även om jag ännu bryr mig om andra 

människor, så gör jag det idag för att jag väljer att göra det. Idag har jag 

valet att säga nej. Jag har även kraften i mig själv, att berätta för människor 

omkring mig, att jag inte vill bli behandlad så. Vad andra tycker eller inte, är 

inte viktigt, utan vad jag tycker är det viktigaste för mig. Diagnosen hjälpte 

mig att bli än klockare och tryggare i mig själv. Carina Nilsson (2009:87)  

 

Carinas resonemang kan kännas igen utifrån Young et al (2008) studie som 

visade att deltagarna var aktsamma innan diagnosen, de var väldigt försiktiga 

för vad de sa och gjorde för att inte uppfattas som ”annorlunda”. Efter 

diagnosticeringen fick de mer tilltro på sig själva eftersom de visste att de har 

en ADHD som gör att de är som de är. Detta överensstämmer med Carina, då 

hon berättar att hon efter sin diagnos inte brydde sig om vad andra tyckte, 

och att diagnosen gjorde att hon blivit tryggare i sig själv.  
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Jenny Persson skriver i sin krönika:  

 

Att leva med en ADHD-diagnos är att ständigt behöva förneka sig själv då 

man sällan vågar prata om det då folk i allmänheten har så mycket 

fördomar. Ni tror att vi är ointelligenta. Ni tror att vi är lata. Ni troro att vi 

hittar på.  Jenny Persson (2017) 

 
I citatet ovan berättar Jenny att hon sällan pratar om din diagnos, hon är 

tvungen att förneka sig själv eftersom omgivningen har fördomar. Hon 

berättar att hon försöker dölja diagnosen så mycket hon kan för att inte 

uppfattas som lat och ointelligent. Enligt Jenny uppfattas personer som har 

en ADHD-diagnos som lata och osmarta. Detta påminner om Beckers (2005) 

resonemang om generaliserandet. När en person begår en ”onormal” eller 

”avvikande” handling får den en etikett som antyder på att den är en sådan 

person, Jenny berättar att hon är rädd för att avslöja sin diagnos som stämplar 

henne som en ointelligent person. Enligt Jenny uppfattar omgivningen 

personer med ADHD-diagnos som ointelligenta eller lata och detta är därför 

hon försöker febrilt att dölja diagnosen för att komma ifrån att andra 

uppfattar henne som en sådan person, enligt Becker är det en generalisering.  

 
Viktor Frisk (2017) lever ett framgångsrikt liv efter diagnostiseringen. Han 

berättar att människor i hans omgivning vet om hans diagnos, och det är 

ingenting hans skäms över att säga. Han skriver att omgivningen visar stor 

förståelse för hans diagnos. Detta är enligt honom en stor lättnad. Eftersom 

diagnosen har gjort att han både förstod sig själv och att omgivningen förstod 

honom. Dock berättar Viktor att han har fått ett framgångsrikt liv på grund av 

att han har ADHD, han berättar att han anser sig själv som kreativ, idérik och 

produktiv när han väl hittar något som intresserar honom, allt det här har han 

sin ADHD att tacka för.  
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6.	Diskussion		
 

Här kommer studien i sin helhet att diskuteras. Först presenteras 

sammanfattande diskussion av resultat/analysdelen. Vidare kommer en 

metoddiskussion och en redogörelse för betydelsen av studien. Slutligen 

kommer ett avsnitt om förslag till framtida forskning.  

 

6.1	Sammanfattande	diskussion		
 

Det finns gemensamma nämnare i de olika personernas berättelser, innan 

diagnosen anger två författare att de hade en negativ självbild på grund av 

omgivningens nedvärderande syn på de. En berättar att han fick ständigt inta 

olika roller för att passa in. Efter diagnosen berättar många att diagnosen har 

gett en större förståelse för vem dem är och varför dem var på ett visst sätt. 

Livet förändrades för många efter att de fått diagnosen eftersom det var en 

stor lättnad och bekräftelse att veta varför de var ”speciella”. Innan 

diagnosen hade två författare en negativ syn på sig själva på grund av att de 

inte visste vad deras ”annorlunda” beteende berodde på, men efter 

diagnosticeringen anger många att de var en stor lättnad att veta var de var 

annorlunda, detta gav även en förbättrad självbild. I Fleischmann och 

Fleischmann (2012) studie kom forskarna fram till samma sak. Innan 

diagnosen hade deltagarna en negativ självbild, vissa såg sig själva som 

”konstiga”. Efter diagnosen förändrades den bilden de har om sig själva då 

diagnosen var en stor lättnad och svar på varför de avvek.  

 

Många uppger att de uppfattades som ”konstiga” på grund av deras ADHD-

drag/symptom. Omgivningens syn har påverkat författarens självbild på ett 

negativt sätt. Detta kan kännas igen utifrån Beckers (1991) teori om 

avvikande. Han menar att självbilden påverkas beroende på vilket etikett 
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eller stämpel man får av omgivningen. En författare berättar att hon hade 

negativ självbild och såg sig själv som konstig och dum för att de andra såg 

henne som det. Detta visar sig även i Ebdoms (2009) studie, att ADHD kan 

medföra negativ självbild.  

 

Många av författarna delade med sig sina upplevelser av avvikelse och 

stigma, något många kände är att ”inte passa in” eller uppfattas som 

”avvikande” och ”konstig”. En författare har angett att den var medveten om 

att den alltid kommer att ses som den personen som inte passar in. Även en 

del av den tidigare forskningen visar att ADHD kan orsaka ett stigma och 

avvikande. Stigma och avvikande är negativt laddade begrepp, den kan även 

ha positiva sidor. ADHD kan öka möjligheterna för personer som har en 

diagnos.  Social styrelsen (2004) skriver i sin rapport om insatser som 

personer med ADHD har rätt till. En diagnos behöver inte innebära stigma 

eller att man uppfattas som avvikande, det kan även finnas någon typ av 

positivt avvikande också, det kan tillexempel vara att den med en ADHD-

diagnos behöver en lugnare arbetsplats, det är något man kan ha rätt till om 

man har anledning till det, en anledning kan vara att man har en ADHD-

diagnos. En författare berättar att hon har både vunnit och förlorat på att få 

en diagnos. Många författare anger att ADHD är en superkraft som bidrar till 

att människor blir kreativa, idérika och produktiva när de väl hittar något 

som intresserar dem. Detta kan också räknas som något positiv.  

 

	6.2	Metoddiskussion		
 

Utifrån syftet med min studie har valet att utgå och använda mig av 

textanalys blivit naturligt för mig eftersom jag ville undersöka de olika 

upplevelser och värderingarna gällande ADHD utifrån personerna själva. 

Genom att utgå ifrån krönikor och berättelser i form av självbiografier kunde 
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jag komma fram till personernas beskrivning av diagnosen. Om jag hade till 

exempel valt att göra en intervjustudie hade författarna möjligen inte varit 

lika öppna om sin ADHD. Det är kämpigt att ställa frågor som kan relateras 

till avvikelse och stigma, det kan vara känsligt att ställa vissa andra frågor i 

en intervjustudie. Man är mer öppen bakom tangentbordet, men inte lika 

öppen vid en intervju. Av den anledningen har jag valt att istället använda 

olika texter som är skrivna av personer med en ADHD-diagnos. Anledningen 

till varför jag valde att analysera fem krönikor och två självbiografier och 

inte en krönika eller bara en självbiografi är för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Det är inte tillräckligt att beskriva olika personers upplevelser 

genom att endast använda tillexempel en krönika eller en självbiografi, 

därför har olika texter använts.  

Om jag får jämföra krönikorna och självbiografierna hade krönikorna inte en 

lika bred och detaljerad beskrivning av personernas upplevelser och 

erfarenheter av diagnosen. Självbiografierna gav en mer detaljerad bild, det 

användes inte lika mycket data från krönikorna eftersom de inte var lika 

detaljerade som självbiografierna. Självbiografierna besvarade studiens syfte 

och frågeställningar i en större utsträckning jämfört med krönikorna. Det 

hade varit mer detaljerat om det valda materialet bara var endast fler 

självbiografier.  

 

 

	
6.3	Betydelsen	av	studien		
 

Studien presenterade vad olika personer tycker och tänker om sin ADHD, 

genom den studien kan man sprida kunskap om hur vissa personer upplever 

sin ADHD och hur den påverkar identiteten och självbilden. Studien ger 

kunskap för hur det kan kännas för dessa människor att få en ADHD-diagnos 

och hur diagnosen kan påverka de. Jag tror att man behöver prata mycket 
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mer om stigmatiseringen och stämpling kring ADHD, och kring andra 

neuropsykiatriska och andra psykiatriska diagnoser i samhället. Då det talas 

om fördomar och intersektionalitet namns sällan psykiatriska diagnoser eller 

sjukdomar. Människor generalisera mycket när det gäller psykiatriska 

diagnoser. Att generalisera och se personer utifrån diagnos istället för att se 

personer utifrån egenskaper är fel enligt mig. Därför behöver forskare jobba 

vidare med att sprida kunskap kring diagnoser så at de normaliseras i 

samhället.  

Som nämnt tidigare i problemformulerings avsnittet betraktar vi individers 

beteende utifrån olika diagnoser snarare än att istället se det som individers 

egenskap eller personlighetsdrag (Svenaues), detta är viktigt att ändra på. 

Genom att genomföra olika studier relaterade till ADHD och ADHD-diagnos 

kommer kunskap om diagnoser att förändras, studier kan ge förståelse vad 

personer med ADHD går igenom, tänker och hur de påverkas av 

omgivningens negativa syn. Denna studie bidar med lite kunskaps då den 

belyser hur olika personer med en diagnos upplever diagnosen relaterat till 

identitetsupplevelse och avvikelse samt stigmatisering. 

Studien förmedlar kunskap om vilka svårigheter och möjligheter som 

personer med ADHD har gått igenom samt vilken påverkan som en diagnos 

har på personers personernas självbild och identitet.  

 

 

6.4	Framtida	forskning		
 

Något som skulle vara extra intressant att utforska vidare är om det uppstått 

olikheter bland författarnas upplevelser och erfarenheter utifrån ett köns 

perspektiv. På grund av studiens syfte och frågeställning har fokus lagts på 

författarnas upplevelser och i vilken grad påverkar diagnosen identiteten och 

självbilden samt huruvida diagnosen leder till ett avvikelse och stigma. Det 
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skulle vara intressant att forska om det föreligger några skillnader i hur 

kvinnor och män upplever sin ADHD-diagnos, påverkar diagnosen män och 

kvinnor på samma sätt? vad finns det för skillnader? Vad kan skillnader bero 

på? Det är bara få frågor som hade varit intressanta att forska vidare.  
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Skriv in eventuella bilagor manue

Instruktion: 
Innehållsförteckningen uppdaterar du 
automatiskt genom att högerklicka och 
välja ”Uppdatera fält”. En förutsättning för 
att det ska fungera är att du använder 
formatmallarna Rubrik 1, Rubrik 2 och 
Rubrik 3 till dina rubriker nedan.



	

	 58	

 


