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Abstract:  

The purpose with this study was to explore different peoples preconceived opinions of three 
psychiatric diagnoses; Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), schizophrenia and 
Borderline Personality Disorder (BPD). These designations are accompanied by a definite 
social stigma, which could have profound effects on a person diagnosed with either disorder. 
These designations carry the risk of excluding and labelling individuals and could provoke a 
feeling of abnormality and potentially segregate them from the Community. 
 
This study is a qualitative study of six individuals, (sample size equals six). The rationale 
behind the selection was to get a broad representation of different individuals’ opinions. A 
semi-structured interview method was used and the analysis was made according to Social 
Cognitive Theory. The aim was to investigate if individuals in different occupations have 
preconceived opinions and what information and material these beliefs are based on.  
 
The result showed that the preconceptions of these diagnoses, had many common 
denominators independent of the persons professional subgroup 
 
Key words; Preconception, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, Schizophrenia 
and Borderline Personality Disorder, BPD 
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DE ÄR FRAMGÅNGSRIKA  

                      och HAR ADHD- 

     PETTER och FRANK är två av dem!                          

 

                    

              

 DUBBELMORDET som 

           SKAKADE SVERIGE; 

           MÖRDAREN troligtvis 

              SCHIZOFREN! 

                                                                                     

 
 

HAR DIN GRANNE BORDERLINE?                                 

             -GÖR PSYKOPATTESTET  

               -få SVAR REDAN IDAG!  
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1. Inledning 

En psykisk diagnos som det skrivs mycket om är adhd varav ett exempel är ;"De är alla 

framgångsrika och lider av adhd" som en rubrik i en kvällstidning1 belyser och det följande 

som står utgörs av en rad kända namn. Många kända personer träder fram och säger att de har 

diagnosen, vilket ger föreställningar i form av att man är framgångsrik och driftig. Olika 

diagnoser förmedlas på olika sätt, men att åtskilja dem är egentligen inte så enkelt som det 

kan framstå. De överlappar varandra i symtom och det är svårt att avgöra vad som är 

personlighetsdrag och vad som är sjukligt. Det är värdeladdat att tala om adhd, schizofreni 

och borderline personlighetsstörning, vilket gör att vi i vår informationshantering av dessa 

diagnoser skapar föreställningar som grundar sig på stereotyper och fördomar.  Problemet är 

att det i sin tur leder till att man särskiljer de som har diagnoserna och ser dem som avvikande, 

tillskriver egenskaper de inte har, och å andra sidan tar bort egenskaper de har för att det inte 

passar in i kategoriseringen. Det blir en falsk form av säkerhet som ger oss grund för att vi 

tror oss veta hur personer med de psykiska omtalade diagnoserna är och bör vara. 

 

"Dubbelmord- Allt tyder på att hon är schizofren" lyder en annan rubrik i en känd 

kvällstidning. När man läser vidare i artikeln så handlar den om en kvinna som begått två 

mord, så kallat dubbelmord och en känd psykiatriker har uttalat sig om att allt tyder på att 

kvinnan är psykiskt sjuk och att han inte skulle vara förvånad om det stod i hennes journal att 

hon var diagnostiserad som schizofren. Läser man artikeln utan att ha någon ingående 

kunskap om hur komplex diagnosen egentligen är och att den yttrar sig olika för individer 

som lider av den, kan man lätt dra slutsatsen att personer som har schizofreni är mördare. Det 

är vårt sätt att hantera social information som vi får till oss och för att göra det enkelt för oss 

tror vi oss veta vad diagnosen schizofreni handlar om.  

 

"Är din granne psykopat?" lyder en tredje rubrik där man utifrån ett test och några kriterier 

kan utröna om grannen är en psykopat baserat av medlare från programmet "grannfejden" där 

målet är att få människor som är osams och bor i samma område att bli vänner2. Ett av 

kriterierna som nämns och hänvisas till att någon kan vara psykopat är om man har diagnosen 

borderline personlighetsstörning3. Återigen är det mycket enkelt att dra sina föreställningar, 

sina inre bilder vad man tror sig veta om diagnoser. Exemplet med denna rubrik är att det kan 
                                                 
1 www.aftonbladet.se/nyheter/article 
2 www.aftonbladet.se/wendela/article 
3 www.aftonbaldet.se/halsa/aricle 
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härleda till att man tror att alla psykopater har borderline personlighetsstörning. De psykiska 

diagnoserna sätter en gräns för vad som är normalt och vad som är avvikande. Genom att 

kalla en person för galen kan man också enkelt kategorisera och utesluta någon från den 

sociala gemenskapen. Statusen diagnoserna emellan varierar beroende på vilken grupp av 

människor som bär dem då faktorer som bland annat kön, klass, ålder och livsstil spelar stor 

roll i definierandet. Vilken typ av förställningar och myter som kretsar kring en diagnos är 

också avgörande för vilken status den erhåller (Johannisson, 2006:31).  

 

Medvetenhet är viktigt för alla inom socialt arbete, att det inte finns en sanning, utan att man 

håller sinnet öppet och lyssnar på individen då det är den som står i fokus när hon/han 

kommer till dig som socialarbetare. En individ är med andra ord inte sin diagnos, vilket man 

kan inbilla sig då symtomen man diagnostiserar efter i vissa fall är samma sak som 

personlighetsdrag.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Vi kommer att undersöka vad olika människor har för föreställningar om tre olika psykiska 

diagnoser (adhd, schizofreni och borderline personlighetsstörning). Detta för att diagnoserna 

är värdeladdade på olika sätt. För att besvara studiens syfte använder vi oss av följande 

frågeställningar; 

• Vilka associationer gör du när du ser det här ordet? 

• Hur skulle du definiera ordet? 

• Har du träffat någon med diagnosen och iså fall hur upplevde du det mötet ? 

 

3. Tidigare forskning 

Här redogör vi vårt urval av den tidigare forskningen om adhd, schizofreni och borderline 

personlighetsstörning. Forskningen som vi har fokuserat på innefattar historik, olika 

benämningar på diagnoserna, vad en diagnos kan innebära i livet och olika föreställningar 

som finns om diagnoserna.  

 
3.1. Från vansinniga till föreställningar om sinnessjukdom 
I vansinnets historia under den klassiska epoken redogör Foucault hur hanteringen av de 
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vansinniga gick till. Man spärrade in de som ansågs vara "galna" och "vansinniga" i det som 

var upphov till de första anstalterna. Folket kunde genom allmänna uppvisningar av fångarna 

skåda de konster som fångvaktarna själva dresserat dem till (Foucault, 1983:92).  Människor 

kunde alltså med egna ögon gå och se rent konkret vad som var avvikande och genom den 

informationen skapa sig föreställningar om det som kallades oförnuftigt, för att därmed då 

även kunna urskilja vad som var normalt. 

 

I en avhandling, "Patienternas psykiatri- en studie av institutionella erfarenheter", redogör 

Lena Steinholtz Ekekrants för vad de psykiatriska institutionernas patienter själva berättar om 

sina erfarenheter alltså inte av vad andra sagt eller skrivit om dem. Eftersom hon själv arbetat 

som forskningsassistent inom psykiatrin fick hon också ta del om vad som skrivits om 

patienterna i journaler. Hon kunde inte koppla samman den beskrivning med människorna 

som det verkligen handlade om, eftersom de hon träffade och pratade med var inte alls var 

som de framställdes i journaler och alltså ville hon höra vad de personligen hade att berätta. 

Objektet för hennes studie var den interaktiva processen mellan patient och institution utifrån 

det sätt som patienterna speglade det. Hon menade att man genom patienternas berättelser 

kunde peka på strukturer och dynamik i det medicinska/psykiatriska systemet (Steinholtz 

Ekekrants, 1995: 13,216).  

 

Vardagsföreställningar om “sinnessjukdom” heter en studie som utfördes i syfte att ta reda på 

lekmäns föreställningar om psykisk sjukdom och vilken social kategori begreppet innefattade 

i det vardagliga och inte professionella sammanhanget. I den studien står det att en större 

mängd forskning har inriktats på att försöka kartlägga och förklara allmänhetens sätt att se på 

människor som är psykiskt sjuka, särskilt under 1960,-1970 och 1980 – talet. Det som är 

gemensamt för dessa studier är att de till största del utförts på ett kvantitativt tillvägagångssätt 

eller som hypotesprövande mätningar av attityder. Då har man på förhand gett bilder av 

psykisk sjukdom och med syfte att mäta människors förhållningssätt till det man beskrivit. 

Vidare menade författarna att detta inneburit begränsningar av att kunna säga något om 

vardagsföreställningar utifrån ett konstruerat sociokulturellt perspektiv (Svensson, Hylten, 

1995: 12). Författarna ansåg det olämpligt i och med studiens syfte att presentera “spelad 

psykisk sjukdom” eller konfrontera lekmännen med personer som redan fått diagnosen och 

sedan pröva deras förmåga att identifiera en psykisk diagnos (Svensson, Hylten, 1995:31). 

Metoden som de använde sig av var löst strukturerade intervjuer, som liknade samtal, med 
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arton människor som inte hade anknytning till psykiatrin. Resultatet visade bland annat att 

vardagsföreställningar kring "sinnessjukdom" var i mycket stor utsträckning styrt av praktiska 

överväganden och inte intellektuella. Det handlade framförallt mycket om hur man själv 

skulle reagera eller inte om man träffade på någon ”sinnessjuk” samt om hur samhället bör 

vara praktiskt i förhållande till ”sinnessjukdom” som ett problem. De skriver också i resultatet 

att ”klyftan mellan lekmanna – och professionella idéer om ”sinnessjukdom” förefaller vid 

första påseendet vara större än motsvarande klyfta när det gäller kroppsliga sjukdomar” 

(Svensson, Hyltén, 1995:118). Intervjupersonerna förväntade sig att psykiatrin skulle sköta 

problemen på bästa sätt även om man inte riktigt visste hur de gick tillväga (Svensson Hylten, 

1995:118,127).   

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att föreställningar om 'vansinne', 

'inspärrade' och 'sinnesjukdom' baserats på uppvisningar av dresserade fångar, journaler, och 

tolkningar av patienternas egna berättelser. 

 

3.2. Adhd                                   

Man brukar börja hyperaktivitetens historia med den forskning som George Fredrik Still 

(1902) och Alfred F. Tredgold (1908) utförde. Still analyserade fall där 20 barn hade drag av 

det som kallas hyperaktivitet. Han beskrev barnen som rastlösa och med 

koncentrationssvårigheter men även som destruktiva och våldsamma. Dessutom noterade han 

att det förekom främst hos unga pojkar. I stort sett var hans beskrivning av barnen att de hade 

"defect of moral" som i svensk översättning blir; en defekt i känslan av moral (Sandberg s. & 

Barton J. 1996:6). Tidsandan som Still levde i präglades av darwinism dvs. 'den starkaste 

överlever' i ett brittiskt samhälle med god ekonomi och industrialism. En annan forskare i 

samma tidsanda var Alfred F. Tredgold och hans forskning innebar observationer av barn som 

han kallade "high grade feeble minded" som i svensk översättning blir i stil med: "hög grad av 

svagt sinne" (Sandberg S & Barton J, 1996:5-7). Han märkte att barnen hade svårt att 

tillgodogöra sig utbildning men tyckte sig även se kännetecken som att de hade onormal 

huvudform och dålig koordination. Det han förmedlade med sin forskning handlade precis 

som i Stills fall om att peka på svagheter i samhället där den 'starka överlevde' vilket också 

gav grund till föreställningar om diagnosen. De psykologiska och sociala förklaringarna för 

kognitiva beteendesvårigheter accepterades inte fullt ut förrän på 1970 talet då sociologerna 

började debattera om diagnosen. Då var orsaksförklaringarna till att barnen blev hyperaktiva 

bland annat den teknologiska utvecklingen med snabba kulturförändringar som samhället gick 
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igenom (Sandberg S & Barton J, 1996:8,19).  

 

Tidigare undersökningar där man har följt upp barn som fått diagnosen har man kommit fram 

till att dessa sannolikt kommer att ha problem i ungdomen och vuxenlivet. Weiss och 

Hechtman (1986) utförde en sådan intervjubaserad uppföljningsstudie och det visade sig att 

vid första uppföljningen 1971 , då medelåldern var 13, att de flesta hade problem med 

omognad, dåligt självförtroende och svårigheter att uppnå sina mål. Problem i skolan var 

också mycket påtagligt då de i stor grad misslyckades med sina studier. De uppvisade 

dessutom ett impulsivt beteende och en fjärdedel hade vad man kallar ett antisocialt beteende. 

Vid 19 års ålder gjordes en uppföljning till av barnen och visade då att de fortfarande hade 

symtom som rastlöshet, problem med impulskontrollen och presterade sämre i skolan (Olson, 

1996:178-179). Det finns ett antal studier som följt upp hyperaktiva barn i ungdom och vuxen 

ålder varav samtliga visar att den största delen av dem utvecklar ett så kallat antisocialt 

beteende (Olson, 1996:180-183).  

 

Det finns även studier där man tagit sig an att mäta bl.a. kunskaper och attityder i jämförelse 

mellan yrkesverksamma lärare och lärarstudenter gällande adhd. Resultatet i en av dessa 

enkätstudier visade att båda grupperna hade bra faktakunskaper och att diagnosen uppfattades 

som ett problem för att kunna tillgodogöra sig utbildning. Båda grupperna önskade dessutom 

mer utbildning om diagnosen och hjälp att hantera de eleverna i klassrummet. När det gällde 

attityder var de studenter som inte fått någon vidareutbildning kring ämnet adhd mest positiva 

till skillnad från dem som hade gått en kortare form av kurs (Bekle, 2004:157f).  

 

För att få en förståelse angående kunskaper om adhd hos allmänheten gjordes en 

intervjuundersökning i USA där respondenterna fick besvara frågor deras allmänna kunskaper 

om diagnosen. Resultatet visade att mer än hälften hade hört talas om adhd och att det var till 

största del kvinnor och de med högre utbildning som kände till diagnosen. De som inte hade 

hört talas om dem var främst äldre personer och människor tillhörande olika etniska 

minoritetsgrupper. De flesta såg adhd som en riktig sjukdom och tyckte behandlingen skulle 

bestå av en kombination av terapi och medicinering. Enbart medicin som behandling var 

minst populärt bland respondenterna (McLeod Jane D. et al, 2007: 626).  

Diagnosen adhd kan man nu också tillskrivas i vuxen ålder.  Forskning som utförts i USA har 

undersökt skillnader mellan de vuxna som har adhd och den allmänna populationen men även 
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jämförelse med dem som har vuxit upp med adhd och de som fått den diagnosen i vuxen ålder. 

Diagnosen hos vuxna har visat ha större inverkan på olika delar av livet jämfört med andra 

psykiska diagnoser som till exempel ångest. Det har dock visat sig att kriterierna för 

diagnosen i DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) är utformad för barn, 

vilket givetvis blir problematiskt och måste hållas i åtanke för den som gör bedömningen 

(Rusell et al, 2008:434-435). Begreppet DAMP (Dysfunktion i fråga om Avledbarhet, 

Motorik och Perception) är ett samlingsnamn som används i Norden för att beteckna de fall 

där adhd kopplas samman med motoriska samordningsproblem (Lundberg, 2007:473). 

Diagnosen damp gav upphov till en häftig debatt mellan sociologen Eva Kärfve och 

barnpsykiatriken Christopher Gillberg. Debatten gav uttryck för två vetenskaper som 

krockade fullständigt där Kärfves kritik innebar ett ifrågasättande om diagnosen damp 

överhuvudtaget bör finnas. Hon anmälde dessutom en av Gillbergs rapporter angående 

adhd/damp då hon ansåg att den innhöll forskningsfusk.  

 

I dagens läge är debatten om adhd aktiv både här i Sverige, USA och internationellt och gäller 

då framförallt om att det faktiskt är en sjukdom man kan diagnostisera eller att den egentligen 

inte finns överhuvudtaget, om orsakerna är medfödda eller sociala och om behandling med 

medicin är ofarligt eller farligt. Det finns förespråkare för de olika alternativen som alla anser 

att de har rätt.  Brante identifierar tre orsaksmekanismer för tillväxten av ökad diagnostisering 

av adhd; DSM, neuropsykiatrin och läkemedelsindustrin. Han skriver vidare att forskningen 

idag domineras av neuropsykiatrin i kombination med DSM men att både psykologiska och 

sociologiska ansatser behövs. Sociologisk teori om vad som är normalt och vad som är 

avvikande, menar han, är stark i att kunna närma sig i att förklara specifika problem som adhd 

(Brante, 2006: 98, 100). 

 

Som synes har adhd från att har varit ett tillstånd vilket myntades i en tidsanda som präglades 

av "att den starkaste överlever" och endast tillskrevs barn till att i dagens läge bli en diagnos 

som numera även vuxna kan ha. Lärarstudenter får mer utbildning om diagnosen men känner 

ändå, precis som yrkesvana lärare att mer resurser behövs för att kunna tillgodose behoven 

individerna med diagnosen har. Tidigare studier har visat att barn som har adhd i många fall 

utvecklar ett s.k. antisocialt beteende senare i livet vilket ger grund för föreställningar om 

diagnosen som något avvikande. Det skapar även frågor om konsekvenserna är på gott eller 

ont av att få en diagnos. Dagens forskning och tillhörande debatt om diagnosen handlar till 
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största del om adhd egentligen är en sjukdom.  

 

3.3. Schizofreni 

Schizofrenidiagnosen formulerades och definierades av den schweiziske psykiatrikern Eugene 

Bleuler år 1911. Han baserade diagnosen utifrån en stor grupp människor som ansågs 

vara mentalpatienter eftersom de hade gemensamma tecken och symtom på detta. Han 

baserade sin forskning enligt den medicinska traditionen och de begrepp och avgränsningar 

som Bleuler skrev i sin avhandling 1911 om schizofreni är till stor del det som gäller än idag 

(Sedvall, 2008:13).   

 

Belin menar att de som inte själva är schizofrena har svårt att förstå diagnosen. Det arbetet 

som bedrivs för de med schizofreni i miljö- och terapeutiskt syfte är ohållbart, menar Belin, 

bland annat för att man har mött på ett starkt motstånd i form av ett biologiskt synsätt på 

diagnosen som domineras av psykiatrin. Han tar även upp att nödvändiga kunskaper och 

förståelse saknas av personalen som jobbar med de personer som har schizofreni(Belin, 

1993:15). Det som är Belins bestämda intryck är att vårdutövare och patienters livssituation 

omedvetet påverkas av varandra i form av känslor, stämning och attityder gentemot varandra 

och detta gör kommunikationen sämre. Det som Belin visar med sin studie är att det finns en 

schablonartad föreställning om patienter med schizofreni (Belin, 1993:195). 

Sedvall (2008) menar på att begreppet schizofreni kan uppfattas som vagt om man aldrig har 

träffat en person med schizofreni, man kan då inte veta hur en individ med denna diagnos är 

eller har en adekvat utbildning om schizofreni. Han poängterar att säkerheten i diagnosen är 

mätt utifrån ett antal vetenskapliga studier under decennier och med hjälp av DSM kriterierna 

för att se om dessa kan definiera diagnosen som sådan vilket han anser att man kan. Ur en 

vetenskaplig synpunkt är schizofreni baserad på specifika avvikande psykologiska fenomen 

och DSM kriterierna ska alltså vara tillräckliga för att ställa diagnos. Sedvall tar även upp att 

för att kunna relatera till symtomen från genetiska och kvantitativa aspekter krävs forskning, 

detta för att kunna se varaktighet och intensitet över tid. Han påpekar att detta är svårt i 

praktiken då de flesta patienter med schizofreni behandlas med läkemedel för att motverka 

symtomen (26). De flesta studier visar att läkemedel förbättrar förutsättningarna för patienter 

med schizofreni över tid. Det som Sedvall kommer fram till är att det är svårt att se samband 

mellan olika aspekter som bland annat genetiska faktorer och sårbarhet i "själen" då patienten 

medicineras (Sedvall, 2008:26). 
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Frågor som dyker upp när man läst Sedvalls artikel är vad han menar med att begreppet 

schizofreni kan uppfattas som vagt om man aldrig har mött en person med diagnosen eller vad 

han men ar med adekvat utbildning. Hur skall man kunna veta vad som är typiskt schizofrent 

beteende när alla är olika som individer?  Personer med schizofreni upplever sin diagnos olika, 

precis som när ett ben är brutet så upplever olika personer det varierande och hanterar det på 

olika sätt. Vad är egentligen rätt utbildning och vad är viktig utbildning i detta sammanhang? 

Varje individ har olika sätt att utrycka sig, bete sig och olika behov. Så det är på sin plats att 

ifrågasätta vad Sedvall menar med adekvat utbildning och schizofreni som vagt begrepp om 

man aldrig har träffat en person med diagnosen. 

En studie hade som syfte att undersöka reaktionerna angående psykisk ohälsa hos 85 personer 

med diagnosen Schizofreni, schizoaffektiva eller affektiva störningar samt hos 50 personer 

från allmänheten. Detta för att människor med någon form av psykisk diagnos kan utveckla 

automatiska negativa fördomar mot sin egen grupp. Resultatet visade att personer som led av 

psykisk ohälsa inte visade negativa automatiska stereotypifieringar i testet i större 

utsträckning än vad personerna från allmänheten gjorde (Rusch N. et al. , 2010: 34). En annan 

undersökning hade som syfte att utvärdera kunskaper om schizofreni hos studenter som gick 

en introduktionskurs i psykologi. De fick fylla i en enkät med tolv olika frågor vilket gav 

resultatet att de inte hade mycket kunskaper om diagnosen och tangerade de 

missuppfattningar som ofta förekommer i litteratur vilket författarna till studien kopplar ihop 

med den negativa bild som media ger av sjukdomen. De poängterade också att vidare 

forskning om attityder angående diagnosen behövs så att man kan få kunskaper om vilket som 

är det mest effektiva sättet att få individer att ta itu med den stigmatisering som 

föreställningarna allmänheten har om schizofreni leder till (Meagan A et al, 2009:463-464).  

Sammanfattningsvis ter sig schizofreni som svår att förstå för både vetenskapsmän, läkare och 

för människor som inte har diagnosen. Schizofreni finns i DSM manualen men fortfarande 

diskuteras vilka symtom som egentligen tillhör diagnosen och hur man skall hantera dessa. Ett 

konstaterande är att man skall vara försiktig med att ställa diagnos, det som kan tyckas 

onormalt eller stört för en person kan vara kulturbundet för en annan (Hallerstedt, 2006:89). 

  

3.4. Borderline Personlighetsstörning  

Borderline personlighetsstörning myntades av Adolf Stern år 1938. Det som Stern fann var att 

dessa personer var "psykiskt blödande" och han ansåg att de var på gränsen mellan sjukt och 



 14

friskt, de var varken neurotiska eller psykotiska (Crafoord, 1986:14). 

Leichsenring et al. (2011) nämner i en undersökning att det finns 151 olika teoretiska möjliga 

sätt att diagnostisera en patient med bps då man kan ha undergrupper av symtom. De kommer 

i sin undersökning fram till att flera frågor återstår om diagnosen och hur man ska kunna 

begreppsliggöra den framtida DSM så att den är bestående och avskild från andra 

personlighetsstörningar (Leichsenring 2011:81). 

Holm och Severinsson (2008) kom i sin studie fram till att kvinnor som har bps upplever 

diagnosen som en etikett av stereotyper och stigmatiserande. Författarna studerade 15 

vetenskapliga artiklar och med hjälp av kritisk perspektiv tittade de på kontext, deltagare, 

tillförlitlighet etc. för att kunna göra en analys av begreppet bps med anknytning till kvinnor 

(2008:28). De såg även att kvinnorna upplevde svårigheter att få vård och att de som är 

yrkesverksamma inom psykiatrin upplever maktlöshet då de inte vet hur de med bps ska 

behandlas (Holm & Severinsson 2008:32). 

När det gäller attityder hos personal som arbetar med människor med diagnosen bps visar 

forskningen i stort sett på samma sak. Det är genomgående negativa uppfattningar som bland 

annat att dessa patienter är svåra att tillfredställa och att man inte vet vad man har dem, allt är 

svart ett vitt för dessa patienter och det tär på en som personal då de är så olika i sitt sätt att 

vara (Wollastone K & Hixenbaugh P, 2008: 703-709). Dessutom visar det sig att i jämförelser 

med andra psykiska diagnoser som Schizofreni och depression är bps en diagnos personalen 

inom psykiatrin har mer negativ attityd till än de andra nämnda (Markham D & Trower 

P.2003: 243-256 ).  

Bui et al. (2009) gjorde i sin studie ett befästande av den enorma tillskrivningen av diagnosen 

bps och hur lätt det faktiskt är att efter manualen ge någon en diagnos. De skriver om 

huvudpersonen i filmerna Star Wars, Anakin Skywalker, som senare blir Darth Vader. Deras 

och syftet var att se om han lider utav bps utifrån en bedömning av symtomen som finns i den 

senaste DSM manualen.  De kom fram till att Anakin Skywalker uppfyller sex kriterier utav 

nio då det gäller bps och därmed att han lider av diagnosen med hänvisning till DSM-IV (Bui 

et al 2009:1). 

 

Sammanfattningsvis ser man utifrån tidigare forskning om bps har visat att kvinnor upplever 

diagnosen stigmatiserade och att personal som arbetar med individerna som har diagnosen har 

svårt att tillmötesgå dem med behandling som fungerar och som patienterna upplever sig vara 

nöjda med. Studier visar även att personal har mer negativ attityd till personer som har bps 
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jämfört med dem som har schizofreni eller depression. Det är skrämmande att man kan ge en 

individ en diagnos utan att man har träffat den, här blir exemplet med Anakin Skywalker 

påfallande 

 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för hur vi gått tillväga i vår studie med bl.a 

litteratursökning, metodval, urval och genomförande.  

 4.1. Litteratur och information 

Vi började med att göra sökningar på PsycInfo, LibHub och Pubmeds databaser för att hitta 

relevanta artiklar. De databaserna tillhandahåller forskningsrapporter, psykologiska artiklar 

och medicinska artiklar på olika språk men främst på engelska. Sökord som har använts i 

kombination eller var för sig: borderline personality disorder/personlighetstörning, adhd, 

schizofreni, attitudes, diagnosis. Vi har även gjort manuella sökningar på Kalmar 

stadsbibliotek och Linnéuniversitetsbiblioteket i Kalmar, då vi har gått igenom referenser och 

även relevanta uppsatser och avhandlingar.  

Vi har vidare använt oss av strategin att söka efter adhd, schizofreni och borderline 

personlighetsstörning i vetenskapliga texter, böcker och avhandlingar. När vi har bedömt om 

artiklarna varit relevanta, har vi utgått från nyckelord, när studien gjordes och om den haft 

medicinsk, psykologisk eller sociologisk utgångspunkt. Detta för att vi vill få med en bredd av 

oliktänkande vid forskning. Vi har fokuserat på om innehållet har begrepp som: adhd, 

schizophrenia och borderline personality disorder. Vi har även tittat på om de är kvalitativa 

eller kvantitativa studier. Sökresultatet för adhd var: 20455 stycken på PsycInfo peer-

reviewed artiklar, på pubmed fick vi 19026 träffar och på LibHub 7810stycken. 

Borderline personality disorder: 11414 stycken peer – rewiewed artiklar på PsycInfo, på 

libhub fick vi 5462 träffar och på LibHub1890 stycken. Schizofreni: 53 stycken artiklar peer- 

reviewed på PsycInfo, på pubmed sökte vi på ordet schizophrenia och fick 92749 träffar och 

på Libhub 4 stycken. Antalet träffar minskade när vi satte ihop exempelvis; adhd och attitudes, 

schizophrenia och attitudes, borderline personality disorder och attitudes. Andra ord som vi 

kombinerade med respektive diagnos var public knowledge och stigma.  
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4.2. Metodval 

När forskaren vill ha insikt i saker som t.ex. människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter är intervjuer ofta en bättre metod än enkäter. Forskning inom kvalitativa studier 

är i första hand ute efter kvalitet inte mängd eller bredd (Sjöberg, Wästerfors, 2008:28).Vi 

valde att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att på detta sätt få svar på 

vårt syfte och frågeställningar. De stora övergripande frågorna när man ska göra en kvalitativ 

studie är hur man tänker gå tillväga för att uppnå förståelse för det vi vill belysa (Sjöberg, 

Wästerfors, 2008:28). Datainsamlingen gjorde vi med intervjuer för att få kvalitet och inte 

bredd i form av så många informanter som möjligt. Vi tyckte inte att föreställningar om 

psykiska diagnoser var något man skickade ut i form av enkäter för att få svar på angående 

människors föreställningar då det handlade mer om eftertänksamhet och diskussionsfrågor.  

4.3. Styrkor och svagheter med metoden  

En djupare förståelse och möjlighet till att den intervjuade utvecklar sina svar beskrivs i 

Denscombe (2009) som en styrka med semistrukturerad intervju (s.235). Den styrkan med 

metoden var att informanter själva tyckte och uttryckte att det blev spännande med att 

utveckla sina tankar kring diagnoserna. Eftersom vi enbart hade en person åt gången att 

intervjua kunde vi fokusera och ledsaga personen under samtalets gång på ett givande sätt. 

Det faktum att var vi två intervjuare fungerade bra genom att vi kompletterade varandra och 

innan hade bestämt vem som skulle leda intervjun.  

Det finns även svagheter med semistrukturerade intervjuer och dessa kan vara enligt 

Denscombe (2009): Intervjupersonerna kanske inte vill ställa upp eller drar sig ur. Analys av 

data är besvärlig eftersom semistrukturerade intervjuer har ett öppet svarsformat. Den 

intervjuades svar kan bli påverkade av forskarens identitet och bandspelare kan hämma den 

som intervjuas (Denscombe, 2009:267). 

Vi var inte med om att någon drog sig ur och det inte var några större svårigheter att få tag i 

människor som ville bli intervjuade. Vi fick dock påpeka för de flesta som deltog att det inte 

handlade om direkta faktakunskaper, alltså i form av ett förhör. Detta eftersom många vid 

förfrågan om de ville ställa upp svarade omedelbart att de inte kunde så mycket om det vi 

ville undersöka. Vi tänkte att den utrustning vi hade skulle påverka intervjupersonerna på ett 

hämmande sätt men informanterna delade mer än gärna med sig av deras kunskap. Vi tänker 

att en anledning detta var att det berodde på de nedskrivna lapparna vi hade med diagnoserna 

som innebar att intervjupersonerna kunde ha fokus på det istället. Något som vi har erfarit är 
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att intervju som metod kräver planering, förberedelse och lyhördhet, detta tar även 

Denscombe upp (Denscombe, 2009:232). 

 

4.4. Avgränsningar 

Vi valde bort helt öppen ostrukturerad intervju var för att vi som intervjuare inte hade någon 

erfarenhet av intervjuer. Vi valde att göra personliga intervjuer, semistrukturerade intervjuer 

för att informanterna bland annat inte skulle känna sig begränsade i sina synpunkter och för 

att vi som intervjuare skulle kunna följa upp det som informanterna tog upp. Andra 

avgränsningar som vi gjorde var att vi intervjuade individer från samma län som oss, detta för 

att spara tid i form av längre resor.   

 

4.5. Urval 

Vår avsikt med urvalet var att vi ville nå oliktänkande med avseende på föreställningar om de 

tre diagnoserna adhd, schizofreni och borderline personlighetsstörning. Urvalet gjordes också 

utifrån våra praktiska förutsättningar, det vill säga att vi ville ha informanterna nära till hand 

om vi behövde komplettera något med studien. Vi ville även att informanterna skulle ge en 

möjlighet till spridning avseende på kön och yrkesbakgrund (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 

2010:103). Urvalet bestod av sex stycken personer. Åldern varierade mellan 22 till 50 år. Fyra 

var kvinnor och två var män. Vi ville att en informant skulle ha en professionell bakgrund 

med anknytning till psykiatrin och att en informants yrkesbakgrund skulle vara så långt borta 

från psykiatrin därför att vi ville få spännvidd. Vi valde därför att intervjua olika 

yrkeskategorier som socionomer/ socionomstudenter, lärare/lärarstudenter, sjuksköterska och 

en målare. Informanterna valdes ut strategiskt genom att vi frågade runt bland vänner och 

bekanta om vilka yrkeskategorier de kände. Någon större representation som ger möjlighet till 

generalisering av en större population efter strävades inte (Djurfeldt, Larsson , Stjärnhagen, 

2010:101).  

 

4.6. Genomförandet 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och vi utförde dem under en tvåveckors period våren 

2011. Tillsammans med informanterna valde vi plats och tid. Tre informanter intervjuades i 

respektive hem, två informanter intervjuades på Linneuniversitet och en på sitt arbete. Vi kom 
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med förslag på vart intervjuerna kunde äga rum och informanten fick sedan bestämma. Innan 

intervjun presenterade vi oss och påminde om studiens syfte samt att det var frivilligt. Vi 

började intervjun med att samtala lite allmänt för att inte dyka rätt på och därmed gavs en 

möjlighet för informanten att vänja sig vid oss och den utrustning vi hade i form av dator och 

mikrofon. Detta för att informanten skulle känna sig bekväm (Denscombe, 2010:255). Vi 

använde oss av lappar som vi skrivit ned respektive diagnos på detta för att risken skulle 

minska att vi med tonläge lade någon värdering i uttalandet. Symboler är tecken som för alla 

berörda i sammanhanget har samma betydelse. Ord är ett exempel på dessa tecken eftersom 

de betyder något, är meningsfulla och anges för att bl.a för att förmedla känslor, idéer och 

värderingar (Trost, Levin, 2010: 161-162). Men för att minimera risken att intervjupersonen 

skulle känna sig styrd av hur vi uttalade diagnoserna skrev vi alltså ned dem. Detta förde 

också fokus från oss då den vi intervjuade kunde titta på det skrivna istället för att fokusera på 

exempelvis ögonkontakt eller vårt kroppsspråk. Intervjufrågorna vi använde oss av (se bilaga 

2) fungerade som grundfrågor vi utgick ifrån för att sedan ställa följdfrågor vilka baserades på 

de svar intervjupersonerna gav oss. Vi tackade för deras medverkan när intervjun var slut och 

bad dem höra av sig om det var något i efterhand de undrade över. 

 

4.7. Studiens trovärdighet 

Trovärdigheten är avgörande vare sig det rör sig om kvantitativ eller kvalitativ forskning. Det 

visar man genom att det man kommit fram till har grundat sig på metoder och sätt att gå 

tillväga som är erkända att ha som utgångspunkt när man utför god forskning. Validiteten är 

en av utgångspunkterna man redogör för i hänvisning till noggrannhet och precision alltså om 

data vi fått fram är av rätt sort för det vi ska undersöka och har vi fått fram data på ett riktigt 

sätt (Denscombe, 2009:378). För att få trovärdighet utav resultatet bör man noga skriva ner 

metoder som man har använt, när man gjorde studien, vad man har undersökt, hur vi fick 

tillträde till personerna, hur många som ingick i studien och hur vi har valt ut dem 

(Denscombe, 2010:417). 

När vi har utfört vår undersökning har vi utgått ifrån en metod som ska passa vårt syfte och 

frågeställningar dvs. en kvalitativ form av undersökning genom semistrukturerad intervju. Vi 

har utgått ifrån de principer man har i tillvägagångssättet när det gäller metoden och det har vi 

redogjort för ovan. För att kontrollera studiens tillförlitlighet krävs en tydlig redogörelse för 

metoder, analys och de beslut man tagit dessutom genom att reflexivt ge en detaljerad 

redogörelse för de procedurer och metoder man i undersökningen använts sig av för att guida 
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läsaren fram till de slutsatser man tagit (Denscombe, 2009:381).  

Det finns ingen forskningsprocess som är helt objektiv. Man bör utgå ifrån att den identitet, de 

värderingar och övertygelser man har som forskare inte helt kan uteslutas från 

analysprocessen. Men vi har hanterat detta genom att så långt det bara är möjligt distansera 

oss från att ta ställning till några frågor eller antaganden (Denscombe, 2009:384). Vi har 

samtalat och diskuterat mycket med varandra men även låtit andra läsa det vi skrivit för att få 

synpunkter. Som innan nämnt använde vi oss av lappar där vi skrivit ned respektive diagnos 

för att minimera risken att lägga någon värdering i hur vi uttalade dem. Vårt mål och strävan 

med denna studie har varit att så tydligt och detaljerat beskriva hur vi har gått tillväga, arbetet 

igenom. Detta för att ge möjlighet att granska vår forskningsprocess. Det är viktigt att ge 

möjligheten till andra att kunna upprepa forskningen ( Denscombe, 2009:381).  

 

4.8. Etiska övervägande 

Eftersom vi intervjuade olika människor och var noga med att de inte på något vis skulle ta 

skada personligt eller lida av intervjun. Vi informerade de som medverkande om att de hade 

rätt att dra sig ur när de ville eftersom det är på frivillig grund som de medverkar. Vi som 

intervjuarvare utgick från att vara ärliga och tänka på informanternas integritet (Denscombe, 

2009:193). Innan intervjun sa vi även att de när som helst fick säga till om något kändes 

obehagligt eller liknande och likaså efteråt, att de gärna fick återkomma om det var något de 

kände i efterhand inte var bra. Vi poängterade att det var helt okej att höra av sig till oss när 

som helst om de kom på något. Det var viktigt för oss att ha en öppen dialog och att de kunde 

känna förtroende för oss och vårt arbete. 

Det finns även principer som forskare bör tänka på när det gäller etiskt förhållningssätt och 

dessa kommer tog vi också beaktande gällande informanterna .  

• Vi skulle hålla oss inom lagen när vi samlade data.  

• Vi skulle vara ärliga och inte använda data vi samlar in i annat syfte än det är avsett 

för. 

• Vi skulle inte spara data längre än nödvändigt (Denscombe, 2009: 193). 

Intervjupersonerna garanterades anonymitet så långt det var möjligt. Principen har varit att vi 

vill skydda varje individ som är med i vår c-uppsats och minimera riskerna att kunna spåra 

dem. I redovisningen av empirin har vi inte skrivit ut namn utan använde oss av förkortningen 
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IP:1,2,3 etc. (intervjuperson). Vi har under uppsatsens gång hela tiden följt dessa principer 

och varit noga med att med varandra diskutera etiska aspekter fortlöpande för att ingen 

intervjuperson ska ha känt sig illa till mods eller pekats ut på ett negativt sätt. Vi utformade 

även ett informationsbrev (se bilaga 3) för att på ett tydligt sätt visa våra etiska principer.  

 

4.9 Arbetsfördelning  

Eftersom vi är två som arbetat med denna C-uppsats har båda letat material var för sig och 

tillsammans för att sedan gå igenom det vi har funnit. Detta för att kunna så effektivt som 

möjligt hitta material och så att båda fått ta del av allt det som ska ingå i arbetet. Vi har turats 

om att skriva och diskuterat mycket med varandra om olika frågeställningar som kommit 

upp. Vi har båda fått kunskap och varit delaktiga i arbetet vilket har varit genomsyrande under 

hela processen och vi tycker att samarbetet fungerat mycket bra. 

  

5. Teori  

Här kommer vi att redogöra för de teorier vi använt oss av i vår analys av resultatet. Det 

handlar om sociala kognitioner, Bordieus handlingsteori samt Foucalts teori om förnuft och 

oförnuft. Valet av teorierna gjorde vi för att vi ville analysera vårt material utifrån 

sociologiska perspektiv på både individnivå och samhällsnivå.  

 

Alla människor kategoriserar för att kunna hantera den information de ständigt utsätts för från 

exempelvis objekt, interaktioner med andra och från massmedia. Vi bearbetar informationen 

på två sätt: medveten uppmärksamhet och automatisk bearbetning. Medveten uppmärksamhet 

inkluderar uppmärksamhet, koncentration, fokusering på problem och lösning av problem. 

Man kan säga att det är ett sätt att hantera information med eftertanke. Uppmärksamheten är 

medveten då man t.ex. lyssnar på när någon förklarar ett problem, då styr man sin 

uppmärksamhet med viljan att lösa problemet (Hinton, 2003:62). Vi kan också utföra 

tankemönster automatiskt utan att vi styr det med vår vilja, det sker då utan att vi behöver 

anstränga oss. Då kan vi alltså utföra en uppgift genom ett automatiskt tankemönster och 

samtidigt göra något annat med vår medvetna uppmärksamhet, eftersom det vi gör per 

automatik inte kräver någon ansträngning (Hinton, 2003:63). Likadant är det med 

föreställningar om t.ex. en psykisk diagnos. De automatiska tankarna drar igång när vi hör 

diagnosen eller läser om den baserat på vad vi varit med om innan. Har man exempelvis 
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träffat framförallt busiga småpojkar i samband med diagnosen går våra tankar till det 

begreppet när vi associerar till diagnosen. När någon sedan frågar oss om hur man ska gå 

tillväga för att tillgodose de behov som individer med adhd har i skolan så använder vi vår 

medvetna uppmärksamhet för att lösa problemet.  

Kognitiva strukturer har alltså att göra med människans förmåga att kategorisera, att man 

särskiljer och förenklar information på olika sätt. Människan sorterar information efter 

erfarenheter och detta fungerar som en inramning för ny social information. Prototyper är en 

form av tankebearbetning som baserar sig på information från exempelvis media det vill säga 

att centrala ansatser appliceras och associeras till en social grupp, man baserar även dessa 

ansatser på erfarenheter. Förenklat kan man säga att vi alltså lagrar information om begrepp i 

prototyper (Augustsson, 2005 :46). Exempelvis: Att en person med adhd kategoriseras som 

kriminell kan komma ifrån att man sett ett tv-program där personer med diagnosen anses i 

större utsträckning utveckla brottsligt beteende. Får vi dessutom till oss genom en 

tidningsrubrik att en erkänd brottsling har adhd blir prototypen att de som har diagnosen är 

kriminella. Genom s.k. scheman uppfattar vi människor och använder information. De 

påverkar hur vi tolkar, kommer ihåg eller drar slutsatser av ny information om människor och 

händelser (Hinton, 2003:49). Ett exempel på ett personschema: När en av oss arbetade på ett 

boende så var det en person med diagnosen schizofreni som slog mig. När hon sedan ska 

träffa en annan patient med denna diagnos känner hon sig rädd att bli slagen av denna person 

också. Hon förväntar sig att den personen med schizofreni ska slå till henne för det är den 

erfarenhet hon har lagrat i sitt tankemässiga schema om personer som har den diagnosen och 

som automatiskt går igång när hon tänker på diagnosen.  

För att förstå hur våra prototyper och scheman skapas, vad vi baserar tankarna på tolkar vi det 

genom Pierre Bourdieus handlingsteori och hans perspektiv "statstänkandet, det byråkratiska 

fältets ursprung och struktur" (Bourdieu, 1994:83). Det Bourdieu menar är att staten skapar 

och genomdriver de tankestrukturer som vi sedan, utan att tänka efter, tillämpar på vår 

omgivning. Han menar alltså att staten gör val och effekterna av de valen blir en självklar del 

av vårt sätt tänka att alternativa möjligheter som en gång valts bort idag är helt otänkbara. Han 

nämner bl.a. det motstånd som finns till att ändra skolans läroplaner, då exempelvis timplanen 

för ämnena, beror på de kulturella förhållanden som finns inom skolan i form av hierarkier 

och sociala uppdelningar inpräntas i vårt sätt att tänka och framstår som något naturligt. 

Bourdieu menar även att staten faktiskt formar de sociala problem som finns genom alla de 

myndigheter som finns i samhället (Bourdieu, 1994:86).  Perspektivet ger oss möjligheter att 
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förstå de kognitiva strukturer som vi automatiskt skapar, de scheman som vi har, genom 

statens utformning av bl.a. skolans läroplaner.  

Ett annat teoretiskt perspektiv vi kommer att använda oss för att förstå vad vi baserar vårt 

tänkande på, är Foucault (1983) och det han redogör för i vansinnets historia under den 

klassiska epoken med fokus på att man genom förnuft bestämmer kategorier för oförnuft för 

att på detta sätt särskilja det man inte förstår exempelvis psykisk sjukdom (13). Med hans 

teori kan man alltså förstå det sättet vi har att tänka när det gäller hur man bör vara för att 

uppfylla normen och inte vara avvikande. Diagnoserna blir då en kategori som innebär något 

avvikande då man särskiljer de individer som har tillskrivits tillstånden. Enligt Bourdieu är 

det alltså staten det som skapar våra automatiska tankemönster genom sitt utformande av 

exempelvis läroplanen. I skolan innebär tankestrukturerna att man särskiljer de som har 

diagnoser för att därmed utifrån tolkning av Foucault markera och förstå vilka som är 

avvikande och inte följer normen. Givetvis återspeglas detta inte bara i skolan utan även i 

övriga samhället där tankestrukturerna automatiskt reproducerar det som staten lärt ut, t.ex. 

via massmedia. Därför har vi liknande scheman och prototyper oavsett utbildning och 

yrkesstatus.  

Sammanfattningsvis innebar de valda teorierna tolkning utifrån sociologiskt synvinkel vilket 

vi ansåg var relevant till vår studie där debatten ständigt pågår mellan de medicinska och 

sociologiska vetenskaperna. För att få ett omfattande helhetsperspektiv använde vi teorier som 

innebär tolkning på individnivå samt på samhällsnivå. Teorierna hänger samman med 

varandra och skapar ett ifrågasättande av det rådande samhälle vi lever i. 

 

6. Resultatredovisning och analys 

Här kommer vi att redovisa vårt resultat utifrån analys med hjälp av de innan nämnda 

teoretiska perspektiven. Vi börjar med föreställningar om diagnosen adhd, sedan följer 

schizofreni och sist redovisar vi borderline personlighetsstörning. Avslutningsvis har vi gjort 

en tabell som sammanfattar analysen. Vi vill tillägga ett förtydligande; för klipp i 

intervjumaterialet har vi markeringen (…) och intervjuperson förkortar vi IP. 
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Intervjupersoner: 
Vi intervjuade sex olika personer i vår undersökning om vilka föreställningar de hade 

angående adhd, schizofreni och borderline personlighetsstörning. Nedan följer en kort 

beskrivning av respektive intervjuperson 

 

IP 1: Man och 32 år gammal. Yrke: Gymnasielärare, sedan 5 år tillbaka. 

IP 2: Man och 24 år. Yrke: Målare, arbetat sedan sexton års ålder. 

IP 3: Kvinna och 29 år. Yrke: Socionomstudent, sista året. 

IP 4: Kvinna och 22 år. Yrke: Lärarstudent, näst sista året. 

IP 5: Kvinna och 25 år. Yrke: Sjuksköterska inom psykiatrin sedan två år tillbaka. 

IP 6: Kvinna och 50 år. Yrke: Enhetschef sedan tio år tillbaka inom demens 

 

 

6.1 Föreställningar om adhd enligt teman 

 

Vi inleder resultatredovisningen med föreställningar om adhd. Vi använder oss av teman från 

de begrepp som var centrala i intervjupersonernas föreställningar. När det gäller adhd blir det 

följande teman; busiga småpojkar, koncentrationssvårigheter och chefsegenskaper. 

 

   6.1.2 ”Busiga småpojkar” 

 

 Den sociala informationen vi får till oss måste hanteras på något sätt och det sker genom att 

vi kategoriserar och därmed skapar tankemässiga strukturer. Genom upprepade erfarenheter 

gör vi sedan vid ny informationshantering en tolkning utifrån den inramning som baseras på 

det vi varit med om innan ( Augustsson, 2005:45). 

 

"(...) det här möter vi ju väldigt ofta så jag tänker ju på olika situationer där det är olika 

problem med det eh just en impulsiva biten framförallt tror jag… när det är hyperaktiva så är 

det oftast unga pojkar jag har träffat (...)" . Detta sa IP:5 om sina föreställningar angående 

diagnosen adhd. Hon tänkte framförallt utifrån sin yrkesroll där hon träffar individerna med 
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adhd för att ge behandling i form av medicinering efter läkarens diagnostisering. "(...)ja jag 

tänker ju på mina patienter(...)" var bland den första associationen hon hade i sin redogörelse 

av sina föreställningar om diagnosen. Begreppet patienter tyder på att hon har en medicinskt 

inriktad tankestruktur kring adhd. Vidare sa hon ;”(…) oftast har dom ju problem i skolan på 

ett eller annat sätt(…)”.  Det är alltså i skolan som beteendet individerna som eventuellt blir 

ett problem, menade hon, för att sedan hamna hos psykiatrin för att behandlas. Hon påpekade 

även att gränsen mellan vad som är diagnos och vad som är en individs personlighet är otydlig. 

Alltså att individer fick diagnosen adhd fast symtomen de uppvisar kanske egentligen är 

personlighetsdrag.  

 

En annan intervjuperson uttryckte sig så här; "(…)Adhd, eh, först så tänker man ju på busiga 

småpojkar svårt för koncentration, svårt o sitta still i klassrummet och kanske är lite, eh, ja 

krävande(…)” IP:3. Återigen nämndes alltså problematiken med den fysiskt överaktiva delen 

hos pojkar som har diagnosen och tillhörande problem som uppstår i skolan, i klassrummet, 

där eleven helst ska vara på ett visst sätt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Här 

bekräftas den forskningen Still och Tredgold gjorde i början på 1900-talet där de beskrev att 

de hyperaktiva barnen främst utgjordes av pojkar och att de hade svårt att tillgodogöra sig 

utbildningen i skolan (Sandberg S & Barton J. 1996: 6,8). Vidare säger intervjupersonen att 

de med adhd  

”(...) troligtvis uppfattas som bråkiga av allmänheten(...)”. Det hon baserade sina 

föreställningar utifrån var det hon läst i skolan men även efter den erfarenhet hon fått genom 

möten under sin praktik på socialtjänsten. Både IP:3 och IP:5 använde sig av liknande uttryck 

i sina föreställningar, alltså liknande prototyper, om personer med adhd även fast skillnader, 

rent yrkesmässigt och utbildningsmässigt fanns. 

 

 6.1.3. Koncentrationssvårigheter  

 

Augustsson (2005) menar att när vi befinner oss i en social miljö så bearbetar vi kunskapen vi 

får till oss indirekt eller direkt, det vill säga att exempelvis läsa oss till det eller i mötet med 

någon person (s:45). Skolan visade sig vara en miljö som man baserat sina erfarenheter, s.k. 

scheman, utifrån när det gällde intervjupersonernas föreställningar om adhd, även i de fall 

man inte var lärare eller under pågående utbildning till yrket.” (…) som blivande lärare 

tänker jag på barn som är väldigt stimmiga som har svårt och sitta still, 
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koncentrationssvårigheter och sen finns det ju dom om är smartare än andra på vissa ämnen 

då och sen eh ja att dom är lite mer spralliga än andra, mer energi och så (...)”  IP:4. Vidare 

sa intervjupersonen att kunskapen om adhd hade hon fått främst från läromedel men även på 

sin praktik under utbildningen till lärare.  När hon själv var yngre och gick i skolan kunde hon 

erinra sig om att man skulle vara snäll mot den personen som hade adhd även om den stod 

och skrek på lektionerna.  

 

En yrkesverksam gymnasielärare uttryckte sig på följande sätt i sina föreställningar om 

adhd; ”koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter överhuvudtaget"(...)”man har ju fått 

läsa lite om det och sen har man ju stött på lite, vi har ju haft föreläsningar på jobbet och så 

om det.(...)” IP: 1. Han påpekade, som innan nämnda intervjupersoner, om problematiken i 

skolan som individerna med adhd har. Hans sociala information utgick alltså främst ifrån den 

miljö han arbetar i och såg därmed problematiken som det innebär för han som lärare. Med 

hjälp av Bourdieus teori, som vi förklarat tidigare, kan vi förstå hur vi skapar våra 

tankemässiga mönster då han menade att det i de moderna samhällena är staten som har 

ansvaret för de officiella kategorier som ger struktur till hur befolkningen och människor 

tänker. Familjen är ett exempel han använde för att förklara statens konstruktion av 

människors tänkande. Det han menade var att staten strävar efter att gynna en viss form av 

familjeorganisation som t.ex. genom barnbidraget (Bourdieu, 1995:122) .  

 Vi menar att man även kan förstå hur man tänker kring diagnosen adhd utifrån Bourdieus 

teori. Staten har i sin utformning av skolan också gjort en norm för hur eleven ska vara för att 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det vi menar är att statens utformning av skolan skapar 

ett visst tänkande hos människor som arbetar där eller för övrigt kommer i kontakt med den 

miljön. I det tänkandet, kan vi utifrån våra hittills nämnda intervjupersoner utröna att man 

kategoriserar de individer med adhd som hyperaktiva och har koncentrationssvårigheter och 

att det i sin tur skapar problem i skolan.  En elev som inte kan sitta still, har mycket energi 

och spring i benen skapar svårigheter för sig och andra i klassrummet där den stilla, lagom 

aktiva eleven förespråkas. Genom att diagnostisera den hyperaktiva eleven med adhd skapas 

en kategori för den elev som inte passar in i skolsystemet och genom hjälpmedel som 

medicinering eller extraresurser i skolan kan en individ med diagnosen fungera fördelaktigt i 

klassrummet. Tidigare forskning har dessutom visat att lärare anser det önskvärt med mer 

utbildning om diagnosen för att därmed kunna lära sig hantera de elever som har adhd ( Bekle, 

2004:157f). 
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Samma sak gäller för dem som arbetar inom psykiatrin med individer som har adhd där 

diagnosen fungerar som ett arbetsverktyg att utgå ifrån vilket i sig ger grund för 

tankestrukturer utifrån en norm, en patient som exempelvis blir behandlad för att passa in i 

skolmiljön. Prototyperna om adhd som baserades utifrån utbildning eller yrke tenderade alltså 

att vara lika i form av den problematiska situationen i skolmiljö som diagnosen innebar.  

 

                               

 6.1.4 Chefsegenskap och hjärnhandikapp 

 

Från impulsiva, busiga småpojkar med koncentrationssvårigheter framträdde ett mer 

framgångsrikt perspektiv på diagnosen”(...)kan tänka mig att många ledare och chefer har 

den här diagnosen(…)” IP:6. Här kom alltså en föreställning utifrån en prototyp som inte var 

av problematisk karaktär. Det hon baserade sina tankar på var massmedia, genom att har läst 

själv och ett intresse för människor i allmänhet, hon arbetade alltså inte direkt med personerna 

som har adhd. Hon utgick alltså inte ifrån skolmiljön i sina associationer och då gav 

intervjupersonens föreställningar positiva drag, inte problematiska. I och med att allt fler 

vuxna får diagnosen kan man tolka det utifrån Bordeius teori om att statens utformning av hur 

människor ska leva innebär ett problem i skolan där beteendet inte passar in för att senare i 

livet tenderar att bli ett tillstånd som innebär framgång. 

En annan intervjuperson sa att han fått kunskap om adhd via massmedia också, precis som 

IP:6 men hans svar skiljde sig betydligt från hennes. Det kan bero på att det blir alltför breda 

associationer i bearbetningen av informationen när det förmedlas via massmedia (Augustsson, 

2005:46). "Det är väl ett hjärnhandikapp? Det är någonting med hjärnan som blivit fel" IP: 2. 

Även om han inte träffar personerna rent yrkesmässigt så ger han en medicinsk förklarning, 

ett handikapp, något med hjärnan som blivit fel. Här återkommer problematiken med att felet 

ligger hos individen precis som det nämndes i samband med skolmiljö men baseras inte på 

yrkesmässig problematik utan kan mer tolkas genom Foucault som en diagnos 

intervjupersonen inte hade mycket erfarenhet av och såg det då som avvikande för att kunna 

särskilja det. 
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6.2 Schizofreni föreställningar enligt teman  

 

Då lämnar vi alltså diagnosen adhd och sätter istället fokus på de förställningar och de 

informationskällor intervjupersonerna baserade det på gällande schizofreni. Nedan följer vår 

redogörelse för detta enligt teman; ovanlig diagnos, ”skällsord, personlighetsklyvning och ett 

konstigt beteende” samt ”läskig och dålig stämpel”. 

 

  6.2.1 Ovanlig diagnos 

 

Det första som IP:5 sa om sina föreställningar angående schizofreni var att ”(…) det är en 

ganska ovanlig diagnos nuförtiden(…)”. Det beror på utifrån ett socialpsykologiskt synsätt att 

hennes prototyp och scheman grundar sig, som vi nämnt innan, utifrån hennes professionella 

roll som sjuksköterska inom psykiatrin. Hon har erfarenhet från sitt arbete och bearbetar sin 

sociala information efter det. Men det är inte heller så att bara för att man arbetar inom 

psykiatrin så har man mest kunskaper eller korrekt information. Det beror helt på vad man 

fäster uppmärksamheten på. Man väljer alltså ut och man väljer även bort viss information 

(Augustsson, 2005:47). ”(…)jag pratade med vår psykiatriker om det här och han sa att man 

inte ställt en sådan diagnos på 30år (…)” IP:5 

Informanten kategoriserade schizofreni i facket "ovanlig diagnos" vilket är information hon 

tagit till sig genom samtal med en läkare och de patienter hon mött (eller inte mött) i 

psykiatrin. Hon sa vidare så här "(...) Läste om det i skolan, det kändes ju som en av huvud 

diagnoserna(...)” IP:5. Den informationen hon fått till sig under sin utbildning var alltså att 

schizofreni skulle vara en huvuddiagnos. Verkligheten visar dock på något annat, att 

diagnosen som de så flitigt läst om inte alls var så väsentlig som det sagts. 

 

 6.2.3. Skällsord, personlighetsklyvning och “ett konstigt beteende” 

 

Från att ha blivit beskriven som "ovanlig diagnos" drogs föreställningarna till ord som 

befäster det avvikande, konstiga och onormala. Howard & Renfrow (2003) menar att den typ 

av kunskap man oftare kommer i kontakt med är tillgänglig och därmed i fokus för 

uppmärksamheten där man väljer ut det man anser vara viktigt (Augustsson, 2005: 47). 

“(…) Jag tänker på en person som har lite vane föreställningar, oberäknelig, lite svårt i 
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samhället, man kanske inte upplever världen på samma sätt som andra människor(...)” 

Intervjupersonen uttryckte vidare att kunskapen hon fått baserade sig utifrån en psykologikurs 

hon gått samt att hon hört det som skällsord och att hon tänkte på kvinnor i samband med 

diagnosen. Det framgick en otydlighet i föreställningarna om schizofreni som visade sig i 

form av osäkerhet hos intervjupersonerna oavsett om de arbetade inom psykiatrin, hade läst 

om det eller fått till sig det via media. “Jag tänker på en person som har två personligheter, 

jag är inte säker men ena dagen kanske den är positiv och så här och sen nästa dag negativ 

och hatar allting”…”(…)“Det är väl mest sånt man hört på tv eller läst i tidningen, kanske 

hört från folk: att e du schizo eller? (...)“. IP:4. En annan intervjuperson sa så här; 

“Schizofreni, en personlighetsklyvning, att man har olika personligheter och kan bete sig på 

ett konstigt sätt ibland” IP:1 ”(...) tv, media (...)” ger IP:1 som svar när det gäller vad 

föreställningarna baserades på. Han använde uttrycket "konstigt beteende " som visar att 

begreppet drar sig mot något som är onormalt och avvikande. Även här kan vi tillägga 

Bourdiues tankar om staten, då det är denna som producerar våra tankebanor genom 

exempelvis skolan. Den lär oss hur vi skall tänka och hålla oss till ordningen. Det 

är ”avvikande” och ”onormalt” att vara schizofren, det är även en minoritetsgrupp. Här är det 

ett bevis på att man reproducerar det man har hört och lärt sig från skola, tv och media (det är 

staten som även styr media utbudet) . Genom att man har att vanföreställningar och svårt i 

samhället gör det att man är en 'outsider' eftersom våra tankar genomsyras av det vi har lärt 

oss i skolan eller fått till oss via massmedia, vi har svårt att tänka annorlunda och se det på ett 

annat sätt (Bourdieu, 1994: 85). Det gör att det som man inte känner till, som inte tillhör 

normen är något läskigt och att man oavsett utbildning eller yrke ser diagnosen som onormal 

och något man egentligen inte kan förhålla sig till personligen. 

 

 6.2.4. ”Läskig ” och ”dålig stämpel”  

 

Kunskapsmässigt fanns inte mycket intervjupersonerna baserade sina tankar på men det man 

tagit till sig var det avvikande som ansågs vara attribut med diagnosen. Så här sa IP:2“ (…) 

Schizofreni är såna vad jag har fått för mig som typ pratar med sig själva. Har en egen 

kompis inom sig(…)”. Vidare sa han att det han baserade sina föreställningar om schizofreni 

på var tv samt att han minns en som hade diagnosen i skolan och om denna person sa han”(...) 

han var lite läskig (…)”. Den sociala information man lagrar förvaras i minnet antingen i 

kort- eller långtidsminnet som man går tillbaka till när man ska minnas något. Man kan dock 
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missta sig och minnas sina tidigare erfarenheter av något som inte stämmer överens med den 

aktuella sociala information man får till sig (Augustsson, 2005:47). Intervjupersonen minns 

att han upplevde personen som hade schizofreni som "läskig" men hade vi nämnt att man inte 

brukar sätta diagnosen innan tjugo års ålder hade det vi sagt inte gått ihop med den 

information han hade sedan långt tillbaka. Detta för att pojken i skolan som intervjupersonen 

sade sig ha schizofreni troligtvis inte hade den diagnosen på högstadiet men att man sa att han 

hade det för att förstå, kunna kategorisera hans beteende. Erfarenheten gav dock associationer 

i negativa ordalag tillhörande diagnosen schizofreni. 

” (…) Jag tror att det är en diagnos som har oerhört dålig stämpel(…)” säger IP:6 och 

bekräftade det som IP:2 visade i sina föreställningar. En tendens som kan bero på att alltför 

vidlyftiga associationer har gjorts från exempelvis media. Med hjälp av Foucault kan vi första 

de tankebanor om schizofreni som intervjupersonerna hade. Vanvettet under den klassiska 

epoken var något man visade upp bakom galler. Där kunde allmänheten skåda vansinnet på 

avstånd för att bekräfta sin egen förnuftighet (Foucault, 1983:97). De vansinniga, eller i detta 

fall, de schizofrena, blir en norm för vad som är avvikande, det i sin tur underlättar för oss att 

förenkla och kategorisera vad som är onormalt och normalt. 

 

 6.3. Föreställningar om borderline personlighetsstörning enligt teman  

 

Nedan följer redogörelse för den tredje och sista diagnosen i vår studie efter följande tema 

indelning; ”två personligheter och ens störning i sig”, ”inte lika stark som schizofreni och 

älskar sig själv” samt ”kvinnor och självskador”. Enligt tidigare undersökning om studenters 

kunskaper om schizofreni blev resultatet att de allmänna missuppfattningarna om diagnosen 

bekräftades vilket kan ses som en effekt av den negativa bild som media förmedlar (Megan A 

et al, 2009:463-464). Detta bekräftar det som intervjupersonerna säger om de negativa och 

avvikande associationer som görs i samband med diagnosen. 

 

 6.3.1. Två personligheter och ”en störning i sig”  

 

Svårigheterna med att definiera schizofreni var påtagliga men det visade sig att borderline 

personlighetsstörning var ännu svårare för intervjupersonerna att få grepp om. 

"(…)Typ två personligheter eller vad? Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är" (...)”det är väl 

nästan samma sak som schizogrejsimojsen(...)”. IP:2 
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När det gällde borderline personlighetsstörning visade sig föreställningarna skilja sig tydligt 

från varandra genom olika tankestrukturer. "Det är kanske när man typ är så här jätte, man 

har en störning i sig eller så här man måste släcka lampan 20 gånger" (...)”det här har jag 

kunnat massa om för det gjorde jag ett arbete om på gymnasiet (…)” IP: 4. Intervjupersonen, 

som är 22 år, hade alltså haft mycket kunskap och då i samband med ett arbete hon gjort på 

gymnasiet om diagnosen och ansåg att hon därmed kunnat en hel del om diagnosen. Men 

minnet svek henne och så är det troligtvis i flera fall där man läst psykologikurser, tror sig 

veta för att sedan komma på att man glömt eller faktiskt fått till sig äldre teorier kring 

diagnoserna. 

 

6.3.2. ”Inte lika stark som schizofreni” och ”älskar sig själv” 

 

En intervjuperson baserade sina föreställningar direkt utifrån översättning av diagnosens 

namn; (…)”Personlighetsklyvning fast inte så lika grov att dom är kanske lite mer svängiga i 

sitt humör eller sin egna personlighet som svänger lite mer än deras, inte lika stark som 

schizofreni då man har bytt till en annan personlighet kan jag tänka mig (...)” IP:1 

Genom enbart ett namn på en diagnos gav intervjupersonen sina föreställningar om borderline 

personlighetsstörning. Människor försöker alltid utifrån de intryck vi får kategorisera till det 

vi känner till. Intervjupersonen hade lite mer informationskällor att grunda sig på när det 

gällde schizofreni och associerade borderline personlighetsstörning till denna i form av att se 

det som en form av underdiagnos. Dock drog han inte likheter mellan borderline 

personlighetsstörning och adhd. 

Av den information vi får till oss från någon försöker vi utläsa det som tydligast bestämmer 

kategorin.  Den negativa information som att någon exempelvis är egenkär är ofta mer 

avgörande än positiv information som att någon exempelvis är generös (Hinton, 2003:43). 

"Borderline då tänker jag direkt på en person som älskar sig själv framförallt, före alla andra 

och som ser till sin egen person och agerar utifrån eget vinnande, en sån som har 

storhetsvansinne"..” (...)jag har läst mig till det(...)” IP: 6 Det som intervjupersonen läst och 

därmed tagit till sig har mer negativt laddade ord än positiva.  
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6.3.3. Kvinnor och självskador 

 

Olika människor kan lägga olika begrepp till olika företeelser (i detta fall diagnoserna) och 

detta bidrar givetvis till varierande föreställningar. Många beteenden och interaktioner kan 

vara tvetydiga i den sociala världen (Kunda, 2000:19).  IP:3 hade läst om borderline 

personlighetsstörning i en psykologikurs och fått till sig att det finns ett begrepp som heter 

borderlinemammor under sin praktik hon sa vidare (...) "det kan ju vara situationen som gör 

att dom handlar på ett visst sätt och då kändes det lite konstigt att de benämnde dem som 

psykiskt sjuka, dom kanske bara brydde sig om sitt barn i stort sätt (...)" . Den sociala miljön 

hon befann sig i då var på socialtjänsten och där kan en orolig mamma kanske ställa till det i 

utredningen vilket då innebar att oavsett om de hade diagnosen eller inte kallades 

"bordelinemammor". "Jag tänker mer på kvinnor och så och att man har svårt för känslor, att 

man får känsloutbrott, att man nog kan pendla lite mellan att vara väldigt låg och deprimerad 

och sen kan man nog vara lite oberäknelig där också"...(...)” det är något som hänger kvar 

sedan den här psykologikursen… kanske att man har hört det lite, jag på praktiken pratade vi 

också om det. Det var någon där som sa dom hade borderlinemammor..(...)”  IP:3. Det som 

IP:5 sa att det hon tänkte på i första hand var självskador och då baserat utifrån den sociala 

miljö hon befunnit sig i under sin praktik där hon mötte personerna med borderline 

personlighetsstörning. Kvinnor med diagnosen borderline personlighetsstörning upplever det 

ofta som sterotypifierande och stigmatiserande att ha tillskrivits diagnosen (Holm & 

Severinsson 2008:28). Den stereotypa bilden av den självskadande kvinnan bekräftades även 

av IP:5 i hennes associationer.  

Foucault skriver i vansinnets historia under den klassiska epoken om kvinnorna med sina 

klena nerver hade större benägenhet drabbas av vad man kallade ”irriterade nerver” till 

skillnad från männen som är mer robusta och härdade av sitt arbete. Bedömningen av 

irritationsgraden utgjordes av missbruk av onaturliga saker, stillasittande liv, romanläsning, 

teaterföreställningar och liknande ( Foucault 1983 :176). Det vi menar med detta är att 

borderline personlighetsstörning har visat sig tillskrivas mest kvinnor och själva diagnosen 

har otydliga kriterier som har likheter med bedömning av irritationsgraderna som Foucault 

redogör för.  
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6.4. Översikt av resultatredovisning (kan ses som en sammanfattning) 
  

 
Föreställningar om adhd 

 
Föreställningar om     
schizofreni 

 
Föreställningar om 
borderline 
personlighetsstörning 

Tema: 
 
 “busiga småpojkar” 

 “koncentrationssvårigheter” 
 “chefsegenskap och 
hjärnhandikapp” 

Tema: 
 
 “ovanlig diagnos” 
 “skällsord, 
personlighetsklyvning och 
konstigt beteende” 
 “läskig och dålig stämpel” 

Tema: 
 
 “två personligheter och en 
störning i sig” 
 “inte lika stark som 
schizofreni och älskar sig 
själv” 
 “kvinnor och självskador” 

Informationskällor: 
 
 Erfarenhet via yrket 
 Psykologikurs 
 Kurser via arbetet 
 massmedia 
 

Informationsskällor: 
 
 Yrkeserfarenhet 
 Psykologikurs 
 Tv, media 

Informationskällor: 
 
 arbete på gymnasiet 
 läst på egen hand 
 yrkeserfarenhet 
 genom direkt översättning av 
ordet 

 
 
7. Resultatdiskussion 

Vad visar resultaten utifrån det fakta som vi har lagt fram och utifrån Bourdieus 

handlingsteori med perspektiv på staten, Focaults teori om att det avvikande behövs för att 

visa vad det normala är och med hjälp av begreppet sociala kognitioner?  När de gäller den 

tidigare forskningen som vi redogjort för angående adhd så visar den att diagnosen är ett 

problem som upptäcks främst i skolmiljö där man som lärare behöver hjälp med att hantera de 

eleverna som är hyperaktiva med koncentrationssvårigheter. Detta bekräftar även IP:1 i sina 

föreställningar om diagnosen som yrkesverksam lärare. Genom att få diagnosen adhd har 

individen också rätt till resurser för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Forskning visar 

vidare att behandling som medicinering och terapi kan hjälpa de som lider av hyperaktivitet 

för att sedan kunna anpassas till normen. Bourdieus teori menar att man får grundläggande 

kunskap i och med att man är en produkt av skolan vilket även yttrar sig i föreställningarna 

om diagnosen adhd (Bourdieu, 1994:84). Staten gagnar med andra ord en norm, skapar en 
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fålla där man som samhällsmedlem ska vara på ett visst sätt för att passa in. I och med att man 

ser adhd som ett problem så måste det lösas på bästa sätt och det görs då förhoppningsvis 

genom medicin, som kan lika gärna kan innebära att man tar bort personlighetsdrag hos någon. 

Det är nämligen, oavsett diagnos, en hårfin marginal bland vissa symtom, av vad som är sjukt 

och vad som egentligen är personlighet. Som lärare blir man vad som kan liknas vid en 

understödjare av staten, eftersom man på den högre nivån ger grund för de tankestrukturer 

som yttrar sig i skolan, vilket då innebär att de som arbetar där gör det efter givna 

förutsättningar och det innebär då att ett problembeteende som koncentrationssvårigheter och 

hyperaktivitet bör diagnostiseras för att man ska få resurser. Adhd blir då en diagnos som 

kanske tillskrivs i allt för stor utsträckning och tar bort en viss personlighetstyp samt ger 

människor i allmänhet en säkerhet i sina föreställningar om hur en sådan typ av person är och 

bör vara. 

 

Tidigare forskning om schizofreni visar på missuppfattningar, fördomar, schablonartad 

föreställning och stigmatisering på ett mer avståndstagande sätt än adhd. IP: 5 tar upp att 

diagnosen knappt existerar längre inom det yrke hon har som psykiatrisjuksköterska, men för 

de övriga intervjupersonerna verkade den dock finnas eftersom att samtliga kunde associera 

till den på ett eller annat sätt som en stämpel för det avvikande. Vi kan även här förstå 

människors tankestrukturer genom Bordeius teori om statens utformande av en viss norm. 

Schizofreni är inget man bekantar sig med i skolmiljö direkt som i fallet med adhd, den är mer 

avlägsen, nästan mytomspunnen ändå finns en viss säkerhet hos intervjupersonerna i sina 

föreställningar vad diagnosen innebär. Man försöker få bort diagnosen schizofreni eftersom 

den genast gör att man tänker på något avvikande som Focault nämner angående de 

vansinniga. Diagnosen schizofreni håller alltså på att försvinna och staten har inte samma 

gynnande resursutformning som när det gäller adhd. Schizofreni innebär inte något extra stöd 

eller accepterande utan markerar istället något man i allmänhet inte får grepp om. 

När man tittar på den tidigare forskningen som vi har valt om bps (borderline 

personlighetsstörning) så visade den bland annat på att det finns 151 olika teoretiska möjliga 

sätt att diagnostisera på då man kan ha undergrupper av symtom. Diagnosen tillskrivs oftast 

kvinnor vilket vissa intervjupersoner också kände till. Bps (bordelinepersonlighetsstörning) är 

alltså svårdefinierad och vart gränsen går i symtom på vad som är sjukdom och vad som är 

personlighet i diagnoskriterierna är inte lätt att avgöra. Den står i skuggan av schizofreni och 

ger föreställningar olika personligheter, självskador och kvinnorelaterad sjukdom. Att tro sig 

vara säker på att veta vad bps är anser vi vara en omöjlighet och enstaka psykologikurser som 
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tar sig an ämnet ger bara ett markerande för att det är en kvinnosjukdom med 

självskadebeteende och besvärlighet. M.G Emmelkamp och Henk Kamphuis (2009) säger 

att ” Instabilitet utmärker borderline personlighetstörning. Den prototypiska patienten 

uppvisar ett genomgående mönster av instabilitet när det gäller områden som sinnestämning, 

tänkande, mellanmänskliga relationer, självbild och impulskontroll. Begreppsvaliditeten för 

borderline personlighetstörning är en fråga som väckt mycket debatt, och olika uppfattningar 

om vad som utgör kärnan i personlighetsstörningen”…( M.G Emmelkamp & Henk 

Kamphauis 2009:178.   

Ett exempel där diagnosen är svår att få grepp om, är studien om Anakin Skywalker.  Studien 

kom fram till att han har borderline personlighetsstörning genom att titta på DSM manualens 

kriterier (se bilaga 1). De har inte träffat honom i verkligheten eftersom han är en påhittad 

person, men utifrån denna manual kunde de diagnostisera honom. Det problematiska i 

diagnoshysterin är risken att man diagnostiserar personlighetsdrag istället för ett 

sjukdomstillstånd. Borderline personlighetsstörning heter numera emotionell instabil  

  

Adhd visade sig däremot vara en diagnos man främst tillskriver unga pojkar och dessutom till 

viss del i positiva ordalag då man associerar till adhd i form av en egenskap som finns hos 

chefer och ledare. Busiga småpojkar är en symbolisk produktion av skola och media, det blir 

en klassificeringsprincip, det vill säga att man ser adhd utifrån kön, ålder, kompetens, 

egenskaper etc (Bourdieu, 1994:106). Konsekvenserna av denna prototyp kan bli stereotyper 

och fördomsfulla föreställningar vilket kan leda till stigmatiserande för dem som har 

diagnosen men också en falsk säkerhet för såväl den professionella som icke professionella 

människan då man tror sig veta hur en person med adhd, schizofreni eller bps är eller bör 

vara.  

 

Vidare så undrar vi hur man kan förstå DSM - manualen (se bilaga 1) som är redskapet för att 

ställa diagnoserna, ur vår synvinkel är det ett stramt redskap som enbart förklarar olika 

symtom som i vissa fall lika gärna kan vara personlighetsdrag och inte hur det är för individen. 

Även om det som intervjupersonerna sa om adhd inte var korrekt rent faktamässigt med de 

exakta orden enligt DSM (se bilaga 1) definitioner använde de sig av liknande begrepp som 

går att finna i manualen.  Gör man en jämförelse med utgångspunkt ifrån DSM kan vi se att 

begreppet koncentrationssvårigheter som tre av, intervjupersonerna använde, beskrivs i olika 
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kriterier. Man "har svårt med att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar". Man 

lyssnar inte på direkta tilltal eller verkar ofta inte göra detta och följer inte givna instruktioner, 

och detta beror inte på att personen inte förstår instruktionen". "Symtomen föreligger inom 

minst två områden t ex skolan och jobb. Det skall finnas klara belägg för signifikant 

funktionsnedsättning socialt etc. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon 

genomgripande störning i utvecklingen" (Mini-D-IV. Pilgrim press, 1995).  

Det vi vill betona här är att svårigheter med att avgöra när det är en störning och när det är 

personlighetsdrag är hårfin, precis som i diagnostiseringen av Anakin Skywalker. Om 

manualen som man utgår ifrån i sin bedömning av diagnoserna balanserar på denna sköra tråd 

är det heller inte så lätt att som lekman skapa sig föreställningar utifrån exempelvis 

massmedias information . Vi kommer in i rutiner skapade från högre strukturer, staten, hur vi 

bör leva och därmed skapar vi scheman som sätts igång när vi kommer i kontakt med 

diagnoserna. Då är det inte särskilt tacksamt för den person som tillskrivits diagnosen att leva 

under denna ständiga fördomsfulla verklighet om tankestrukturerna baseras på fördomar och 

stereotyper. Det kan även bli så att de lever upp till egenskaperna som allmänheten tillskriver 

dem som en självuppfyllande profetia. Diagnoserna adhd, schizofreni och bps är egentligen 

bara ord för att kunna kategorisera och strukturera snabbare i våra tankar. Diagnoserna har 

olika grader av acceptans hos allmänheten men var och en står för ett namn på en samling 

symtom som i vissa fall lika gärna kan vara personlighetsdrag. 

Sist men inte minst kan det förväntas att man begrundar diagnoserna ur ett genus perspektiv. 

Hur kommer det sig att pojkar och män som är ”busiga” har adhd, kvinnor som 

är ”besvärliga” har bordeline personlighetsstörning och ett ”konstigt beteende ” är köns 

neutralt? 
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9. Bilaga 1.  

ADHD står under Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning och vissa symtom 

på hyperaktivitet/impulsivitet förelåg före sju års ålder. Symtomen föreligger inom minst två 

områden t ex skolan och jobb. Det skall finnas klara belägg för signifikant 
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funktionsnedsättning socialt etc. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon 

genomgripande störning i utvecklingen (Mini-D-IV. Pilgrim press, 1995). 

 Antingen ett eller två eller båda 

Ouppmärksamhet skall ha förelegat i minst sex månader och oförenlig med utvecklingsnivån, 

minst sex av följande symtom skall uppfyllas: 

1, gör slarvfel i exempelvis skola och på jobbet, är ofta ouppmärksam på detaljer. 

2, har svårt med att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

3, lyssnar inte på direkta tilltal eller verkar ofta inte göra detta. 

4, följer inte givna instruktioner, och detta beror inte på att personen inte förstår instruktionen. 

5, har svårigheter med att organisera sina aktiviteter och uppgifter. 

6, undviker ofta uppgifter som kräver mental uthållighet, exempelvis läxor. 

7, tappar ofta bort nödvändiga saker för olika aktiviteter såsom pennor, böcker etc. 

8, är ofta lättdistraherad. 

9, är glömsk i det vardagliga livet. 

  

Hyperaktivitet, symtom på detta skall ha förelegat i minst sex månader och minst sex symtom 

skall uppfyllas: 

1, Svårt att sitta still, rör exempelvis på händer eller fötter. 

2, lämnar ofta sin plats där man förväntas att sitta kvar en längre stund. 

3, klänger, klättrar eller springer mer än vad som anses lämpligt för situationen, hos äldre 

personer än barn kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet. 

4, har svårt att vara lugnt och stilla i exempelvis fritidsaktiviteter. 
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5, verkar gå på högvarv eller på språng. 

6, pratar överdrivet, 

7, Impulsiv- kastar ur sig frågor eller svar innan den andra pratat färdigt. 

8, Impulsiv- har svårt att vänta på sin tur. 

9, Impulsiv-kastar sig in i andras samtal, avbryter eller inkräktar på andra. 

För att få se hur det står ordagrant bör man själv läsa Mini- D-IV, Diagnostiska kriterier enligt 

DSM-IV (Pilgrim Press 1995). 

Schizofreni  

Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxen ålder. Ett 

mönster av sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar visar sig så som exempelvis: 

excentriskt beteende, perceptuella förvrängningar, begränsad förmåga till nära relationer etc. 

Fem av följande kriterier skall uppfyllas: 

1, Hänsyftningsideér. 

2, Underliga föreställningar eller magiskt tänkande t ex. vidskepelse, bisarra fantasier etc och 

detta påverkar beteendet hos personen. Föreställningarna stämmer inte med uppfattningar och 

normer i personens omgivning. 

3, Ovanliga perceptuella upplevelser. 

4, Är misstänksam eller paranoid. 

5, Saknar nära relationer. 

6, Besynnerlig/ udda i uppträdande eller framtoning. 

7, Talar och tänker besynnerligt t ex metaforiskt, sirligt etc. 

8, Begränsade affekter. 
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9, Stark ångest över sociala relationer, detta är kopplat till paranoid rädsla. 

(Mini-D-IV, Pilgrim Press, 1995). 

Borderline personlighetstörning ( skriver förkortningen BPS) enligt Mini-D-IV, fritt 

översatt. 

 Störningen skall visa sig från tidigt vuxen ålder i flertalet olika situationer och sammanhang, 

det vill säga att ett mönster av påtaglig impulsivitet, instabilitet skall visa sig i mellan 

mänskliga relationer och även affekter och självbild.  

Fem av nio kriterier skall uppfyllas: 

1, En med BPS undviker verkliga eller fantiserade separationer och gör stora ansträngningar 

för att undvika detta. 

2, I mellan mänskliga relationer uppvisas ett mönster av extrem idealisering omväxlande med 

extrem nedvärdering. Relationen är intensiv och instabil med andra. 

3, Varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och identitetskänsla, det vill säga att en med 

BPS uppvisar identitetsstörning. 

4, I minst två olika avseende skall impulsivitet uppvisas som kan leda till allvarliga 

konsekvenser för personen. Exempelvis drogmissbruk, hetsätning etc. 

5, Upprepat självmords beteende, hot om självmord etc. 

6. Är affektivt labil. Är snabb att ändra sinnesstämning. 

7. Känner konstant tomhet. 

8. Har svårt att kontrollera aggressiva impulser. 

9, Stressrelaterade paranoida tankar(Mini-D-IV Pilgrim Press 1995) 

9.1 Bilaga 2 

Frågeformulär: 
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Vilka associationer gör du när du ser det här ordet? 

Hur skulle du definiera ordet? 

Har du träffat någon med diagnosen och iså fall hur upplevde du det mötet ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 9.2 Bilaga 3    
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Informationsbrev   

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som läser 6:e terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi har 

som uppgift att skriva en C-uppsats som i maj ska opponeras och examineras. Syftet med vår 

studie är att undersöka olika yrkesutövares uppfattningar om psykiska diagnoser och då få 

översikt av vilka definitioner och begrepp som används. Detta med tanke på den 

diagnoshysteri som vi anser råder idag. 

Vi kommer att använda oss utav en kvalitativ metod d.v.s. intervju som beräknas ta 45-60 

minuter och kommer att spelas in. Råmaterialet kommer vi och vår handledare kunna ta del av 

och det kommer förvaras så att inga obehöriga får tillgång till det.  

Vi vill poängtera att det är frivilligt att delta och man kan när som helst dra sig ur.  

Tack för din medverkan! 

Jenny Westerlund och Anneli Petersson 

  

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er: 

Jenny Westerlund  

Anneli Petersson 

Handledare för vår uppsats är Daniel Nilsson Ranta.  
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