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Abstract 

This paper examines the Swedish newspaper Aftonbladets conception of the phenomenon ADHD. The 

essay regards the language that is used (and the values reflected in it) as a sort of mirror where the 

public opinion is expressed, established and put forward. Being such a constructive factor in the 

creation of the phenomenon, the language is considered of big importance and therefore this essay is 

using a discourse-analytic approach to the problem.  

The aim of the essay is to achieve a discourse-analytic understanding of Aftonbladets ADHD 

publications. This paper reaches the conclusion that in Aftonbladet, ADHD is put forward as 

something extraordinary, not normal and unusual, which results in the subject-

iscourse, it is 

also these values that establish the mirror where the public opinion, the diagnosed people, as well as 

the phenomenon as an abstract creation, flashes themselves. In that way these values create certain 

outlines and frames for the phenomenon ADHD. 

 
Nyckelord: ADHD, Diagnos, Diskursanalys, Aftonbladet, Media, Socialt arbete. 

 
 
Förord 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Erik Wesser för de många kloka och uppfinningsrika 

råd som följt oss likt en trygg skugga under vägens gång.  

Vi vill också passa på att ge varandra en stor eloge för ett gott samarbete. Med daglig 

telefonkontakt, erforderlig mailkorrespondens och en kontinuerlig uppföljning av varandras 

producerade alster, är det inte rimligt med någon annan beskrivning än att båda deltagarna 

varit högst delaktiga i alla uppsatsens beståndsdelar. Ivriga och långa diskussioner har 

medverkat till att fler och djupare slutsatser kunnat dras, en acceptans och förståelse för olika 

studietekniker har medverkat till att uppsatsen blivit en synergisk effekt av två studenters 

sammanlagda kunskaper i ämnet.  

En av anledningarna till detta tror vi är att vi under utbildningens gång har dragit lärdom av 

hur samarbetet mellan oss fungerat och därav har vi valt att se olikheter i tankar och 

tillvägagångssätt som tillgångar snarare än hinder.  

Freddie Svensson och Jonatan Weberitsch Januari 2012 
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Problemformuler ing 

Vi lever i ett Sverige där det sannolikt är svårt att inte ha en relation till och förståelse för 

begreppet ADHD. Debatter och diskussioner kring dess ursprung, symptombehandling, 

stödinsatser och sjukdomens hela existensberättigande har varit flitigt förekommande i media 

såväl som forskarvärlden (jfr Gillberg 2005 s12). Därmed genomsyrar dessa diskussioner 

förmodligen flera sociala arenor som hem, arbetsplatser, skolor osv. ADHD blir på detta sätt 

inte bara en medicinsk företeelse, utan också en diskurs, alltså ett specifikt sätt att tala om och 

förstå fenomenet (jfr Winther Jörgensen & Philips 2000 s7). När dessa föreställningar 

sedermera införlivas och etableras i samhället, skapas en alltid snurrande spiral av 

påverkansprocesser.  

Samhällets föreställningar kring ADHD manifesteras i språket mellan medborgare, vilket 

återspeglas i massmedia som replikerar och kommenterar sådana föreställningar. Dessa 

repliker ger då också uttryck för fler eller samma föreställningar, vilka genom sin adressering 

till allmänheten påverkar vår förståelse kring ADHD. Spiralen snurrar och fenomenet 

förändras hela tiden.  

Medieforskarna Jan Ekecrantz och Tom Olsson (1998) uttrycker ovanstående fenomen så 

enterar bilder som 

får liv, deltar i dialogen och omformar den sociala världen. De skapar aktörer och skickar 

& Olsson 1998 s38). 

Den påverkan som media har över individen är således mer komplex och rymmer fler 

förklaringar, än att mediekonsumenten passivt och okritiskt internaliserar de beskrivningar 

och värderingar som återfinns i media.   

 Istället poängterar Ekecrantz et al. 

 upplösning (Becker, Ekecrantz, Frid, Olsson 1994 s17).       

Detta leder till att påverkan äger rum på ett mer subtilt och ömsesidigt sätt där kulturella 

och tidsspecifikt dominerande värderingar både skapas, upprätthålls och avspeglas i media. 

Den sociala världen och återgivningen av den är inte åtskilda utan lever i en symbios 

(Ekecrantz & Olsson 1998 s39, 250). 

För vårt arbete betyder ett sådant komplext samspel att media och samhället presenterar, 

skapar och svarar an på specifika värderingar knutna till ADHD och att de på detta sätt 

tillsammans skapar en social verklighet.  
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Detta får i sin tur också konsekvenser för den diagnosticerade individen, vilken etablerar 

och formar sitt beteende genom att ständigt respondera på hur omgivningen bemöter den 

enskilde (Hallerstedt et al. 2007 s39). Omgivningens har på så sätt en inverkan på den 

diagnosticerades identitetsbildning, där denne riskerar att leva upp till de förväntningar som 

ligger inom ramen för hur omgivningen förstår diagnosen (Ibid s21). 

Också filosofen Ian Hacking bekräftar detta genom att visa hur kategorisering av 

människor innebär att de kategoriserade internaliserar vissa beskrivningar (Hacking 1998 

s30). På detta sätt konstitueras handlingsmönster knutna till kategorin ADHD där vissa 

handlinga

 

Hur en medial diskurs interagerar med marginaliserade medborgares sociala situation, blir 

därmed en väsentlig del i att arbetet med att förstå vad som gör just dessa medborgare till 

marginaliserade.  

Det är i kölvattnet av dessa tankar som vår uppsats stakar ut sin kurs och ringar in en 

process där språket i media medverkar till att skapa, upprätthålla och spegla värderingar kring 

fenomenet ADHD. En process som vi tror kan förstås med hjälp av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe´s (2008) diskursteori, vilken likt ovan nämnda spiralresonemang, menar att 

alla fenomen består av språklig konstruktion, liksom de också består av språkets 

kringliggande faktorer.  

En nyckel till att kunna förstå denna typ av komplexa fenomen är enligt dessa att 

undersöka språket. Detta betyder inte nödvändigtvis att hela fenomenet visar upp sig bakom 

den upplåsta dörren i en sådan undersökning, men, det ger en rimlig chans att förstå en 

väsentlig del av ett specifikt fenomen om man får en sådan diskursteoretisk förståelse för 

detsamma.  

Eftersom språket utgör en typ av nyckel till att förstå ett fenomen, så gör språkets 

föränderliga karaktär att även det undersökta fenomenet är att betrakta som föränderligt. 

Betydelser kring ett fenomen kan därmed aldrig helt fixeras, d.v.s. diskursen kan aldrig helt 

fixeras. Deras slutmål med diskursteorin är istället att försöka fånga och förstå en tillfälligt 

fixerad diskurs (Laclau & Mouffe 2008 s158-166).  

En sådan tillfälligt fixerad diskurs tror vi går att finna ibland svenska mediala 

publiceringar, där vi i avgränsningssyfte har vi valt att specifikt undersöka Aftonbladets 

publiceringar, vilket presenteras mer utförligt under kommande rubrik.  

I en sådan tillfälligt fixerad diskurs bör det då som en följd, finnas specifika föreställningar 

och värderingar som är knutna till ADHD. 
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Det är dessa värderingar som därmed utgör en typ av spegel där det abstrakta fenomenet 

ADHD så sakteliga antar fastare konturer. Det är i denna spegling individer med diagnosen 

ADHD, enligt Hackings terminologi, blir agenter och handlar under beskrivningar. Därmed 

står vårt syfte klart. Vi vill skapa en diskursteoretisk förståelse av Aftonbladets publiceringar 

kring ADHD. En diskursteoretisk förståelse som (utan att för den sakens skull föregripa vårt 

syfte) kanske kan användas till att försöka bringa lite, lite klarhet i ADHDs grumliga 

livsvatten. 

På ett för oss påtagligt sätt är detta ett ämne som berör socialt arbete, inte minst utifrån det 

perspektiv som nämns inledningsvis. Frågan är omdebatterad, ständigt utsatt för olika 

sanningsanspråk och offer för en stor portion av vedertagna åsikter. Vi uppfattar det som ett 

ständigt aktuellt ämne där frågor som; finns ADHD? vem har det? vad är det? sannolikt gör 

sig påminda inom många sociala arenor. Vi tycker också att det sociala arbetet som har en 

flagrant koppling till begreppet sociala problem, bör intressera sig för det faktum att sociala 

problem enligt Hallerstedt, i allt högre grad har börjat förklaras med hjälp av 

neuropsykiatriska diagnoser (Hallerstedt 2007 s8). Varpå en undersökning som 

problematiserar fenomenet ADHD bör ses som välkommet. 

Avgränsning 

Vi tror att forskning fyller en stor funktion för att sprida kunskap kring ADHD och konstruera 

språkliga betydelser/värderingar, men ser samtidigt att dess direkta genomslagskraft till 

allmänheten kan vara begränsad. Därmed blir dess inverkan på hur begreppet konstitueras 

som diskurs mindre påtagligt, varpå vi har valt att fokusera den ADHD-diskurs som svensk 

press ger uttryck för.  I avgränsningssyfte har vi valt att använda oss av Aftonbladets 

nätupplaga eftersom det är den största svenska tidningen med flest läsare per dag (TS 2011), 

vilket betyder att dess genomslagskraft blir påtaglig. Vi vill därmed klargöra att vi inte gör 

anspråk på att ge diskursteoretisk förståelse av media generellt. De resultat som presenteras är 

enbart ett utfall av Aftonbladets publikationer.   

Syfte 

Denna uppsats har som syfte att skapa en diskursteoretisk förståelse av Aftonbladets 

publiceringar kring ADHD. Vår studie kan brytas ned till följande tre frågeställningar: 

- Hur skildras individer med ADHD i Aftonbladets publikationer?  

- Vilka handlingar associeras med ADHD? 
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- Går det att betrakta Aftonbladets publikationer som en tillfälligt fixerad diskurs och i så 

fall hur ser den ut? 

 
I denna uppsats, vars tillvägagångssätt är diskursanalytiskt, blir det för vår del naturligt att 

inte avskilja Ontologi, Metod och Teori ifrån varandra i särskilda kapitel. Med 

diskursanalysen följer per automatik ontologiska/epistemologiska ställningstaganden, 

teoretiska ramverk och metodologiska angreppssätt. Jörgensen och Philips är väldigt tydliga 

ramverkets grundläggande värderingar (Winther Jörgensen & Philips 2000 s10). De 

ontologiska/epistemologiska antagandena utgör ett teoretiskt ramverk, som i sin struktur 

också blir en metod, vars innehåll blir till ett metodologisk angreppssätt. Därmed riskerar en 

avskiljning mellan teori, metod, ontologi/epistemologi att bli en upprepning av varandra. 

Således har vi valt att integrera dessa under samma kapitel som vi benämner utgångspunkter 

och infallsvinklar.   

För överskådlighetens skull har vi dock valt att ibland använda oss av rubricering som 

härrör ifrån de traditionella uppdelningarna, men, dessa går som sagt in i varandra varför 

dessa rubriceringar inte ska ses som oantastligt klart avgränsade. Nedan kommer dessa att 

presenteras mer utförligt.  

Ontologiska och epistemologiska antaganden 

Socialkonstruktionism & Poststrukturalism 
Diskursanalysen har socialkonstruktionismen som utgångspunkt och dess filosofiska rötter 

kan urskiljas i idealismen där en objektiv verklighet förnekas eller sätts inom parantes. 

Idealismen poängterar vikten av föreställningarnas, värderingarnas och attitydernas skapande 

och omskapande inverkan på samhälleliga förhållanden. En sådan syn står i motsats till den 

positivistiska skolan där objektivism och realism ses som ledstjärnor, där verkligheten 

existerar utan de påverkningar som idealismen belyser. Inom socialkonstruktionismen är 

synen på- och kunskapen om världen alltid präglad av historiska och kulturella aspekter. 

Världen uppfattas som skapande och upprätthålls i sociala processer. I en viss bestämd 

världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra otänkbara. Den sociala konstruktionen av 
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kunskap och sanning har därmed konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s12).  

Poststrukturalistisk språkfilosofi har liksom socialkonstruktionismen en idé om att den 

sociala världen konstrueras genom språket. Poststrukturalismen lägger dock större tyngdpunkt 

på hur det är betydelsen av den sociala världen som får sin mening genom språket, snarare än 

hela den sociala världen i sig själv. Det existerar alltså en sorts verklighet utanför språket, 

betydelser i sig själv utan behöver språket för att kunna etablera sin position som 

påverkansfaktor. Laclau och Mouffe uttrycker det på följande sätt, ekar inte att 

sådana objekt existerar utanför tanken, men tillbakavisar det helt annorlunda påståendet att 

objekten skulle kunna konstituera sig själva som objekt bortom alla diskursiva 

(Laclau & Mouffe 2008 s162). 

En annan viktigt distinktion mellan socialkonstruktionismen och poststrukturalismen är hur 

den senare lägger mycket energi på att förtydliga hur den sociala världen ständigt omformar 

sig. Språket ses inte som något statiskt och oföränderligt, utan som kontingent, d.v.s. i ständig 

förändring. Således kan aldrig en betydelse av verkligheten låsas fast. Språket och därmed den 

sociala världen, befinner sig istället i ständig formation, en formation där språkliga betydelser 

ifrån olika kontexter, ifrån olika diskurser, påverkar den betydelse verkligheten ges vid det 

specifika tillfället (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s13-16).  

Den sociala världens konstruerande faktorer är också något som uppmärksammas av 

Hacking. Vår bild är att hans idéer generellt har stora likheter med Laclau och Mouffe, varför 

vi valt att ha dessa under samma rubrik. De betonar alla hur det existerar en verklighet utanför 

tanken som samexisterar med konstruerande krafter. Skillnaden mellan dem återfinns kanske 

främst i deras sätt att definiera hur denna samexistens sker, där Hacking har en mer detaljerad 

beskrivning av hur detta sker. Han menar att det inte är en gemensam portion språklig 

konstruktion som äger rum hos alla fenomen. Psykiska sjukdomar har exempelvis en typ utav 

växelverkan med objektivt existerande faktorer medan tegelstenar har en annan (Hacking 

2000 s141-143). Vi tänker inte gå in närmare på vilken typ utav konstruktion som ingår i 

fenomen som tegelstenar, utan nöjer oss med att konstatera hur Hacking placerar kategorier 

av människor som starkt präglade av språkets konstruerande faktorer.   

Metod och T eori 
De resonemang som presenterats ovan, där en ständigt föränderlig värld gör sig påmind, gör 

att det blir svårt att nå en fastställd kunskap om ett visst fenomen (Winther Jørgensen & 
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Phillips 2000 s13-16). Utifrån en sådan idé är det lätt att följa tankegången som hävdar att 

detta leder till svårigheter med att hitta metodologiska verktyg. Om det inte går att få en 

kunskap om något, kräver detta verktyg som fångar det komplexa samspel som bildar basen 

för den totalitet som utgör ett fenomens förståelse. Sådana verktyg är sannolikt svåra att 

etablera eftersom också de bör kunna förstås som en tillfällighet, d.v.s ett tillfälligt sätt att 

handskas med det omfång fenomenet antas ha vid det givna tillfället, snarare än dess ständigt 

föränderliga karaktär.  

Därmed blir en vanlig ståndpunkt inom diskursanalysen, att man eftersträvar mindre 

kodifiering av själva tillvägagångssättet och teknikerna i sig själva, och mer av en analytisk 

mentalitet där skeptiska tolkningar av sitt forskningsproblem blir guidande idéer i metoden. 

För att använda Brymans terminologi så handlar diskursanalysen inte om att följa ett färdigt 

kycklingrecept utan snarare om att lära sig att cykla. Det är mer av ett förhållningssätt än en 

uppsättning oantastliga tekniker (jfr Bryman 2011 s476). Med detta sagt utesluts ändå inte 

mer konkreta strategier av vilka vi vill presentera ett axplock. 

Tematisk analys 

Den första konkreta metod vi vill presentera är den tematiska analysen. Detta är en kvalitativ 

dataanalys som inte bara används av diskursanalysen, tvärtom är den vanlig inom de flesta 

kvalitativa metoder (Bryman 2011 s528). En tematisk analys går ut på att man identifierar 

olika teman utifrån det empiriska materialet. Hur man rent praktiskt ska identifiera dessa, blir 

likt resonemanget ovan, inte så mycket en fråga om kodifierade tekniker utan mer ett resultat 

av den medvetenhet som analytikerna har och får kring återkommande idéer och teman i 

texten (Ibid s529). 

Laclau och Mouffes Diskursteori 

Även Laclau och Mouffes diskursanalytiska förhållningssätt baseras på en slags medveten 

analytisk hållning, i vart fall inom många av de beståndsdelar som återfinns inom deras 

diskursteori. Denna diskursanalys är både en uppsättning tillvägagångssätt, på samma gång 

som det är ett teoretiskt ramverk och framförallt ett sätt att tänka kring språkliga 

konstruktioner. För att försöka ge en så tydlig bild av detta som möjligt, kommer vi därför 

först att presentera en snabb översikt av diskursteorin, för att därefter gå in ännu djupare på 

dess konkreta beståndsdelar som i mångt och mycket är detsamma som dess tillvägagångssätt. 

En del upprepningar av begrepp förekommer, detta är avsiktligt för att försöka ge en så tydlig 

och lättförståelig bild av diskursteorin som möjligt. 
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Översikt av Diskursteorin 

Som tidigare nämnts menar Laclau och Mouffe att inga sociala fenomen är färdiga eller totala 

och en diskurs kan aldrig bli slutgiltig eller helt fixerad. Däremot är själva definitionen av en 

diskurs, ett fenomens tillfälliga tillslutna betydelse inom en domän. Denna tillfälliga 

betydelse, där en viss uppsättning värderingar betraktas som gemensamma och för diskursen 

representativa, uppkommer genom att olika tecken (ord, symboler) får sin gemensamma 

betydelse. De går från att vara element (icke-fixerade i sin betydelse) till att bli moment 

(tillfälligt fixerade i sin betydelse). Detta sker genom en process som kallas artikulation, där 

olika tecken får sin betydelse genom att relateras till varandra. En diskurs bygger sin 

värderingsbas genom särskilt viktiga utkristalliseringspunkter, nodalpunkter1, som fyller en 

särskild position för att tillskriva betydelse till diskursen. Genom att nodalpunkterna i sin tur 

får en betydelsetillskrivning, de artikuleras, så skapas en bas för diskursen där mycket av 

grundvärderingarna går att identifiera. När samtliga tecken sedan artikuleras gör de det med 

nodalpunkterna som bas där dessa utgör en typ utav ramverk för de värderingar som 

manifesteras inom diskursen (Laclau & Mouffe 2008 s157-168).  

En typ av sådana konkreta ramverk, är vad som benämns subjektpositioner. Mycket kort 

förenklat en typ utav identitetsuppsättningar som återfinns i den specifika diskursen med 

specifika handlingsmönster, personbeskrivningar osv. knutet till sig. Sådana subjektpositioner 

identifieras genom att man gör en lingvistiskt betingad analys av empirin, där man identifierar 

vilka ord som är centrala för att etablera betydelse åt diskursen. Med diskursteoretiska termer 

identifierar man vilka nodalpunkter som identiteten är centrerad kring. Därefter undersöker 

man hur dessa nodalpunkter får olika betydelser genom att relateras till andra tecken. Denna 

process benämns som artikulation. Detta i sin tur pekar ut hur olika subjektpositioner kan 

gestalta sig, genom att de olika nodalpunkterna får olika betydelser inom olika kontexter, 

vilket resulterar i olika subjektpositioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s31-35, 54).  

En mer utförlig beskrivning av denna process presenteras nedan. För läsare som är 

intresserade återfinns också en bilaga med förklaringar till diskursteoretiska begrepp. 

Nodalpunkter 

En klassisk liknelse med detta fenomen är ett fisknät. Fisknätet utgör som helhet en 

diskurs, där olika ord, eller tecken som Laclau och Mouffe säger, sitter sammanfogade. Varje 

tecken är en knut på fisknätet som får sin betydelse i relation till de andra knutarna. Nätet 

                                                 
1 Laclau och Mouffe benämner dessa som noder i originallitteraturen (Laclau & Moeffe 2008 s168). Vi har dock 
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behöver således vara spänt för att knutarna ska fungera och det är i denna spänning som 

tecknen får sin betydelse. Precis som i ett fisknät har varje tecken en relation till andra tecken, 

dels genom sin position som medlem i diskursen, (som knut i nätets helhet) dels genom den 

spänning som uppstår mellan knutarna i närområdet. De knutar som är särskilt starka och 

viktiga för att nätet ska fungera, är de som benämns nodalpunkter (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s33).  

Även om nodalpunkterna utgör kristalliseringspunkter emot vilka andra tecken får sina 

ordningar och betydelser, så är även nodalpunkterna tomma innehållsmässigt om de inte har 

något att spegla sig emot. Detta något utgör de kontextspecifika tecken som sätter sig i 

relation till nodalpunkterna. Således är även nodalpunkterna tomma innehållsmässigt utan 

andra tecken att relatera till (och kan då benämnas som element) (Ibid s35). 

Artikulation 

Den process där nätet spänns och där tecknen får sin betydelse, kallas i diskursteoretiska 

termer för artikulation. Genom att undersöka vilka betydelser som nodalpunkterna får i det 

specifika nätet (diskursen), får man en bild av hur den spänning som återfinns i diskursen ser 

ut. En spänning som sedermera är viktig för att förstå vilka värderingar som finns inom 

diskursen. Denna artikulation undersöks genom att man går nära inpå formuleringar och i 

hermeneutisk anda tolkar hur betydelser etableras kring nodalpunkterna. I denna fas är alla 

tecken öppna för tillskrivningar och betecknas i diskursteoretiska termer som element 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s35). 

Subjektposition 

När sedan artikuleringen av nodalpunkterna har skett kan man identifiera gemensamma 

nämnare för att organisera dessa kring olika plattformar, där varje plattform har en 

samstämmig bild av vad nodalpunkterna betyder. Inom dessa plattformar så samspelar 

nodalpunkternas betydelse med varandra och skapar en gemensam värdegrund. Sådana 

plattformar eller ramverk är vad Jörgensen och Philips (2000) benämner som 

subjektpositioner, det vill säga en uppsättning element som samsas inom ramen för en 

gemensam betydelse. Elementen blir på detta sätt fixerade med hjälp av varandra och 

betecknas därmed som moment. Resultatet av en uppsättning moment som samspelar inom 

ramverket blir en subjektposition (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s50). 
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Ekvivalenskedjor  

Ovanstående process sker med hjälp av ekvivalenskedjor d.v.s en typ av artikulering där de 

olika elementen fixeras till moment och sammankopplas till en gemensam rubrik, en 

subjektposition (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s50).  

Tillslutning 

När sedan subjektpositioner är identifierade blir nästa steg i analysen att lyfta upp de olika 

subjektpositionerna till en stridsterräng där varje position kämpar om att ge sin specifika 

betydelse till diskursen. Här kan det uppstå en antagonism om de olika identiteterna hindrar 

varandra och denna kamp kan resultera i att vissa betydelser förpassas till det diskursiva fältet 

och får därmed inte fäste i diskursen.       

Det diskursiva fältet kan ses som en reservoar för alla de betydelsetillskrivningar som inte får 

plats eller som har ignorerats i diskursens strävande efter entydighet. Om identiteterna kan 

fixeras genom att inte hindra varandra, resulteras detta i en diskurs och diskursanalysen har 

fått ett resultat, en uppsättning värderingar som manifesteras kring ett fenomen (Winther 

Jörgensen & Phillips s34, 54-55).  

Urval 
För att kunna använda ovanstående angreppssätt behöver vi göra ett urval av empiriskt 

material. Ett sådant val av publikationer gjordes genom en sökmotor på Aftonbladets 

hemsida. Där framkom att det under 2011 (Vid uppsatsens start i november) publicerades 90 

varpå vi valde att fokusera dessa lättillgängliga 68 publikationer. 

Publikationerna behandlades sedan i en tematisk analys, vilket resulterade i 7 st kategorier 

med gemensamt innehåll och en Övrigt . Den sista kategorin innehöll 8 st publikationer och 

hade en väldigt spretande karaktär, varpå vi inte lyckades hitta någon gemensam nämnare för 

denna kategori. Risken med att fylla upp vårt empiriska material med ytterligare ett antal 

kategorier (i värsta fall 8 st till), vägde i vårt fall tyngre än den nytta dessa 8 publikationer 

skulle göra i vår uppsats, varpå dessa har uteslutits ur arbetet. 

Vi vill mena att dessa 8 publikationer med sitt spretande innehåll utgör ett utmärkt exempel 

-

172). Om vi alltför lättvindigt tar med allt material som ligger framför oss, blir risken att vi 

glömmer bort viktiga detaljer i materialet och fokuserar för mycket på de stora dragen, den 

stora diskursen (Ibid). Vi vill hävda att vårt material redan har en risk för detta i sin struktur 

med stort empiriskt material. I vårt fall har vi bedömt det som att materialet ändå har en 

homogen tolkningsmöjlighet i användandet av de 7 kategorierna. De gemensamma poängerna 
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inom dessa kategorier, väger så att säga upp för det stora antalet publikationer. Men om vi 

däremot skulle in

beskrivningarna av de enskilda trädens livsberättande årsringar och bara fokuserar på skogens 

homogena grönska. Därmed har vi frångått ett positivistiskt urval med avgränsade 

tidsintervaller, för att istället tillmötesgå en kvalitativ inställning där tolkningar av 

kvalitetspräglade detaljer fyller en viktig funktion, (Bryman 2011) vilket kanske också kan ses 

som mer ändamålsenligt för denna uppsats.  

De 60 publikationer som utgör vårt empiriska material har alla blivit publicerade på 

Aftonbladets nätupplaga och har karaktären av redaktionellt material, notiser, kolumner, 

ledare, artikelserier och publicerade blogginlägg. Vår idé är att publiceringsformen spelar 

mindre roll, eftersom undersökningen går ut på att nagelfara en sammantagen bild av vilka 

värderingar som etableras kring ADHD i Aftonbladet, inte bara vilka värderingar som 

redaktionen, eller ledarsidan har.  

Vi vill också i detta avsnitt lyfta fram en problematik, som flera forskare pekar på, med 

avvikelse och brottslighet förvandlas till säljande mediespektakel" (Pollack 2004 s57) och 

ändelser..." (ibid s60).  Med vårt 

valda urval ska läsaren därför ha detta i åtanke att Aftonbladet kan antas vila på sådana 

premisser och vars publikationer kan uppfattas som extraordinära. 

K ritisk granskning av metoden 

Ovanstående text hintar om ett litet förtydligande kring diskursanalysens förklaringsanspråk. 

Detta är också en generell kritisk punkt för diskursanalysen, vilken har blivit utsatt för en 

kritik som bygger på att begreppet används för lättvindigt, generellt och förlorar därmed 

trovärdighet i sitt förklaringsanspråk. Flertalet betydelser av diskursanalys existerar sida vid 

sida varpå det blir nödvändigt att förtydliga vilken ståndpunkt vi ställer oss till (Bryman 2011 

s487). I vårt fall görs detta genom att begagna oss av Laclau och Mouffes diskursteori som 

presenterats tidigare. 2  

                                                 
2 Den kritiska diskursanalysen skulle kunna vara en annan ingång till problemet, men eftersom vår ansats inte 
främst fokuserar på att hitta maktanspelande förklaringsvariabler till varför diskursen ser ut som den gör, blir den 
kritiska diskursanalysen inte vårt förstahandsval. Likaså skulle vi kunna använda oss av kvalitativ 
innehållsanalys, där upplever vi dock att fokus i högre grad ligger på hur kontexten kring själva 
dokumentskapandet ser ut, d.v.s. hur journalister arbetar och hur deras organisationer är utformade, varpå detta 
skiljer sig ifrån vårt syfte. (Bryman 2011 s484, 505) 
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Genom att anamma deras åsikt som gör gällande att språket och omgivningens 

uppfattningar kring ADHD får betydelse för den enskilt diagnosticerade, är det enligt vår 

förståelse dock vanligt att undersökningen därmed får ett skimmer av medicinvetenskaplig 

ignorans. Vi ämnar dock inte att underskatta det medicinska maskineriet som under senare år 

har gjort stora landvinningar genom att introducera verkningsfulla mediciner till ADHD- 

diagnosticerade människor (Gillberg 2005 s150). Men, det är inte den sidan av myntet vi vill 

undersöka. Lika lite som vi vill påstå att världen existerar oberoende av språket, vill vi hävda 

att världen bara existerar i språket. I fallet ADHD handlar det om att anamma resonemang 

ifrån Hacking (2000), vilken pekar ut hur fenomen som psykiska diagnoser, snarare än 

konstruktioner eller objektiva medicinska fakta existerar sida vid sida och bildar tillsammans 

ett komplext samspel av ingredienser, där ömsesidig påverkan sker åt alla håll (Hacking 2000 

s139). 

I samband med denna språkligt förankrade undersökningsambition vill vi understryka, att 

vi med en språkligt konstruerande undersökning, inte ämnar försöka analysera vad människor 

verkligen menar när de talar om ADHD eller för den delen angripa hur verkligheten och 

ADHD begreppet egentligen förhåller sig bakom diskurserna. Vår uppsats handlar således 

inte om att sortera världen i felaktiga eller riktiga påstående, utan om att inifrån diskurserna 

beskriva och arbeta med den information som går att utläsa ur diskursens beståndsdelar (Jfr 

Winther Jørgensen & Phillips 2000 s28). 

Vill vi också än en gång betona att denna uppsats inte har som ambition att nå en 

positivistisk klingande sanning om verkligheten. Denna uppsats är vår tolkning av 

publikationerna, vår förståelse av vilka nodalpunkter som kan utläsas i texten, vilka teman 

som texten centreras till, vilka slutsatser som kan dras osv. Vår tolkning är ingalunda det enda 

sättet att betrakta artiklarna på, men de är ett sätt. Ett sätt där vi bygger upp transparanta 

argument för att förklara hur vi nått fram till de tolkningar vi gjort. Det är sedan upp till 

läsaren att bedöma dessa argument för att därefter ta ställning till hur de förhåller sig 

gentemot undersökningsobjektet. Börjesson tar en liknelse med stjärnhimlen och menar att det 

existerar otaliga stjärnor som vi kan uppfatta när vi tittar upp en stjärnklar natt. Vissa har 

blivit till stjärnbilder genom att astronomer har bestämt vilka stjärnor som ska bilda streck 

emellan sig. På detta sätt utkristalliserar sig bilder som kräftor, skorpioner, karlavagnen osv. 

Dock är det möjligt att dra strecken på helt andra sätt än de som görs på det vedertagna 

astronomiska sättet (Börjesson 2003 s92). Detta är en grundsten inom diskursanalysen, att 

problematisera vad dessa streck innebär. I samma anda som diskursanalysen problematiserar 
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vilka streck som ska användas och bilda just de bilder som astronomin talar om, menar vi i 

likhet med Ödman (2007) att så gott som all forskning i något skede vilar på 

ställningstaganden som den enskilde forskaren gör under forskningens gång, utan att i minsta 

(Ödman 2007 s242). I vårt fall genomsyrar detta förmodligen många av uppsatsens 

beståndsdelar. En diskursanalys av denna uppsats skulle exempelvis kunna visa på andra 

möjliga nodalpunkter/teman inom dessa artiklar än de vi valt. Vår idé är att det är upp till 

läsaren att bedöma våra slutsatser utifrån våra resonemang. 
 

 

Reliabilitet och Validitet 
Nyss nämnda resonemang berör också en annan vanlig kritik gentemot diskursanalysen och 

för den delen kvalitativ forskning generellt, nämligen dess problembaserade förhållande till 

begreppen reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (mäts det som avses?). Kritiken går ut på 

att ett interpretativistiskt perspektiv på det empiriska materialet, tenderar att bli till en 

uppsättning subjektiva tolkningar ifrån författarnas sida, snarare än den vetenskapliga dignitet 

Vårt hänsynstagande i denna fråga är att försöka använda 

så stor portion transparens som möjligt, d.v.s. att förklara hur vi gått till väga för att nå fram 

till de olika slutsatserna (jfr Ibid s370).  Därtill har vi också valt att ge det empiriska 

materialet en betydande plats för att på så sätt guida läsaren genom vår analys.   

Utöver detta har vi också valt att beakta Hammerslys omformulering av 

validitet/reliabilitet, där dessa ersätts av ordet relevans, som hänvisar till hur pass viktigt ett 

tema är för dess kvalitativa forskningsområde och vilka bidrag det kan lämna till efterföljande 

forskning (Ibid s359). Vilken relevans vår studie har kommer att beröras i vår slutdiskussion. 

T idigare forskning och litteraturval 

I samband med uppsatser kring ADHD är det vanligt att man positionerar sig i den debatt som 

existerar mellan en psykosocial och en medicinsk/biologisk falang. I Sverige representeras 

denna debatt framförallt av Kärfve och Gillberg som tidvis har en hård ton gentemot varandra 

när de delger sina olika synsätt beträffande diagnosens orsaksförklaringar, 

behandlingsmetoder och symptombeskrivningar (jfr Ljungberg 2008 s7-8, Gillberg 2005 s12). 

Gillberg representerar den medicinskt orienterade disciplinen som betonar biologiska och 

genetiska orsakssamband. Med sina kunskapsrötter fästa i medicinsk disciplin lägger denna 

falang också stor vikt vid att behandla diagnosen medicinskt genom centralstimulerande 

läkemedel (Gillberg 2005 s 118,150). 
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I närmast motsatt förhållande har den psykosociala falangen som ofta företrätts av Kärfve 

intresserat sig för fenomenet som socialt sprunget, där faktorer som trångboddhet och 

klasstillhörighet antyds som mer troliga förklaringar. Följden av en sådan slutsats blir etiskt 

betingade frågor kring hur samhället medicinerar symptomen med tvivelaktiga mediciner, 

samtidigt som sjukdomen finns kvar (Kärfve 2000 s15). 

Trots vår ambition att undersöka den konstruerande variabeln så vill vi inte ansluta oss till 

något av dessa läger. Som vi tidigare nämnt vill vi istället återigen hävda att saker och ting 

sällan är antingen konstruerat, socialt sprunget eller objektivt existerande. Således är vår åsikt 

kring debatten mellan Gillberg /Kärfve att ingen av forskarna har rätt i sin argumentation, 

liksom ingen heller har fel. 

Den typen av argumentation där man undviker att ställa sig på någon disciplins sida 

återfinns också i boken Diagnosens makt , där både Elzinga och Brante tar avstamp i sin 

argumentation och pläderar för vikten av att undvika sådan reduktion. Begreppet reduktion 

knyts till en diskussion där man menar att tillhörigheten till ett specifikt vetenskapligt 

paradigm är ett alltför förenklat sätt att se på världen. I boken tar man tillvara på detta och 

applicerar det på psykiska diagnoser. Följaktligen når Brante och Elzinga slutsatsen att en 

allenarådande medicinsk förståelse för diagnosen respektive en allenarådande psykosocial 

förståelse för diagnosen, blir ett alltför förenklat sätt att se på diagnoser och dess inverkan på 

individen (Hallerstedt 2007 s120). Boken bygger till största del på litteratur ifrån Hacking 

varför vi valt att istället använda dennes originallitteratur som förstahandsval. 

Således kommer vår litteraturstomme inte baseras på klassiskt litteratur kring ADHD, 

liknande de som ovan nämnts. Vi har dock konsulterat ytterligare sådan litteratur, men 

kommer inte att använda de i någon nämnvärd utsträckning. För att nämna några kan det vara 

på sin plats att tala om Tomas Ljungberg AD/HD i nytt ljus (2008) Vanna Beckmans (red.) 

ADHD - en uppdatering. (2004)  och de äldre böckerna 

av Anne Teeter Phyllis och Barn som märks 

 av Björn Wrangsjö. Samtliga av dessa böcker handlar om hur funktionshindret 

stomme för denna uppsats. Däremot fyller dessa böcker en funktion i och med att de kan 

kontrastera den bild av ADHD som finns i Aftonbladet.  

Istället för ovan nämnda litteratur kommer vi bygga på mer teoretisk litteratur kring 

hantverket diskursanalys, för att på detta sätt skapa oss en hantverksmässig bas att stå på. Som 

sådan bas har vi valt att utgå ifrån Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips 

 (2000)  Mats Börjessons 
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konstruktioner (2003) Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe i der  (2008)

Därtill utgör också Ian Hackings  (2000)

travelers (2003)

konstruktioner i allt väsentligt påverkar människor och deras handlingar, ett tema som vi 

också kommer begagna oss av i denna uppsats. 

Vi kommer också att (i alla fall ytligt) beröra media och dess påverkan på människor, 

varpå vi valt att använda litteratur som handskas med denna fråga. Till denna skara litterära 

(2004)

antologi som står under redaktion av Hans Swärd.  I denna bok har vi framförallt tagit fasta på 

idéer ifrån Pollack, vilken har en del resonemang kring varför vissa händelser blir 

uppmärksammade som nyheter och andra inte. Främst kommer dessa idéer att användas i 

slutet på uppsatsen.  

För att ge ytterligare dignitet till den mediala aspekten av denna uppsats har vi 

kompletterat med litteratur ifrån Ekecrantz och Olsson, vilka har en del ideologiska 

(1998) . Samma 

författare har o

Karin Becker och Eva-Lotta Frid står som redaktörer. Därtill har vi använt Jostein Gripsruds 

resonemang kring den medialt konstruerande faktorn i vårt samhälle och hur det kollektiva 

samhället, media och individen, skapar förväntningar och värderingar i ett komplext 

ömsesidigt samspel. En del av dessa böcker har några år sedan tryck, men då används som 

originallitteratur i exempelvis Swärds bok (Swärdh 2004 s79) tycker vi de får en trovärdighet 

värdiga att användas i denna uppsats.     

Uppsatsen behandlar alltså den medialt konstruerade idén kring fenomenet ADHD. Detta 

är så vitt vi kan se, föga undersökt i svensk forskning. En C-uppsats vid Lunds universitet har 

gjort en kritisk diskursanalys av hur svensk media förhåller sig till begreppet ADHD, dock 

med syfte att reda ut vilken diskurs (medicinskt eller psykosocialt orienterad) som är den 

hegemoniskt rådande. En sådan ansats har emellertid inte denna uppsats, varpå risken att 

återupprepa deras slutsatser inte bör bli speciellt stor. 

I internationella sammanhang finns undersökningar som tar sig an liknande uppgifter. 

Mary Horton-Salway tar i sin ar  Repertoires of ADHD in UK newspaper media

princip samma problematik som den svenska c-uppsatsen och konstaterar hur den biologiska 

diskursen och den psykosociala diskursen kämpar om hegemoni i den engelska pressen. I 
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artikelns argumentation, som tar sitt avstamp i diskurspsykologin skapas också olika 

subjektpositioner för de diagnosticerade inom ramen för artiklarna. Dessa subjektpositioner 

medverkar sedan till att peka ut lämpliga handlingsmönster som länkas till de olika 

subjektpositionerna (Horton Salway 2011). 

About a Year Before the 

Breakdown I Was Having Symptoms: Sadness, Pathology and the Australian Newspaper 

Media traliensisk media och även 

de tar avstamp i hur de olika diskurserna ger olika förutsättningar för människor att skapa sig 

en identitet (Rowe R m.fl. 2003). 

Dessa båda artiklar utgör en sorts startbana för våra idéer. Vi nämnde tidigare Börjessons 

idé om den stora diskursen, där det finns en risk med att bredda diskursen till att omfatta 

alltför stora arenor. Lite paradoxalt gentemot denna idé är att både Horton Salway (2011) och 

Rowe mfl (2003) kommer fram till slutsatsen att de diskurser (psykosociala och 

medcinsk/biologiska) som kämpar om hegemoni inom deras undersökningsterritorium, på ett 

sätt kan ses som representanter för en gemensam diskurs. I ett bredare uppifrån-perspektiv så 

menar båda artiklarna att deras respektive undersökningsterritorium ger uttryck för en 

gemensam diskurs som innebär att det är nödvändigt med en intervention. Diskursernas 

överlappning blir på detta sätt logisk när man ser deras interaktion, inte som ett resultat av 

antagonism, utan som ett resultat av att de ingår i ett större sammanhang som detaljerat 

specificerar hur människor ska vara för att deras beteende ska uppfattas som passande. 

Därmed stakar det också ut vägar för lämpliga interventioner. Även om detta skiftar beroende 

på vilken förklaringsvariabel man använder (biologisk/psykosocial) så blir den gemensamma 

nämnaren att professionell intervention behövs och konstituerar på så sätt exempelvis 

depression som i behov av intervention (Rowe R 

m.fl. 2003). ADHD betraktas på samma sätt som ett problemsystem där interventioner kring 

familjen och eller den diagnosticerade är behövlig, vilket gäller den medicinsk/biologiska 

diskursen såväl som den psykosociala (Horton Salway 2011).  

Sammantaget ger detta oss en idé om att Aftonbladet borde kunna betraktas som inte 

främst en arena för flera diskurser, utan som representant för en diskurs. Den svenska C-

uppsatsen handlar om psykosociala diskursen vs den medicinska, liksom de båda engelska 

artiklarna tar samma förhållningssätt. Även om Rowe m.fl. handskas med depression som 

undersökningsobjekt, så menar vi att det distinkta är hur den psykosociala och medicinska 

diskursen på ett plan snarare samarbetar med varandra än kämpar mot varandra inom samma 

terräng. Likheterna som återfinns genom att betrakta det diskursiva slaget som ställt mellan 
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den psykosociala och den medicinska diskursen, är tydliga både vad beträffar depression och 

ADHD. Eftersom att också slutsatserna är snarlika blir det för oss naturligt att använda dessa 

artiklar som startblock. Således kommer vi utifrån Horton-Salway och Rowe m.fl. att beakta 

deras slutsatser och betrakta de värderingar som manifesteras i media som ett utslag av en 

homogen diskurs, snarare än flera antagonistiska.   

Förförståelse av undersökningsområdet 
Inför arbetet med denna uppsats konfronterades vi liksom övriga människor i detta land med 

den mediala bilden av ADHD och således hade vi en idé kring hur denna bild såg ut. I vårt 

fall var den slående lik det som vi senare läste oss till i ovanstående artiklar, dvs. en 

överbetoning på negativa associationer. Därmed har också vi den typ utav oundviklig 

förförståelse som Ödman menar omfattar oss alla. Hans resonemang går ut på att det är 

omöjligt att undvika påverkan ifrån sin förförståelse, vilket leder till följande slutsats:        

  Forskaren bör istället för att försöka undvika direkt påverkan från sin förförståelse, vara 

öppen med den och låta densamma påverkas av undersökningsobjektets ständigt skiftande 

karaktär (Ödman 2007 s238,102-103). Detta innebär att förförståelse hela tiden omvärderas i 

förhållande till nya lärdomar. När ny kunskap erhålls, skapar detta en ny förförståelse etc. 

 

Mängder med information har således lästs och uttolkats annorlunda allteftersom vår syn 

på, och kunskap om, ämnet har förändrats.  

Som sådant exempel kan nämnas hur vi vid första artikuleringsanalysen nådde en typ utav 

kunskap, som blev till förförståelse för den andra, vilket blev till ny förförståelse för den 

tredje osv. Detta vägdes sedan in i en helhetsbild av materialet och vid återkommande 

efterarbete med hela analysen har vi försökt att använda den samlade förförståelsen som 

utgångspunkt för våra resonemang. Förförståelsen kan således beskrivas som en växling 

mellan olika analysnivåer, där vyn över delarna och vyn över helheten ständigt kompletterar 

varandra, vilket blir till en synergisk effekt för studien. Detta är enligt Ödman en 

framträdande grundtanke i att tillämpa hermeneutiska tankegångar på ett undersökningsobjekt 

(Ibid s239).  

 
Vårt empiriska material kommer att bestå av tidningsartiklar ifrån Aftonbladet och därmed 

hamnar de etiska övervägandena i en annan dager än om vi använt oss av intervjuer. De 
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klassiska principerna för etiskt godtagbar forskning som nämns av Bryman handlar om att låta 

intervjupersonerna vara helt frivilligt medverkande och medvetna om forskningens syfte, 

d.v.s. de berör främst respondenternas roll i forskningen (Bryman 2011 s147). Liknande 

resonemang är också vad vetenskapsrådet lägger stor vikt vid (VR 2011). Detta bedömer vi 

som mindre användbart i vår undersökning. Däremot är vi medvetna om den risk det finns för 

att missuppfatta vår undersökning, att vi i och med det diskursanalytiska förhållningssättet 

skulle medverka till att förminska problematiska upplevelser av diagnosen. Detta är emellertid 

inte, med en emfas på inte, vårt uppsåt. De upplevelser som personer har av problem som går 

att koppla till ADHD är enligt vår uppfattning högst påtagliga och viktiga att beakta. På 

samma sätt är vi medvetna om den risk det finns att människor misstolkar de diskursiva 

värderingar som presenteras i vår analys, och tar dessa för våra. Vi vill i detta fall hävda att 

diskursanalys handlar om att lyfta fram och problematisera de värderingar som återfinns inom 

varje diskurs, inte om att fabricera personliga åsikter (Börjesson 2003 s15-20). För oss som 

dessutom skriver under det sociala arbetets disciplin har vi också ett extra stort ansvar att 

medverka till en människovärdig omtanke (Svensson 2007 s20), varpå vi också bör beakta hur 

fördomar uppstår och bekämpas. Därmed ska denna uppsats i anslutning till detta tema, ses 

som ett arbete för att bekämpa hur fördomar kring ADHD uppstår, inte som ett arbete vilket 

skapar fördomar kring ADHD. 

 Med vetenskapsrådets terminologi handlar det om att i synnerhet beakta punkt 7 i skriften 

God Forskningssed  Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan 

 s13).  

 
De flesta icke vedertagna ord vi använder i uppsatsen, förklaras också i uppsatsen, nedan 

preciseras därmed endast ett fåtal. 

A D H D 

För denna uppsats är förmodligen ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) det mest 

centrala begreppet. Lite paradoxalt kan det då tyckas att vi inte kommer att definiera, eller tala 

om detta begrepp som något objektivt existerande med en fastställd betydelse. Framförallt 

p.g.a. av hela uppsatsens karaktär som problematiserande av vad begrepp betyder 

innehållsmässigt i olika kontexter. Vi bedömer det också som att en definition av vad ADHD 

är blir en allt för positivistisk inställning till fenomenet och en invit till att ställa sig på en 

paradigmatisk grund, byggd av naturvetenskapen. Det är frestande att inte stöta sig med den 
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vetenskap som medicinen vilar på och därmed erkänna några av dess definitioner av ADHD. 

Vi bedömer detta dock som mer problematiskt och som ett steg ifrån att erkänna den 

växelverkan som vi menar omgärdar fenomen som ADHD. För att verkligen erkänna ADHDs 

komplexitet är det enligt oss lika viktigt att erkänna hur saker påverkas av språket, som hur 

det påverkas av objektivt existerande faktorer. Vi vill därför inte ställa oss till en definition av 

ADHD, begreppet blir för oss mer komplext än så.  

Betydelse 
Under uppsatsens gång förekommer ett flitigt användande av ordet betydelse. I Norstedts 

 (Malmgren 1997 s97). Detta används 

också synonymt med begrepp som värderingar och föreställningar av det skäl att vi ser dessa 

begrepp som starkt sammanflätade. Det är svårt att ha värderingar, utan att ha en föreställning 

om detsamma, liksom det är svårt att tillskriva ett fenomen betydelse, utan att tillskriva det 

värderingar och föreställningar om själva fenomenet.    

 

För att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna få en överblick över vår analysprocess har vi valt 

att presentera en grafisk bild. Det ska poängteras att en sådan överblick riskerar att framställa 

en allt för mekanisk och statisk bild av det diskursanalytiska angreppssättet. Den dynamiska 

processen i diskursanalysen ska därför inte förbises, bilden, som läses nerifrån och upp, ska 

ses som en vägledning snarare än en kartläggning i minsta detalj:  
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Då vi har valt att undersöka 60 st. olika artiklar i Aftonbladet behöver vi först strukturera upp 

dessa för att metodiskt kunna hitta strukturer. Detta gjorde vi genom en tematisk analys som 

mynnade ut i följande rubriker: Hälsa, Kultur, Medicinering och läkemedelsindustrin, 

Nyheter, Skola, U tförsäkring, Diagnosens ursprung.   

Kategoriseringen av dessa gick till så att vi efter läsandet av publikationerna identifierade 

rubriker utifrån vår förståelse av vad innehållet hade för gemensamma beröringspunkter i 

förhållande till vårt undersökningsobjekt ADHD. Vilka publikationer som åsyftas i varje 

kategori återfinns både som fotnot vid varje rubrik och än mer specificerat (med länkade 

webbadresser) i referenslistan.  

Tillslutning, Spegel

Funktionshinder delaktig

ekvivalenskedjor

Nodalpunkterna
e artikuleras

Medicin och 
Skola Nyheter Kultur

Diagnosens
ursprung

ematisk 
analys
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Efter den tematiska uppdelningen gjorde vi gemensamma jämförelser av våra reflektioner och 

diskuterade oss fram till en identifiering av 3 nodalpunkter som enligt oss utgör särskilt 

viktiga tecken. Dessa blev U ttryck, Fakta och Bärare. En mer utförlig presentation kring valet 

av dessa nodalpunkter presenteras här under. 

Nodalpunkten Fakta 
Detta begrepp spelar också en central och framträdande roll inom ADHD-diskursen enligt vår 

bedömning. Med fakta menar vi föga förvånande inte objektivistiskt fastslagna naturligt 

rådande tillstånd, utan publikationernas hänvisning till fakta kring ADHD. Vissa 

publikationer hänvisar till ADHD som socialt konstruerat, andra till det som biologiskt 

sprunget, men båda hänvisar till sin ståndpunkt som fakta. Andra hänvisar till diagnosens 

omtvistade natur som fakta och ytterligare andra artiklar framhäver hur vissa beteenden är 

länkade till ADHD som fakta. Vår poäng med detta är att det får konsekvenser för hur 

Aftonbladets ADHD-diskurs ser ut. Genom att hänvisa till vissa idéer som fakta menar vi att 

ADHD får en betydelse inom Aftonbladets ADHD-diskurs, därav valet av Fakta som 

nodalpunkt.  

Nodalpunkten Uttryck 

Vår bild är att publikationerna skapar en viktig betydelse för ADHD genom att positionerna 

sig kring hur ADHD uttrycker sig. I somliga publikationer beskrivs exempelvis uttryck som 

problem för den diagnosticerade, för familjen, för samhället och i andra beskrivs uttryck som 

nyckeln till framgång. Vår bedömning är att Aftonbladets ADHD-diskurs får olika betydelser 

i olika typer av publikationer genom att bl.a. positionera sig kring hur man förhåller sig till 

ADHD-uttrycken, därav vårt val av detta som nodalpunkt. 

Nodalpunkten Bärare 

Hur bären av ADHD länkas till olika samhällsroller menar vi också är betydelsefullt för att 

förstå Aftonbladets ADHD-diskurs. Genom att vissa publikationer kopplar samman ADHD 

med artister, får ADHD en betydelse inom dessa artiklar. Kopplingen mellan ADHD och den 

arbetslöse, förbrytaren eller den sjukskrivne leder till en annan typ utav betydelse. Vi menar 

att detta också är att betrakta som en nodalpunkt inom dessa publikationer eftersom en 

positionering kring hur ADHD porträtteras och länkas till olika bärare skapar en innebörd för 

ADHD-diskursen inom Aftonbladet.      
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Medicin och läkemedelsindustr in3 

Fakta får betydelse 
Artikulationen av ADHD-fakta sker bl.a. genom en övergripande attityd gentemot de Uttryck 

som associeras med ADHD. Ett exempel på sådan attityd är de faktarutor som finns i 

publikationerna, där olika problem eller störningar, beskrivs som uttryck för ADHD. På grund 

av uttryckens plats inom faktarutan, har vi valt att betrakta uttrycken som artikulerade till 

fakta. Exempelvis finns följande citat ifrån faktarutor  

Adhd (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en beteendestörning [ ] Den som har adhd har problem 
med att hålla kvar uppmärksamheten, att kontrollera sina impulser och att vara lagom aktiv. Andra 
problem är sen tal- och språkutveckling, problem med motoriken och att tygla humöret. (Publikation 1)  
 
Adhd är en neuropsykriatrisk diagnos som bland annat märks i form av bristande uppmärksamhet och 
hyper- eller hypoaktivitet. (Publikation 9) 

Långt ifrån alla publikationer har faktarutor som artikulerar problem och uttryck till fakta, 

men den överliggande attityden att det existerar en ADHD vars uttryck betraktas som 

problem, är enligt vår tolkning frekvent även hos de andra artiklarna inom kategorin.  

Genom att publikationerna handskas med hur läkemedelsindustrin lanserar nya mediciner 

och tjänar pengar på detta, går det att utläsa idéer om det omoraliska i sådana handlingar. 

Attityden är att läkemedelsindustrin tjänar pengar på andra människors olycka, hur de suger ut 

de sista kronorna ur den sjuka människan. Med publikationstitlar Miljonär på 

-  och -  antyds just en 

sådan underliggande sensmoral. Detta gör också att ADHD betraktas som ett problem, en 

olycka och en sjukdom. Läkemedelsindustrin tjänar pengar på människor med ADHD, vilka 

istället för terapeutisk hjälp, får mediciner. Det handlar därmed inte om att se ADHD som ett 

normalt tillstånd, utan ett hjälpbehövande d.v.s. ett problem.    

Uttryck får betydelse 
Som nämndes tidigare sker artikulering av Uttryck genom en växelverkan med nodalpunkten 

ADHD-fakta. Uttrycken handlar om problem i olika former som beteendestörningar, 

(Publikation 1) bristande uppmärksamhet (Publikation 9), stress och rastlöshet (Publikation 

5). Utöver sådana konkreta uttryck så är det framförallt och kanske än mer påtagligt, hur 
                                                 
3 1. ADHD-medicinen har fördubblats 2. Cerebs VD-vi har spetskompetens 3. De krigar om framtiden för 
diagnoserna 4. Ett otroligt misslyckande 5. Han är som en langare 6. Har gjort fel 7. Lundin anmäld 8. Läkarna 
får skarp kritik 9. Läkarnas dubbelspel 10. Mediernas bild av ADHD är fördomsfull 11. Miljonär på amfetamin 
12. slutsats-stoppa diagnosskojarna 13. Till salu-en diagnos 14. Vi visste inte om vår son skulle överleva. 
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-uttryck 

sker genom att det förutsätts att dessa är något som ska rättas till. Det kan handla om hur val 

mellan behandlingsformer beskrivs som något problematiskt: 

 En patient berättar att han själv fick välja mellan behandling och medicin, är det lämpligt? (Publikation 
2).  

Citatet är representativt för publikationerna enligt vår mening. Här ifrågasätts lämpligheten i 

-uttryck betrak

-uttryck är något som skall rättas till genom 

behandling eller medicin? Inte huruvida det är något som ska rättas till över huvud taget. 

Bärare får betydelse 
En påtaglig betydelse för bärare skapas genom att ADHD sätts in i familjen neuropsykiatriska 

funktionshinder: 

 De neuropsykiatriska diagnoserna  som adhd, asperger och tourette  ökar för varje år. (Publikation 9) 

 Det talas på ett närmast abstrakt plan om hur neuropsykiatriska diagnoser samexisterar och 

tillskriver dess bärare liknande villkor. Dessa människor med neuropsykiatriska diagnoser 

beskrivs sedan som personer med hemvist på samhällets utkant, exempelvis missbrukare, 

dömda brottslingar eller människor utan förmåga att ta tillvara sina intressen: 

 Vid ett tillfälle ville han [läkaren] skriva ut amfetaminpreparatet till en nyss frigiven brottsling [ADHD- 
diagnostiserad] med drogproblem. (Publikation 7)   
 
[ ] en 54-årig man med adhd. Mannen har inte kunnat ta tillvara sina egna intressen och har därför haft 
en förvaltare som utsetts av överförmyndarnämnden i Uppsala (Publikation 11)  
 
Claes kunde inte hantera [ADHD] medicinerna. När han fick tabletterna stoppade han i sig flera doser på 
en gå (Publikation 14).  

På detta sätt artikuleras bärare till personer som befinner sig långt ifrån samhällets reguljära 

arena.  

Sammanfattning av Medicin och Läkemedelsindustr in 

Sammanfattningsvis så innebär detta att de tre nodalpunkterna artikuleras med hjälp av 

varandra. ADHD-fakta betyder främst uttrycken för ADHD. Dessa uttryck har innebörden 

problem utan att direkt specificera för vem. Dessa problembaserade fakta fyller sedan en 

funktion för hur bärare av ADHD förstås och skapar på detta sätt en bild av hur bäraren av 
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ADHD är bäraren av exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk och 

kriminalitet. 

Skola4 

Fakta får betydelse 

Betydelsen för ADHD-fakta i samband med Skola artikuleras i Aftonbladet främst genom 

behovet av extra stöd. Det förutsätts att människor med ADHD behöver extra, annorlunda och 

särskilt stöd i skolan vilket manifesteras t.ex. genom att lärare behöver mer kunskap kring 

ämnet: 

 [ ] många lärare saknar den kunskap som krävs för att dessa barn ska ha en chans att lyckas i skolan, 
menar debattören. (Publikation 1) 

 vilket 

åsyftar på en speciell sorts kunskap om diagnoser. På liknande s

(Publikation 3) eller om hur vissa skolor inte har:  

[ ] resurser att ta hand om elever med adhd, asperger eller andra diagnoser. Eller för barn som måste få 
särskilt stöd. (Publikation 4)  

 Föräldrarna känner en vanmakt, som jag som skolläkare delar med dem, när vi inte får gehör hos 
skolan för att skapa små strukturerade enheter med speciellt utbildade lärare och specialpedagoger. 
(Publikation 2) 

Kategorin diagnosticerade skiljer sig på detta sätt från resterande och får epitetet 

hjälpbehövande. ADHD-fakta har artikulerats till hur de diagnosticerade i sin roll som 

annorlunda behöver extra stöd och blir således också till en resurskrävande faktor.  

Diagnosens medicinska prägel är också något som inom denna kategori införlivas i 

nodalpunkten ADHD-fakta: 

När föräldrar förstår 
verket har medicinska tillkortakommanden uppstår en ny generation föräldrar som inte accepterar att 
deras barns medicinska diagnoser inte behandlas i skolan eller i samhället som det funktionshindrande 
handikapp det är. (Publikation 2) 

Citatet är enligt oss representativt för dessa artiklar och är utvalt bl.a. för att tecknet 

-Fakta. 

Föräldrarna accepterar inte någon annan beskrivning (av fenomenet ADHD), än den 

medicinska. Ingen annan beskrivning kan bli betraktad som fakta.  

                                                 
4 
blev jag den tjatiga mamman från helvetet 4. Bort med b-skolan. 
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Uttryck får betydelse 

Uttrycken för ADHD artikuleras inom denna kategori främst genom att porträttera uttrycken 

som olika former av problem och oönskat beteende.  

De känner sig ofta annorlunda än sina klasskamrater. Har sällan vänner. Misslyckas ofta i skolan. 
(Publikation 1)  

Några andra svårigheter i vardagen hos den med adhd är svårigheter med planering och att organisera sin 
tillvaro. Att ha låg tröskel för frustration och lätt för att brusa upp. (Publikation 3) 

[ ] barn som har så allvarliga former av koncentrationsstörningar eller problem med socialt samspel att 
de leder till medicinska diagnoser (Publikation 2)  

Liknande mentalitet genomsyrar samtliga artiklar och leder fram till en konsekvens som också 

presenteras på ett direkt sätt i en av artiklarna: 

Det är svårt att få respekt, förståelse och medkänsla för barn med till exempel adhd, add, Aspergers 
syndrom och Tourettes syndrom. (Publikation 2) 

 

Uttrycken för ADHD artikuleras till problem, vilket leder till att dessa sätts samman med den 

diagnosticerades personlighet. ADHD-uttryck blir ett personlighetsdrag som det enligt 

artiklarna är svårt att tycka om. På så sätt blir ADHD-uttryck artikulerat som ett oönskat 

beteende. 

Bärare får betydelse 

De bärare som presenteras inom denna kategori är barn som sätts i samband med gruppen 

neuropsykiatriska funktionshinder (NPF): 

Barn med npf får sällan chansen att spegla sig i andra barn med npf eftersom de går inkluderade på olika 
skolor. De känner sig ofta annorlunda än sina klasskamrater. Har sällan vänner. Misslyckas ofta i skolan 
eftersom kraven som ställs på dem ofta är orimliga för dem att nå upp till. Vi läser och hör om barn som 
skolvägr
familjer där barnet har adhd eller add. (Publikation 1) 

På detta sätt skapas en sammanlänkning till andra diagnoser som asperger, add, tourettes osv, 

kategorin b Publikation 1). Genom att sätta in bärare 

av ADHD i ett sammanhang där resterande diagnoser ofta (i alla fall fördomsfullt) betraktas 

som utfall av avvikande beteende, stärks också bilden av ADHD-bäraren som annorlunda och 

normbrytande.  
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Sammanfattning av Skola 
Publikationernas artikulering av ADHD-fakta i samband med skolan handlar om hur ADHD 

betraktas som ett medicinskt tillstånd där behovet av extra stöd är en direkt konsekvens av 

diagnosen. ADHD likställs med ett behov av extra stöd.  

Artikuleringen av vilka uttryck som kopplas till ADHD, handlar i stor utsträckning om hur 

dess uttryck genererar misslyckande, hur uttrycken betraktas som problem och hur dessa 

problem blir till oönskade beteenden.  

Artikulationen av bärare skapar betydelse genom att en kategori av normbrytande barn 

sammanfogas och ges benämningen NPF. Dessa betraktas som avvikande och får epitetet 

funktionshinder.  

Nyheter5 

Fakta får betydelse 

Den mest påtagliga artikulering av fakta kring ADHD i publikationerna med nyhetsinriktning 

är enligt vår mening hur ADHD förutsätts som en faktor i ekvationen kring hur du blir 

kriminell: 

Det är den gamla vanliga kombinationen. Ofärdiga studier, socialbidrag, adhd, missbruk. (Publikation 3) 

 Varningarna fanns där. De nio tidigare domarna. Missbruket, ADHD-diagnosen. Den dokumenterade 
farligheten. (Publikation 4)  

Ovanstående citat är exempel på ekvationen: ADHD+missbruk+socialbidrag+ofärdiga 

studier= Kriminalitet i olika former.  Det är de tecken som ryms inom ekvationen exempelvis 

missbruk, tidigare domar, farlighet etc. som skapar en betydelse för ADHD och upphöjer 

denna betydelse till ADHD-Fakta. Genom att befinna sig i ett sammanhang där ekvationen 

skall förklara ett brott får också tecknen en betydelse som förknippas med själva brottet. 

Tecknen skapar i en växelverkan betydelse åt varandra inom ramen för det brott de ska 

förklara. Socialbidrag länkas till missbruk, missbruk länkas till socialbidrag som båda sätts i 

sammanhang för att förklara ett brott. Dessa tecken får sedan en tydlig nyans av brottets färg 

som ligger över hela ekvationen. Detsamma gäller därmed också för ADHD, vilket färgas av 

brottet det ska förklara, såväl som av de andra tecknen i ekvationen.   

En stor samstämmighet råder enligt vår mening kring hur artiklarna handskas med ADHD-

fakta, där nodalpunkten artikuleras och får en betydelse som kriminell riskfaktor och sätts i 

samband med missbruk och tidigare domar. 

                                                 
5 1. Jag är rädd och otrygg 2. Kannibalens samtal 3. Mordet är så meningslöst 4. Mördade av tonåringar 5. TV4 
har förstört min sons framtid 6. Tårarna tog slut 7. Var ju hennes favoritlärare 8. Åt av sin flickvän. 
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Uttryck får betydelse  

Artikuleringen av Uttryck inom dessa publikationer kretsar kring hur betydelse skapas genom 

ett samspel med tecknet problem. Uttrycken för ADHD innebär i en skiftande grad av 

dignitet, problem för den enskilde och för omgivningen. Vi ser ingen direkt motsättning 

mellan dessa betydelser, snarare en samstämmighet kring hur ADHD-uttryck upplevs som 

problem både för den enskilt diagnosticerade och för omgivningen:  

 Jag har ju ADHD så för mig tar det längre tid att skriva blogginlägg. Jag lade fyra timmar på ett inlägg 
som nu är helt borta, säger hon. (Publikation 1)  

Uttrycken får på detta sätt en typ utav handikappande funktion för den enskilde. Något utav 

en förklaring till vad som upplevs som avvikande beteende och ett enskilt problem. Det 

samma gäller för nästa citat:  

Han förstod inte, utifrån sin grava ADHD och utvecklingsstörning, vad han var utsatt för, säger 
fosterpappan som beskriver att Erik befann sig på en tolv-årings nivå intellektuellt. (Publikation 4) 

ADHD-uttryck används som en del i förklaringen till att inte förstå sin utsatthet, vilket blir till 

ett avvikande beteende och ett enskilt problem eftersom människan inte förstår när 

omgivningen utnyttjar personen.  

Uttryck får också en betydelse som problem genom dess koppling till grova våldsbrott. För 

att anknyta till resonemanget kring fakta i stycket ovan, blir ADHD-uttryck också en faktor 

som skapar ekvationen grova våldsbrott:    

 Ja, ja, men ADHD, antisocial psykisk störning, jag har aggressionsproblem. Empatiskador som min 
läkare säger. Jag försökte gå den normala vägen men sen när man dödat nån. OK det kan man göra, det är 
inga problem. Men när man tar bort huvudet från folk och grejer....(ohörbart) fan inte jag som har gjort 
det här. (Publikation 2)  

Genom att sätta aggression i samband med problem, skapas en betydelse av att aggression = 

problem. ADHD används sedan som en förklaringsvariabel till detta aggressionsproblem. 

Genom att sedan sätta in uttrycket aggressionsproblem i ekvationen tillskrivs också Uttryck 

rollen som faktor i mordet. ADHD + antisocial psykisk störning = aggressionsproblem = 

Empatiskador. Denna ekvation sätts sedan in som förklaring till mordet. ADHD-uttryck har 

artikulerats genom sin roll till andra tecken i ekvationen. På detta sätt har ADHD-uttryck 

också fått en betydelse som problem för omgivningen, eftersom det innebär en faktor i 

ekvationen med att begå grova våldsbrott. 
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Bärare får betydelse 

En tydlig bild av vilka bärare som associeras med ADHD utkristalliserar sig i dessa 

publikationer. Betydelsen av bärare artikuleras med hjälp av epitet som samtliga härrör ifrån 

lagöverträdelser som missbrukare, yrkeskriminell, mördare, kannibal osv: 

Då säger personutredningarna mer. De misstänkta är bara 20 år, vilket inte hindrar en av dem från att ha 
ett imponerande cv. Domar för utpressning, misshandel, bedrägeri och grovt rattfylleri bara i fjol. Det är 
den gamla vanliga kombinationen. Ofärdiga studier, socialbidrag, adhd, missbruk. (Publikation 3) 

Den andra, en 20-årig man, har ett långt kriminellt förflutet och lider enligt Frivården av komplex 
problematik med adhd och missbruk. Detta är gemensamma drag för tonåriga mördare, enligt Rying  
Publikation 4) 

Den typen av resonemang är påtagligt i publikationerna. De människor som i dessa artiklar 

uppbär diagnosen är de som utfört de handlingar det rapporteras om. I diskussionen kring 

huruvida bäraren av ADHD ses som offer/förövare, är det med undantag för den första 

artikeln en övervägande bild av förövaren som ADHD förknippas med. Ytterligare en 

reflektion vi gör i samband med nodalpunkten bärare, är hur makabra beskrivningar av brottet 

gör sig påminda. En rapportering av ett mord (där mördaren bär ADHD), framställs inte bara 

som ett mord, utan som  

 Kanske är det trots allt de mest meningslösa morden vi bör tala om. (Publikation 3)  
 

refererar till förövaren (vilken uppbär ADHD) som kannibal. Han har inte bara mördat han 

har:  

[ ] mördat Christensen med knivhugg, skiljt huvudet från kroppen, skurit bort delar av kroppen, stekt 
några kroppsdelar, saltat dem och ätit med cannabis som tillbehör. (Publikation 7)  

Det är ytterligare en dignitet på morden, de är inte bara mord, utan meningslösa mord, 

kannibalmord eller framtvingade självmord (Publikation 5). Bäraren av ADHD får därmed en 

betydelse som sätter denne på samhällets absoluta slutpost. Ingen vanlig mördare, utan en 

kannibal, ingen vanlig kriminell, utan en med  (Publikation 3). Bäraren 

av ADHD blir bärare av extremiteter, ställs längst ifrån samhället och blir extrem bland de 

extrema.  

Sammanfattning Nyheter 
Betydelsen av Fakta inom dessa publikationer kännetecknas av hur diagnosen existerar som 

en påtaglig riskfaktor för, och förklaringsvariabel till, olika former av kriminalitet. En länk i 

ekvationen.  
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Liknande betydelse tillskrivs ADHD-uttryck, där exempelvis specifika uttryck som 

aggressionsproblem länkas till grova våldsbrott och artikuleras därmed som problem för den 

enskilde och dess omgivning.  

Den betydelse som Bärare av ADHD får inom dessa artiklar, är främst kriminell förövare. 

Bärare av ADHD är på ett påtagligt sätt extrem även i förhållande till de extrema. 

K ultur 6 

Fakta får sin betydelse  
Inom kategorin Kultur finns det olika sätt att förstå nodalpunkten Fakta. Dels hur Fakta får sin 

betydelse genom de olika faktarutor som inflikas i publikationerna, dels genom den språkliga 

användningen hos bärarna som intervjuas i artiklarna. Detta resulterar i två olika och 

motstridiga betydelser hos Nodalpunkten fakta, vilka presenteras nedan.  

Genom F aktarutor 
 I dessa rutor tycker vi att det går att skönja en attityd kring hur man artikulerar de olika 

nodalpunkterna i relation till varandra. Inom en sådan ruta går det exempelvis att utläsa hur en 

sådan process äger rum i följande citat: 

 Adhd är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med uppmärksamheten, är överaktiv 
och impulsiv. (Publikation 12)  
 
Det är ett vanligt funktionshinder som drabbar cirka fem procent av alla barn och oftast finns kvar i vuxen 
ålder. (Publikation 6) 

 

Uttryck som överaktiv och impulsiv artikulerar därmed nodalpunkten Fakta. ADHD-fakta får 

också begreppet funktionsnedsättning knutet till sig, vilken skulle kunna ses som en 

beskrivning av en bärare med ADHD, en människa med funktionsnedsättning. Artikuleringen 

av Fakta har således knutit olika uppfattningar om Uttryck respektive Bärare till sig. Hur 

ADHD-fakta adopterar idéer kring bärare av ADHD finns kanske än mer tydligt i följande 

citat:  
Adhd finns i alla kulturer och i alla sociala skikt. Diagnosen är vanligare bland pojkar och män än bland 
flickor och kvinnor, men mörkertalet bland tjejer är förmodligen stort, då pojkar oftare har ett beteende 
som stör andra, medan flickorna har mer inåtvända symtom. (Publikation 3)  

ADHD-fakta innebär därmed att i princip vem som helst kan vara bärare av ADHD, såväl 

barn, vuxna, kvinnor, män ifrån alla samhällsskikt. ADHD-fakta betyder inom faktarutorna 

                                                 
6 . Bandet bättre än sin musik  2. Björnfest hela natten  3. De är alla framgångsrika - och lider av adhd  4. Det kändes väldigt snaskigt  5. 
Det måste vara en lättnad att kunna förklara snedstegen  6. Frank har adhd  7. Frank: Jag satt med en pistol mot tinningen  8. Full storm, 
Hoffmaestro  9.  Han var nära tvångsgifte  10. Himlarösten  11.  12.  Min adhd har hjälpt mig i livet  13. 
Nu jagar alla efter Frank... 14.  Nya singeln  tar hiphopen in i ny ålder 15. Petter: Jag har adhd 16.  Åt piller för att hålla sig lugn. 
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således en bestämd uppfattning kring vilka uttryck som förknippas med ADHD, respektive 

vilka som är bärare av ADHD.  

Genom Bärarnas språk 
Karaktäristiskt för denna typ av artikulering är hur bärarna av ADHD, ställer sig emot 

faktarutorna och definierar sin version av ADHD. Bärarna lyfter fram en bild där ADHD 

ställs i relation till deras bild av vad ADHD är, vad som därmed är att betrakta som ADHD-

fakta för dessa människor.  

Som motsats gentemot ovanstående resonemang kring funktionsnedsättning och problem, 

 

 Jag ser inte min upptäck som en defekt eller något negativt utan tvärtom en unik och speciell förmåga, 
en gåva som jag lärt mig hantera och förvandla till positiv energi för att till slut bli en enorm resurs. 
(Publikation 14)  

 Jag tror att man kan se det i och med att man fokuserar på andra saker än vad folk i allmänhet gör. Man 
ser mer i bilder. Man ser hela gräsmattan, men inte enskilda grässtrån... (Publikation 11)  

 Jag kanske har en släng av adhd. Men i så fall har den burit mig väldigt långt, för jag är en sådan som 
får otroligt mycket gjort, säger hon. (Publikation 6) 

Även om tecknet fakta inte förkommer i detta sammanhang, så menar vi att det går att väga in 

dessa personers bild av vad ADHD betyder för dessa människor som ingrediens i arbetet med 

att ge innehåll till nodalpunkten Fakta.  

Citaten trycker på hur personerna ser på sin situation som positiv, ADHD ses som en 

speciell förmåga. Det är därmed inte forskningsrapporter, eller observationer som åberopas 

som grund för att artikulera Fakta, utan personernas förstahandsupplevelser. Deras ödmjukhet 

digniteten för att betrakta dessa upplevelser som relaterade till fakta. Tvärtom tycker vi det 

visar på en linje som vi också vill använda i detta arbete, att ADHD är ett begrepp som får 

innehåll genom att kombinera alla påverkansfaktorer som finns. Där Fakta fråntas sin statiska 

och positivistiskt klingande status och ges innehåll genom deras upplevelser. ADHD ses 

framförallt som en speciell förmåga vilket artikulerar Fakta.  

Uttryck får betydelse 
Inom kulturpublikationerna existerar ett myller av uttryckstillskrivningar, vi har valt att 

fokusera hur uttryck artikuleras som resurs, problem och normbrytande.  

Som problem 
Vissa publikationer visar på ett påtagligt sätt hur uttryck artikuleras till problem som: 



  
 

30 
 

Men hade jag inte haft detta tillstånd skulle jag kanske inte gjort alla dumma saker jag gjorde därinne. 
Publikation 12)  

 

Utöver de citat som är tydliga så finns det också mer subtila artikuleringar som presenteras 

nedan. Som vi bedömer det ges en mening till ADHD-uttryck genom att beskriva hur 

medicinering framställs som något positivt.  

Nu äter han medicin varje dag och har märkt en markant förändring hos sig själv.  Jag kommer ihåg var 
jag lagt saker, jag vet var telefonen och nycklarna ligger. Det visste jag aldrig förut.  Dessutom är jag 
mer pålitlig nu. [- - -] Relationen med Jeanette har också förbättrats.  Vi kan diskutera lugnare nu.  
(Publikation 6) 

Förändringen med medicinering beskrivs som något positivt och underlättande, vilket också 

pekar ut en position för det tillstånd som fanns innan medicineringen, d.v.s. det tillstånd man 

ville förändra. För oss blir det långsökt att vilja förändra ett tillstånd som upplevs som positivt 

och önskat. Tvärtom förutsätter en vilja till förändring att tillståndet före förändringen 

betraktades som något problematiskt och därmed artikuleras uttrycken för ADHD till ett 

problem.  

Som resurs 

som resurs. Publikationen har efterföljande citat som: 

 Publikation 12)  

Därmed börjar en artikulering av hur uttryck för ADHD kan förstås som en resurs. Citaten 

kring detta tema är många och representativa för kategorin enligt vår mening. Av 

platskrävande skäl har vi valt ut de tydligaste för att presentera i denna text: 

Så är det bokstavsdiagnosen som skiljer vinnarna från medelmåttorna? Ja, sannolikt.  Har du adhd kan 
du mobilisera mycket energi för det du gillar att göra, säger psykologen David Edfeldt. (Publikation 3)  

Jag ser inte min upptäck som en defekt eller något negativt utan tvärtom en unik och speciell förmåga, en 
gåva som jag lärt mig hantera och förvandla till positiv energi för att till slut bli en enorm resurs.  Det 
budskapet vill jag sprida och förmedla. (Publikation 15)  

Citaten belyser andemeningen i vårt resonemang, d.v.s. att uttryck för ADHD, exempelvis 

nyckeln till personens framgång.  

Andra mer subtila sätt att betrakta uttryck för ADHD återfinns också de frekvent i texten 

och kan utläsas i följande citat:  

Jag har den värsta adhd:n i världshistorien. Jag kan dricka en 75:a men ändå vara på jobbet i morgon. För 
jag jobbar, gör musik, skriver mina grejer och proddar. (Publikation 2)  
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 Jag kanske har en släng av adhd. Men i så fall har den burit mig väldigt långt, för jag är en sådan som 
får otroligt mycket gjort, säger hon. (Publikation 6)  

Andemeningen i publikationerna tolkar vi som att ADHD-uttryck är en typ utav energitillgång 

där personer med detta uttryck är mer produktiva och en sådan produktivitet har vi valt att 

betrakta som en resurs. 

Som normbrytande  
Utöver uttryck som problem och uttryck som resurs, går det också att urskilja en beskrivning 

av ADHD-uttryck som utmanande och extrema och som brott emot en odefinierad 

normalitet .  

Begreppet normalitet ligger enligt vår förståelse nära begreppet normer. Förutom dess 

lingvistiska släktskap hänvisar båda till en odefinierad uppsättning regler kring hur människor 

bör uppträda i olika situationer (Malmgren 1997 s765). Ett tänkbart sätt att närma sig 

begreppet normalitet är att undersöka hur människor själva använder normalitet som 

referenspunkt eller i vilka sammanhang omgivningen referera till det (Jacobsson 2007 

s77,87). Därmed har vi valt att betrakta en distansering gentemot normalitet som ett utslag av 

normöverträdelser. Således har vi valt att kalla denna rubrik för normbrytande. Följande citat 

är ett exempel på hur sådana uttryck manifesterar sig: 
Vilka egenskaper behöver en riktigt dokusåpastjärna? Vara gränslös, impulsiv och hyperaktiv... Som av 
en händelse, utmärkande drag för en person med adhd. [- - -] Det måste vara en otrolig lättnad för Linda 
att kunna förklara skandalerna, rubrikerna och snedstegen i direktsänd radio och i sin blogg. För visst har 
vi alla någon gång undrat varför. (Publikation 5)  

Publikationen insinuerar att Linda med sina drag som gränslös och impulsiv skapar 

tidningsrubriker och gör allmänheten upprörd över de konsekvenser som dessa uttryck leder 

till. Upprördheten hos allmänheten tolkar vi som ett bevis på att Lindas beteende bryter med 

gängse normer, varpå uttrycken gränslös och impulsiv kan länkas till normbrytande beteende. 

Som avrundning på resonemanget kopplas dessa uttryck till ADHD-uttryck och förklaras med 

hjälp av diagnosen. Således har ADHD-uttryck blivit artikulerat till bl.a. gränslöshet och 

impulsivitet och dessa uttryck betraktas som roten till normbrytande beteende. Betydelserna 

gränslös, normbrytande och impulsiva finns också representerade i mer metaforliknande 

sammanhang: 

De är också ett band rotat i 80-talets kaliforniska punkrockscen, eviga adhd-kids i bar överkropp med en 
mental skateboard under armen. (Publikation 1)  
 
Versalerna ADHD hjälper föga för att beskriva vad som sker på scenen. Medlemmar hittar alltid något att 
banka på. (Publikation 8)  
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 I dessa publikationer används ADHD-uttryck för att beskriva musiken som något energirikt 

eller något utöver det vanliga. Detta leder också till ett uppbrott och en distansering gentemot 

samma normalitet. Således har Uttryck blivit artikulerat till ett brott emot normer.  

Normalitet har också en annan funktion i arbetet med att tillskriva ADHD uttryck som 

normbrytande, främst genom att de intervjuade personerna (bärarna) begagnar sig av 

uttrycket: 

För en tid sedan fick hon diagnosen  adhd.  Nu äter jag medicin och därmed är jag normal som jag ser 
 Publikation 11)  

Att medicinen leder till normalitet kan således ses som ett verktyg för att lära sig följa rådande 

normer. Genom att ställa sig i relation till vad det inte är, pekas ett innehåll till ADHD-uttryck 

ut och antar skepnaden av dess behandlade motsats, d.v.s. ett uttryck för normbrytande.  

Bärare får betydelse 

Inom kulturpublikationerna är bärare av ADHD närmast uteslutande, framstående 

personligheter i vårt samhälle vilket följande representativa citat exemplifierar: 

De är överrepresenterade bland kändisar, sportstjärnor och egna företagare: personer med adhd. 
(Publikation 3) 

Den legitimerade psykologen Eva Rusz välkomnar att Linda Thelenius liksom Andreas Kleerup, Petter 
Askergren, Frank Andersson och Freddie Wadling talar öppet...( Publikation 12)  

Sammanfattning av K ultur 

Fakta integrerar övriga nodalpunkter i sin artikulering, ADHD-fakta inbegriper dels hur 

tillståndet betraktas som ett funktionshinder med givna uttryck. Funktionshindret finns 

dessutom i stort sätt representerat inom hela samhällets alla skikt och positioner. Fakta får 

också en annan betydelse genom bärarnas egna upplevelser av ADHD som en speciell 

förmåga. 

ADHD-uttryckt får olika betydelser, som mynnar ut i utryck som; problem, resurs och 

normbrytande.  

En bärare av ADHD betyder inom dessa publikationer främst något framstående och 

framgångsrika personer med ett kändisskap knutet till sig.   
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Utförsäkring7 

Fakta får betydelse. 

Vi bedömer det som att Kategorin har anammat liknande resonemang som presenterades i 

Kategorin Nyheter. Det är påtagligt hur ADHD ses som en förklaringsvariabel till hur 

fattigdom, passivisering och utanförskap uppstår. Detta beskrivs som något vedertaget och 

faktiskt, varpå vi har valt att kategorisera detta under nodalpunkten Fakta.  

Genom att placera bärare av ADHD under kategorin funktionshindrade, föds en ekvation 

som ser ut enligt följande: ADHD= funktionshindrade, funktionshindrade = hög risk för 

utförsäkring, utförsäkring = passivsering+utanförskap+fattigdom. Dessa tre sista variabler blir 

sedermera till en ökad kostnad för samhället, och därmed till ett samhällsproblem.  

På detta sätt blir ADHD en förklaringsvariabel i ekvationen kring hur fattigdom uppstår 

och etablerar sig som ett samhällsproblem. Bärare av ADHD riskerar således att passiviseras, 

hamna i fattigdom och utanförskap, vilket manifesterar sig på följande sätt:  

Aftonbladet har i flera dagar berättat om de unga förtidspensionärerna som ökat dramatiskt. Under 
alliansens tid vid makten har de blivit 37 procent fler. Många har olika typer av funktionsnedsättningar, 
som adhd och asperger. (Publikation 7) 

6 500 unga mellan 19 och 30 förtidspensioneras varje år. Ungefär hälften går direkt från särskola in i 
förtidspension. Ofta handlar det om unga med diagnoser som ADHD, Asperger eller 
depressionssjukdomar. (Publikation 5)  

Vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson har ställt frågor till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) 
om vad han tänker göra för att minska utanförskap och livslång fattigdom för dessa unga. (Publikation 7)  

Uttryck får betydelse 

ADHD tillskrivs inom publikationerna uttryck som vi vill sammanfatta genom begreppet 

bristande förmåga att möta arbetsmarknadens krav

detta inte är önskvärt, så uttrycker de att det är så verkligheten ser ut. De flesta med diagnoser 

sitter för tillfället i sitsen där de är oförmögna att möta arbetsmarknaden. Att gå i 

förtidspension och behovet av särskilda insatser för att komma in på arbetsmarknaden, är 

exempel på sådan bristande förmåga som artikuleras som ett uttryck för ADHD.  

Det är en fördel att vi har fler diagnoser och att vi tar det på stort allvar. Men det är inte bra att vi nästan 
dragit slutsatsen att det är en förevändning för att gå i förtidspension. (Publikation 5) 
 
[ ] Adhd är ett osynligt handikapp. Jag har hjärnan, men har svårt att ta mig för saker om jag inte får 
styrning. (Publikation 4)  

                                                 
7 1. David, 29, tål inte stress 2. De utförsäkrade lever sitt liv mellan stolarna 3. Generation PENSION 4. Han 
övergavs av regeringen 5. Ministern: Det är en katastrof 6. Sanna, 28, blev sjuk av jobbet 7. Unga 
förtidspensionärer i riksdagen. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2010/11&nr=161&dok_id=GY10161
http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/02/unga-fortidspensionarer-i-riksdagen
http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/02/unga-fortidspensionarer-i-riksdagen
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Samma bristande förmåga att möta arbetsmarknadens krav finns också representerat genom 

att vissa jobb blir omöjliga att utföra: 

 Det gick en vecka  sedan orkade hon inte längre, blev sjuk och fick aktivitetsersättning. Hennes nya 
läkare konstaterade att hon hade adhd... (Publikation 6)  
 
David God har adhd i kombination med drag av autism [---] David God tål inte stress så bra. De senaste 

 Publikation 1)  

Sammantaget är detta sista citat något vi bedömer som representativt för den artikulation av 

tolkar vi som ett uttryck sprunget ur ADHD, d.v.s ett ADHD-uttryck. Samma uttryck 

används som direkt förklaring till att jobben inte fungerat. ADHD-uttryck blir artikulerat som 

en förklaring till varför man inte får jobben att fungera, ADHD-uttryck artikuleras till en 

oförmåga att möta arbetsmarknadens krav.   

Bärare får sin betydelse 

Nodalpunkten får sin betydelse främst genom att bärare av ADHD porträtteras som 

medlemmar i kategorin funktionshindrade, vilka i sin tur blir representanter för ekvationen 

som presenterades under faktaartikuleringen.  

Många har olika typer av funktionsnedsättningar, som adhd och asperger. (Publikation 7)  

Enligt SKL:s utredare har Halmstad ingen kompetens att hjälpa den allt större gruppen av unga vuxna 
med neuropsykiatriska funktionshinder som adhd, add, Aspergers syndrom och autism. (Publikation 2)  

 Väldigt många har ingenstans att gå. De sitter bara hemma, säger Anki Sandberg, ordförande för 
Attention, en förening för p (Publikation 3) 

Sammanfattning av Utförsäkring 
Fakta inom kategorin betyder framförallt hur ADHD är en förklaringsvariabel i ekvationen 

kring hur fattigdom, utanförskap och således en typ av samhällsproblem uppstår. 

Uttryck handlar främst om oförmåga att möta arbetsmarknadens krav vilket leder till 

förtidspensioneringar, utförsäkringar eller ett beroende av socialtjänsten.  

Bärare av ADHD är bärare av funktionshinder. 

Diagnosens ursprung8 

Fakta får betydelse   
Vi menar att det finns en tendens hos samtliga publikationer att vilja urskilja en reell ADHD i 

debatten. Det finns de som verkligen behöver hjälp och just den typ av hjälp som samhället 

                                                 
8 1. ADHD-diagnos har blivit affärsidé 2. Den här kommentaren 3. Jag vill släppa 4. Ni blev så upprörda 5. Nya 
diagnosen på modet 6. Så här skrev Mia. 
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erbjuder, nämligen människor med reell-ADHD. Följande citat exemplifierar denna innebörd 

av Fakta:  

Självklart finns det barn som har stora problem med okoncentration och hyperaktivitet och behöver 
medicin för att inte senare i livet börja självmedicinera. (Publikation 2)  
 
Vissa barn har ADHD och behöver hjälp utifrån sin diagnos. (Publikation 1) 

Detta står i kontrast till de människor som uppvisar samma symptom men där ADHD istället 

betraktas som socialt sprunget. Denna falska  ADHD får fakta kring sig som innebär att 

människor med falsk ADHD blir utsatta för samhällets hjälp, snarare än hjälpta av den. Till 

skillnad ifrån den reella ADHD-människan som blir hjälpt av samhällets insatser, blir samma 

insatser i den falska ADHDn betraktat som ett övergrepp och en orättvisa:  
 Föräldrarna har stora omsorgsbrister med anmälningar om missbruk, polisutryckningar, 
kvinnomisshandel mm.  [ ] Barnets ofta normala reaktion på en destruktiv hemmiljö ska medicineras 
bort. (Publikation 2)  

Uttryck får betydelse  
Vi tycker oss också kunna urskilja ytterligare en motstridighet inom denna kategori, vilken 

kretsar till betydelsen av ADHD-uttryck. Där somliga publikationer sätter nodalpunkten 

publikationer betydelse för ADHD-

der.  

Genom problem och oönskat beteende 
De publikationer som ger mening åt Uttryck genom att ekvivalera dessa med problem är inte 

heller entydiga i sitt sätt att göra detta. Precis som i artikuleringen kring fakta, finns det dels 

en tendens att vilja urskilja ett medicinskt rådande tillstånd med vissa uttryck knutna till sig. 

Dessa ADHD-uttryck har karaktär av den diagnosticerades egna inre brister som ska rättas 

till: 

Självklart finns det barn som har stora problem med okoncentration och hyperaktivitet och behöver 
medicin för att inte senare i livet börja självmedicinera. (Publikation 2) 

Samtidigt så betraktas detta synsätt som oetiskt och negativt för de människor som uppvisar 
samma uttryck men där orsaken ställs i en tvivelaktig dager och där andra förklaringsvariabler 
ges än just ADHD. För dessa människor ställs ADHD-uttrycken i ett ljus där de 
diagnosticerade betraktas som offer för läkemedelsindustrin och samhället i stort:  

Att det fanns så många andra intressen än rent medicinska som ligger bakom hetsen att diagnostisera. Till 
exempel läkemedelsförsäljning. Vårdnadstvister. Rätten till extra resurser i skolan. (Publikation 5) 

 Följaktligen blir uttrycken kring denna falska inte något vars skuld förläggs i den 

diagnosticerades inre. Personens uttryck är mer ett utfall av att denne är utsatt för något, inte 
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främst något personen utsätter omgivningen för.  På detta sätt blir inte heller falska ADHD-

uttryck förknippade med samma skuldbeläggning av den diagnosticerade. Det är inte denne 

som bär skulden för sitt beteende inom sig, snarare är det den sociala omgivningen som bär 

skulden till de problematiska uttryck som uppkommer i samband med ADHD.  

Genom möjligheter 
Inom dessa publikationer finns en mer samstämmig version av vilken betydelse man ger 

ADHD-uttryck. Dessa relateras till tecken som har en mer positiv klang och handlar om 

önskade beteenden: 

[ ] jag gillar de som inte går längs livets stig som maskiner, perfekt inställda för att klara av samhällets 
krav på anpassning, utbildning och ekorrhjulsliv. (Publikation 4)  

Genom att peka ut motsatser till ADHD-uttryck, alltså vad som inte är uttryck för ADHD och 

vad som utmärker de icke-diagnostiserade, artikuleras ADHD-symtom och får en betydelse. 

De icke-diagnostiserade artikuleras som känslokalla och tråkiga. Beskrivningen 

meningslöshet och tankelöshet.  Detta artikulerar ADHD till motsatsen d.v.s. känslosamma, 

tänkande, levande, ombytliga meningsskapande och tänkande varelser. Artikulering sker 

också genom att associera åtråvärda egenskaper som exempelvis särskild begåvning som 

uttryck för ADHD: 

 Han [Forskaren] hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att hans nya diagnosmanual med 
ett kraftigt utökat antal diagnoser skulle innebära att barn som förr sågs som lite annorlunda, excentriska 
eller till och med särskilt begåvade skulle få diagnoser. (Publikation 5) 

Bärare får betydelse 
Vad bärare av ADHD innebär, vilken roll de diagnosticerade associeras med, artikuleras 

publikationer talar om barn med ADHD, det är i 

förhållande till rollen som barn betydelse ges till nodalpunkten Bärare:  

[ ] stämpla inte barn med bokstäver i onödan (Publikation 1) 

[ ] jag ser genom mitt arbete ständigt dessa barn med påtvingade diagnoser. (Publikation 2)  

Flera barn i min närmsta krets har ADHD. (Publikation 3)  

Jag känner med alla er som har barn vars beteenden avviker från normen. (Publikation 4)  

Ämnet jag ville lyfta var att fler och fler barn i Sverige får psykiatriska diagnoser. (Publikation 5)  

Först prova att lägga om kost och att strukturera upp miljön- sedan medicin när man har att göra med 
adhd-barn. (Publikation 6) 
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Sammanfattning av Diagnosens ursprung 
Fakta får sin betydelse genom en existerande reell ADHD, vilken ska åtgärdas med medicinsk 

eller samhällelig hjälp, i motsatts till denna står den falska ADHD som snarare blir stjälpt av 

hjälp. Innebörden i ADHD-uttryck har sitt främsta kännetecken i en beskrivning mellan 

huruvida symptomen är problematiska för olika aktörer eller möjlighetsgivande för den 

enskilde diagnostiserade individen. Bärare av ADHD är framförallt barn.  

Hälsa9 

Fakta får betydelse  
Samtliga publikationer inom kategorin Hälsa tillskriver ADHD en existerande, faktisk roll 

och inbegriper denna existens i sin artikulering av ADHD-fakta. Detta sker på olika sätt, men 

gemensamt är att individerna med ADHD betraktas som hjälpbehövande och i behov av att 

förändra sina liv. Exempel på sådan existens är hur publikationerna som handskas med 

diskussionen om medicin och hälsa befäster diagnosens existens genom att förklara vilken 

effekt medicinen kan ha:  

[ ] För många barn och vuxna med adhd gör amfetaminläkemedel stor nytta. (Publikation 1) 

Det handlar också om hur publikationerna artikulerar fakta genom att ta sin fart utifrån en 

existerande ADHD, där hälsoaspekter såsom sund kost och medicinering sätts i fokus för att 

hjälpa individer med ADHD. I publikationen 4 cirkulerar tecken som kost, socker, 

bota/dämpa och sunt förnuft: 

Alltså en kost där vissa födoämnen (läs socker och snabba kolhydrater) utesluts kan bota/dämpa ADHD-
symptom. Tänk att det ska behövas en jävla forskningsrapport för att fatta att ungar blir galna av socker. 
(Publikation 4)  

Fakta får här sin betydelse genom att kost kan bota/dämpa adhd-uttryck, och för att kunna 

dämpa dessa uttryck förutsätts att de existerar.  Andra beskrivningar gör dock kostens 

påverkningsmöjligheter mer tvetydig:  

Byte av kost borde prövas för människor med adhd, skriver den prestigefyllda medicinska tidskriften 
Lancet och stödjer sig på en holländsk studie av hundra barn. [- - -] Den svenska adhd-experten Björn 
Kadesjö i Göteborg är tveksam till studien. Fler och mer kunskap behövs, säger han i Svenska Dagbladet. 
(Publikation 6) 

Gemensamt för ovanstående exempel är här hur ADHD beskrivs och förutsätts som ett 

existerande faktum, ADHD-fakta har artikulerats till ett fastställande av diagnosens existens.  

                                                 
9 1. Adhd-medicin kan öka risk för parkinson 2. Deras son ska på läger  för överviktiga 3. En ren skräckhistoria 
4. En vanlig morgonsyn vintern 2011 5. Ingen ökad hjärtrisk av Adhd-medicin 6. Studie: Mat kan påverka adhd 
7. Svårt sjuka av vaccinet. 
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Uttryck får betydelse  
Vi tycker oss kunna urskilja hur uttryck får sin betydelse som framför allt problem och som 

oönskat beteende. Nedanstående citat är exempel på hur detta sker genom att ADHD beskrivs 

som orsak till problemet övervikt.   

På grund av adhd har han svårt med matregleringen och kan gå från att hoppa över middagen till att äta 
tre portioner av mat han tycker om. Det, i kombination med övervikt i släkten, har resulterat i en kille som 
väger lite för mycket. (Publikation 2) 

Vidare beskrivs hur denna ADHDsprungna övervikt får oönskade konsekvenser för familjen 

och sonen.  

Det är det jobbigaste som förälder, att se honom bli mobbad på grund av sin vikt. Han blir så uppgiven 
och tappar motivationen. (Publikation 2) 

Bristande matreglering leder till övervikt som i sin tur leder till mobbing, mobbingen i sin tur 

leder till uppgivenhet och avsaknad av motivation. Nodalpunkten uttryck får därmed sin 

betydelse genom den länk av problematiska konsekvenser ADHD-uttrycken leder till.  

Det finns också andra problematiska beteende inom kategorin, liknande detta citat som 

kommenterar ADHD och godisätande:  

När det gäller hästar är detta ett faktum. Proppar man i hästen havre och betfor, så får man en stressad, het 
och ofta ohanterlig häst. Är hästen vid tillfälle seg, så fodras det gärna på med ovanstående. Väldigt 
enkelt. Sunt förnuft. (Publikation 4)  

Här menar vi att beskrivningar som stressad, het och ohanterlig, har en koppling till problem 

och oönskade tillstånd, varför vi valt att anamma detsamma.  

På liknande sätt som nämndes i kategorin Kultur, pekar en positiv inställning till 

medicinering ut hur det obehandlade tillståndet blir att betrakta som ett oönskat uttryck:  

För många barn och vuxna med adhd gör amfetaminläkemedel stor nytta. (Publikation 1) 
 

I publikationen, En ren skräckhistoria, beskrivs hur vissa ämnen är skadliga för människan 

och därmed ger sin betydelse till Uttryck som oönskat: 

Samtidigt hör det till de otäckheter som vi inte riktigt vill kännas vid. [ ] Vi får veta hur allergier kan 
utlösas av doftämnen, och hur en rad andra ämnen riskerar leda till missbildningar, autism, adhd, 
diabetes, cancer ... (Publikation 3) 

När de mindre charmerande tecknen som otäckheter , skräckhistoria  och inte kännas 

vid  kopplas samman med ADHD som en bieffekt av skadliga ämnen, länkas ADHD till ett 

oönskat uttryck.  
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Bärare får betydelse  
Bärare inom Hälsa artikuleras på olika sätt i de olika publikationerna, det finns enligt oss 

ingen entydig bild, överrepresenterat är dock beskrivningen av bärare barn: 

Om två veckor åker Albin, 9, på sommarläger. (Publikation 2)  

André, 14, har inte varit i skolan på 17  Publikation 7) 

 Tänk att det ska behövas en jävla forskningsrapport för att fatta att ungar blir galna av socker. 
(Publikation 4)  

Byte av kost borde prövas för människor med adhd, skriver den prestigefyllda medicinska tidskriften 
Lancet och stödjer sig på en holländsk studie av hundra barn. (Publikation 6)  

Sammanfattning av Hälsa 
Betydelsen av ADHD-fakta kännetecknas främst genom en existerande faktisk ADHD. 

ADHD-uttryck artikuleras främst som något problematiskt och oönskat. Betydelsen av Bärare 

artikuleras främst genom att associeras med barn. 

 
Sammanfattningsvis har vi nu en uppsättning olika kategorier med olika betydelser av de tre 

nodalpunkterna, de nodalpunkter som vi menar är särskilt viktiga för att förklara hur 

identiteten ADHD skildras i Aftonbladets diskurs. Dessa nodalpunkter är med 

diskursteoretiska termer ofixerade i diskursen, de är element. Innehållet i dessa element har 

emellertid en sådan karaktär att vi bedömer det som möjligt att organisera dessa kring olika 

plattformar, där varje plattform har en samstämmig bild av vad nodalpunkterna betyder. Inom 

dessa plattformar så samspelar nodalpunkternas betydelse med varandra och skapar en 

gemensam värdegrund för bilden av ADHD.   

Sådana plattformar eller ramverk är vad Jörgensen och Philips (2000) benämner som 

subjektpositioner, det vill säga en uppsättning element som samsas inom ramen för en 

gemensam betydelse. Elementen blir på detta sätt fixerade med hjälp av varandra och 

betecknas därmed som moment. 

Denna process sker med hjälp av ekvivalenskedjor d.v.s en typ av artikulering där de olika 

elementen fixeras till moment och sammankopplas till en gemensam rubrik, en 

subjektposition (Winther Jörgensen & Philips 2000 s50). Det är denna process vi ska titta på 

nu.  
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Subjektpositionen Oönskad 

Samtliga kategorier har spår av denna subjektposition i sig, varpå dess position inom 

diskursen blir till en flagrant etablering. Överlag så finns det marginellt med material som 

motsätter sig andemeningen i denna subjektposition, vilket vi tycker framgår från vårt tidigare 

empiriska material. Därmed har vi valt att mindre noggrant penetrera samtliga kategoriers 

artikulering av nodalpunkterna och nöjer oss med mer översiktliga resonemang utan så 

mycket specifika hänvisningar till kategorierna.  

Fakta blir moment 

Den stora genomslagskraft som andemeningen oönskad sprider genom diskursen, återfinns 

inte minst under nodalpunkten Fakta. Denna nodalpunkt får inom ett flertal kategorier 

betydelse genom faktarutor, där vissa Uttryck artikuleras till Fakta. Beskrivningar som 

beteendestörningar, bristande uppmärksamhet och okontrollerat impulsivt beteende är vanliga 

i detta sammanhang och dessa menar vi har en typ utav relation till Oönskad. Vi kommer att 

använda oss av dessa Uttryck även i kommande subjektposition och vill redan nu flagga för 

att olika betydelser kommer att ges till dessa, men i fallet Oönskad menar vi att dessa Uttryck 

inte signalerar önskade, eftersträvansvärda beteenden, utan något som behöver åtgärdas. Detta 

görs också med en underton av elimination i texten, och anspelar då på att uttrycken kan 

medicineras eller  är som vi tidigare nämnt, intervenering en 

indikation på Uttryck som är oönskade.  

Också de representationer av betydelser kring Fakta som återfanns i kategorin Skola, 

ovet av extra 

 konsekvens av ADHD, en Fakta kring ADHD, så blir epitetet oönskat beteende 

något som kan användas. Vi vill här främst stötta detta argument genom att anta ett snävt 

samhällsekonomiskt perspektiv, där extra stöd blir en extra ekonomisk kostnad, och 

följaktligen något som ur detta perspektiv inte är direkt önskvärt, utan snarare oönskat.  

Sådana ekvationsliknande resonemang återfanns också inom kategorin Nyheter, där 

publikationerna betraktade ADHD som ett okontroversiellt inslag i ekvationen kring hur 

(extrema) våldsbrott uppstår. Därmed valde vi att tolka publikationernas nästan nonchalanta 

Fakta kring ADHD i samband med Nyheter är framförallt begreppets position som brottslig 

förklaringsvariabel. Relationen till kriminalitet, kannibalism osv. är i vår värld inga fenomen 

som behöver förtydligas kring dess position som oönskade beteenden, varpå ingen närmare 

förklaring till fixeringen kommer ges.  
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Således menar vi att Fakta i ett komplext samspel med faktarutor, vardagligt språk och 

betydelser i språkliga ekvationer kan fixeras till en fast betydelse som ryms inom 

beskrivningen oönskade beteenden.  

Uttryck blir moment 

Ur ovanstående text går det att utläsa hur Uttryck som beteendestörningar, bristande 

uppmärksamhet och okontrollerat impulsivt beteende fixerar sin betydelse till nodalpunkten 

Fakta. Detta är uttryck som går igen i samtliga publikationer, men med något mindre dignitet i 

kategorierna Diagnosens ursprung och Kultur. I resterande publikationer haglar dock uttryck 

som bristande motivation, utsatt för mobbing, känslig inför stress, rastlöshet, att vara 

ohanterliga, inneha ett hett temperament, uppvisa beteendestörningar, oförmåga att möta 

arbetsmarknaden och bristande uppmärksamhet. Alla dessa uttryck har en distinkt smak av 

oönskat beteende kopplat till den kontext de presenteras i, både för bäraren och för dess 

omgivning. Dessa uttryck ska, i likhet med resonemanget kring behandling under Fakta, 

elimineras för att undgå de oönskade uttrycken. Uttryckens behov av eliminering (och inte 

hämning) blir ännu tydligare runt resonemanget kring aggressionsproblem, där dess position 

som förklaringsvariabel till grov och meningslös kriminalitet gör att Uttrycket också blir 

fruktat.  

Också det ekonomiska samhälleliga perspektivet kan (återigen) åberopas som argument för 

att artikulera Uttryck till något oönskat. Utöver det som nyss nämnts i form av extra insatser i 

skolan handlar det också om extra insatser för att kunna möta arbetsmarknaden. Ur ett krasst 

ekonomiskt samhällsperspektiv blir detta till ytterligare en ekonomisk utgift och enligt vår 

förståelse, något oönskat. 

Ur detta resonemang följer att vi bedömer det som att Uttryck har fått en fixerad betydelse 

som kan sammanfattas under rubriken oönskade Uttryck.  

Bärare blir moment 

Bäraren inom denna subjektposition är företrädelsevis ett barn med problematiska Uttryck 

vilka vi uppfattar som oönskade ifrån omgivningen i samma andra som presenterades i texten 

ovan. 

Detta kombineras med hur Bärare av ADHD också blir synonymt med andra föga 

smickrande adjektiv som inte anspelar på barn. Exempel på beskrivningar är de människor 

som befinner sig på samhällets utposter i så som missbrukare, kriminell, yrkeskriminell, 

kannibal och (meningslös) mördare. 
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Också andra samhälleliga utposter gör sig påminda, där Bärare av ADHD är 

socialbidragstagare, förtidspensionerade, utförsäkrade, arbetslösa osv. 

 Sammantaget handlar det om hur bäraren av ADHD innebär bäraren av ett stort 

samhälleligt utanförskap som oftast tar extrema former. Beskrivningar vilka vi bedömer som 

något oönskat.  

E kvivalenskedja 

Nodalpunkternas betydelse har nu hittat sin fixering och är enligt vår idé att betrakta som 

moment. Dessa moment har också en koppling tillvarandra och blir på detta sätt en 

subjektposition.  

I fallet subjektpositionen oönskad, tycker vi att detta framgår tämligen tydligt allt igenom 

texten. Fakta gör anspråk på att betrakta Uttryck som en fixerad betydelse kring oönskade 

beteenden. Uttryck samlar ihop olika uttrycksbeskrivningar och benämner ansamlingen som 

oönskade uttryck. Bärare gör likadant och radar upp beskrivningar av en mängd samhälleliga 

utposter och ger dessa samlingsnamnet oönskade. Därmed ser vi en tydlig koppling till hur 

dessa fixerade betydelser samspelar och upprätthåller varandras betydelser i subjektpositionen 

Oönskad.  

Subjektposition Funktionshindrad 

Fakta blir moment 

Slutsatserna ifrån kategorierna Utförsäkring, Kultur och Diagnosens ursprung vittnar om hur 

nodalpunkten Fakta har en gemensam betydelse inom dessa kategorier och hämtar den 

betydelsen ur ordet funktionshinder.  

Inom kategorin Kultur handlar det om hur faktarutor definierar ADHD som ett 

funktionshinder med hjälpbehövande uttryck knutna till sig. Detsamma gäller för den reella -

ADHDn som identifierades under Diagnosens Ursprung, där vikten av att få pedagogisk och 

medicinsk hjälp belystes. 

Inom kategorin Utförsäkring handlar det om att ADHD beskrivs som ett funktionshinder, 

vars plats i ekvationen kring hur fattigdom och utanförskap uppstår, är att betrakta som 

självklar och icke-ifrågasatt, alltså som fakta.  

På samma lite grumliga sätt talar kategorin Skola om hur ADHD-fakta blir associerat med 

inte helt ekvivalenta. Å ena sidan innebär sannolikt funktionshinder ett behov av extra stöd, 

finns onekligen mellan begreppen och vi har valt att betrakta detta släktskap som tillräckligt 
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för att låta betydelsen samsas kring nodalpunkten Fakta som därmed blir till ett moment inom 

 

Uttryck blir moment 

r som Medicin och 

ADHD, vittnar om detta. Inom dessa beskrivningar följer också en rad mer konkreta uttryck 

som bristande impulskontroll och bristande koncentrationsförmåga. Men där 

subjektpositionen Oönskad har en andemening som implicerar att personer med dessa uttryck 

behöver tyglas och dess beteenden utrotas, så menar vi att Funktionshindrad trycker hårdare 

på hur samma personer behöver hjälp att hantera sin situation och sitt beteende, d.v.s. sin 

oförmåga. Uttrycken blir snarlika, men sättet att betrakta dessa blir åtskilda.   

Bärare blir moment 

Bäraren av ADHD inom denna subjektposition är föga förvånande bäraren av ett 

funktionshinder, likt de resonemang som presenterats bl.a. i kategorierna Medicin och 

Läkemedelsindustrin, Skola, Utförsäkring.  

Utöver att ingå i gruppen funktionshindrade, vars plats i ekvationen kring fattigdom och 

utanförskap vi tidigare nämnt, så läggs också ytterligare en dimension till Bärare genom att 

benämna Bäraren som barn vilket ses b.la. i Diagnosens Ursprung och Hälsa. Alla barn 

betraktas inte som funktionshindrade, men barn har enligt vårt synsätt en plats i det 

västerländska samhället, vars egenskaper blir besläktade med gruppen funktionshindrade.  

Genom att inte vara myndiga och därmed underställda omgivningens vilja, blir släktskapet 

r

sort omyndigförklaring av bäraren infinner sig, där denne inte kan, bör och kanske t.o.m. får 

ta ansvar för sin egen situation och sitt eget beteende. En situation som vi menar både gäller 

barn generellt, funktionshindrade och framförallt kombinationen funktionshindrade barn. 

Således är det denna fixering kring Bärare vi vill åberopa inom Funktionshindrad. Bärare är 

ett moment med betydelsen; en omyndigförklarad individ utan förmåga att ta ansvar för sin 

situation.  
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E kvivalenskedja 

Genom att ADHD ges epitetet funktionshinder, någonting som hindrar funktionen för 

människan med ADHD, har Bäraren på detta sätt blivit knuten till samlingen 

amband med olika diagnoser som Tourettes, Asperger osv.         

Det gemensamma i denna familj där bäraren ingår, är att de uttryck som signalerar 

medlemskap i gruppen funktionshindrade, kretsar kring betydelsen oförmåga, vare sig det 

handlar om att förstå sin situation eller att ta ansvar för sin situation. Snarlika egenskaper går 

också att förlägga hos gruppen barn, genom deras omyndigförklarande.  

Funktionshindrad sätts sedan in i en kontext som en första skjuts på vägen till ett liv i 

fattigdom och utanförskap. På så sätt är denna subjektposition också en länk till samhällets 

utposter. Men där Oönskad är en extremitet, även bland extremiteter och manifesteras genom 

lagöverträdelser och ofta extrema sådana, så handlar Funktionshindrad om hur utposten är 

mer medioker. Till denna subjektposition knyts inte förövarbeskrivningar som kannibal och 

meningslös mördare, utan mer offerbetonade beskrivningar som utförsäkrad, 

förtidspensionerad och arbetslös.  

Subjektpositionen Funktionshindrad innebär således att ADHD tillhör gruppen 

funktionshindrade. En grupp som behöver pedagogisk och medicinsk hjälp, vars plats i 

ekvationen kring samhällets mildare utposter är given. Denna grupps uttryck sammanfattas i 

en mer offerbetonad roll och klistras ihop med begrepp som oförmåga. Vår bedömning är 

därför att nodalpunkterna har hittat en gemensam nämnare att samsas kring under denna 

subjektposition, varpå subjektpositionen funktionshindrad utkristalliserar sig.  

Subjektpositionen Funktionsfördelaktig 

Denna subjektposition baseras främst på kategorin Kultur och några idéer ifrån Diagnosens 

ursprung. Därmed är det rent kvantitativt inte en stor mängd text som utgör trovärdigheten i 

denna position, utan i kvalitativ forskningsanda, innehållet i dessa kategorier. Vi har valt att 

etablera detta som en egen subjektposition främst för att det är en värdering som på allvar 

utmanar de andra subjektpositionerna. Vi har tidigare nämnt den dubbelsidiga artikulationen 

som återfinns under kategorin Kultur, där både problem och resurs artikuleras till de olika 

nodalpunkterna. Vi vill återigen påminna om det, utifall att någon skulle bedöma det som 

motsägelsefullt.  

Fakta blir till moment 

Den betydelse av Fakta som vi kommer basera denna subjektposition på, bygger på det 

resonemang som återfanns inom Kultur, där bärarna av ADHD delgav sina upplevelser av att 
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ADHD ses som en speciell förmåga. Dessa upplevelser menade vi fyller en typ av funktion 

som Fakta och således inbegreps den i artikulationen.  

Uttryck blir moment 

Det är också i kategorin Kultur vi finner mest belägg för hur uttryck artikuleras till något som 

passar in under subjektpositionen funktionsfördelaktig.  Uttryck för ADHD lyfts fram som en 

unik och enorm förmåga som burit individer till framgång, Uttryck artikuleras till en form av 

resurs, där exempelvis mobiliserandet av energi, inte beskrivs som starka impulser, utan som 

en positiv förmåga att få saker gjort.  

Uttryck för ADHD artikuleras också genom att de beskrivs som en positiv särskiljning 

tankegångar. Uttryck för ADHD blir här inte den gråa massans ekorrhjulsliv där 

meningslösheten häckar. Tvärtom blir uttryck för ADHD något som symboliserar motsatsen 

till detta. Epitet som känslosamma, levande, ombytliga meningsskapande och tänkande 

varelser artikuleras som uttryck för ADHD.  

Dessa tankegångar återfinns också inom kulturartiklarna där förmågan att våga gå sin egen 

väg tillskrivs ADHD. Tydligast artikuleras detta kanske genom hur man likställer uttryck för 

ADHD med eftersträvansvärda och framgångsrika karriärsredskap.    

Bärare blir moment 

Inom denna subjektposition innebär Bärare av ADHD någon som i vårt samhälle har 

framstående positioner exempelvis artister, sportstjärnor och affärsmän där 

förklaringsvariabeln till denna position, delvis handlar om att de är bärare av ADHD.  

E kvivalenskedja 

Genom att ADHD relateras till fakta som innebär att diagnosen ses som en speciell och 

positiv förmåga, tillskrivs också uttrycken positivt klingande epitet som känslosam, dedikerad 

och levande. Detta är egenskaper som återfinns hos bärarna, vilka har mobiliserat och använt 

just dessa betydelser av uttryck för ADHD. Bärarna har lyckats etablera framgångsrika 

karriärer och betraktar inte ADHD som ett funktionshinder, utan som en funktionsfördel. 

Subjekpositionen funktionsfördel är därmed etablerad inom diskursen.    
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En diskurs skapas genom ett upprättande av entydighet, detta kallas med diskursteoretiska 

termer för tillslutning, alltså ett tillfälligt stopp i betydelseglidningar10. Alla de betydelser 

diskursen därmed utesluter när den sätter stopp för glidandet, kallar Laclau och Mouffe för det 

diskursiva fältet. En tillslutning är således ett resultat av att utesluta alternativa 

tolkningsmöjligheter (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s32-34). 

En del i tillslutningen är också den strid, den antagonism, som kan infinna sig. Detta innebär 

att olika betydelser vill sätta sitt bomärke i diskursen och om betydelserna står i oförenligt 

förhållande gentemot varandra så uppstår det en antagonism (Winther Jørgensen & Phillips 

2000 s54-55).  

I vår analys sker antagonismen mellan olika subjektpositioner, där dessa försöker etablera 

sin agenda som allenarådande subjektposition inom diskursen.   

Subjektpositionernas antagonism 
Vi bedömer det som att subjektpositionerna Funktionshindrad och Oönskad inte står i ett 

antagonistiskt förhållande. De två positionerna är istället tätt sammanknutna i problematiska 

betydelsetillskrivningar utan att sätta motstridiga krav på ADHD-identitet.  

Då subjektpositionen Funktionsfördelaktig äntrar stridsterrängen blossar däremot en typ av 

antagonism upp när de mer positiva betydelsebeskrivningarna försöker fixera sig i diskursen. 

ADHD som en speciell och positiv förmåga utmanar en ADHD som kännetecknas av 

koncentrationssvårigheter och beteendestörningar etc.  

Subjektpositionerna Funktionshinder och Oönskade står dock enligt vår förståelse relativt 

oemotsagda. Subjektpositionen Funktionsfördelaktig med sina mer positiva betydelser utsätts 

ständigt för attacker och pressats mot det diskursiva yttre och där de negativt klingande 

betydelserna är mer centrerade i diskursen. Subjektposition Funktionsfördelaktig bedömer vi 

dock ha sin givna plats på stridsfältet, även om den inte befinner sig i diskursens centrerade 

kärna, så utmanar den och därmed omöjliggör, de två andra subjektpositionernas tillslutning.  

T illslutning 
Som nämndes under föregående rubrik, så sker en tillslutning genom att en diskurs står helt 

oemotsagd eller delvis oemotsagd i sina betydelser. Vi har nu lyft fram en antagonism där 

tillslutning inte är möjlig även om de betydelser som cirkulerar i diskursen mestadels är av en 

mer negativ art. Man kan däremot hitta en tillslutning genom att granska vilka värderingar de 
                                                 
10 Märk väl att detta inte innebär en total samstämmighet, som tidigare nämnts är varje diskurs kontingent, dvs. 
momenten är aldrig helt avslutade eftersom diskursen alltid riskerar att undergrävas av det diskursiva fältets 
mångtydighet.   



  
 

47 
 

tre subjektpositionerna kan samsas om. Resultatet av en sådan granskning blir att samtliga 

utesluter ADHD 

som en mera negativ klang. Beskrivningar som; ordinärt, icke-extravagant, vardagligt, vanligt, 

alldagligt och medelmåttigt lyser med sin frånvaro och ringar på så sätt in det komplexa 

begreppet normalitet. En gemensam värdering återfinns därmed i diskursen, och skapar en 

tillfällig fixering, vilken deklarerar att ADHD inte är att betrakta som något vanligt, vardagligt 

eller alldagligt. ADHD blir ett uttryck för det motsatta, ett uttryck för avvikande, ovanligt, 

extremt och särskilt, eller för att anspela på ovan kursiverade begreppet något onormalt.  

-  
Syftet med denna uppsats var att skapa en diskursteoretisk förståelse av Aftonbladets 

publiceringar kring ADHD. Vi tycker så här i slutfasen att frågorna tenderar att öka i takt med 

er, ju mer inser man att det 

(Milne 1996). Med detta sagt är inte vår uppsats befriad ifrån 

slutsatser. I förhållande till syftet vill vi hävda att det går att betrakta de artiklar vi undersökt 

som representanter för en tillfälligt fixerad diskurs. Vi tycker också att uppsatsen, med hjälp 

av diskursteorin har påvisat hur avvikande onormala omständigheter utgör fundamentet för 

denna fixerade diskurs. Dessa individer skildras aldrig som vardagliga människor med 9-5 

jobb, vilka lagar mat och hämtar barnen på dagis. Ur denna skildring föds också handlingar 

som knyts till ADHD. Det blir t.ex. otänkbart att göra just sådana vardagsprövningar som låter 

livet ha sin gilla gång. Vad som mer exakt blir resultatet av dessa handlingar, blir dels rent 

kvantitativt svårt att fastslå i denna uppsats, dels rent kvalitativt, eftersom normalitet är ett 

komplext begrepp som skiftar mellan olika kontexter, kulturer, tidpunkter osv. (Svensson 207 

s19). Vad som konkret blir otänkbara handlingar bestäms således av betraktarens subjektiva 

idé kring vad som är normalt.  

blir otänkbara för individer med ADHD, bäddar det också för att fundera ut vilka handlingar 

som blir tänkbara, alltså reella alternativ. Till dessa kan det nämnas likt Horton Salway (2010) 

och Rowe m.fl. (2003), hur det även i vår uppsats finns argument för att psykiska diagnoser 

får en stark prägel av problem, negativa associationer och oönskade beteenden kopplade till 

sig. Vilket bäddar för handlingar i samma anda, vi har konkret under uppsatsens gång nämnt 

exempelvis mord, drogmissbruk, bråk i skolan osv.  
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Emot detta står också värderingar som representerar motsatsen till detta. Där ADHD 

sammankopplas med framgång, speciella förmågor och eftersträvansvärda egenskaper. 

Närmast likt en ordbok utgör denna typ av värderingar en omskrivning av de uttryck och 

skildringar som presenterades ovan. Koncentrationssvårigheter blir till energimobilisering, 

impulsivitet blir till handlingskraft, aggressivitet betraktas som drivkraft och att vara 

avvikande betraktas som speciell förmåga. Således blir också efterföljande handlingar stöpta i 

ljuset av dessa värderingar och individer med ADHD förutsätts genomföra handlingar som är 

banbrytande, kreativa och framgångsrika. Mer konkret blir detta länkat till ämbeten med dessa 

uttryck som drivkraft. Artister förväntas och knyts till framgångsrika artistspecifika 

handlingar, idrottsstjärnor likaså, liksom kockar förväntas arbeta på ett världsframträdande 

framgångsrikt sätt med specifika handlingar som möjliggör detta.    

Sammantaget är det detta som utgör vår diskursteoretiska förståelse av hur ADHD skildras 

i Aftonbladet.  

En kommentar till resultatet 

Vi kan nu konstatera att våra slutsatser pekar ut hur det går att uttolka Aftonbladets 

publiceringar som representanter för en ganska fördomsfylld bild av ADHD. Därmed skiljer 

sig vårt resultat ifrån Anderssons (2004) undersökning om barn och deras missgärningar. Hon 

konstaterar i sin diskursanalytiskt orienterade analys, att den mediala skildringen stämmer 

mycket dåligt överens med den schablonartade bilden av barn.  De samhälleliga värderingar 

vilka deklarerar att barn ofta beter sig illa åt och hänger sig åt missgärningar, går enligt 

hennes studie endast mycket sparsmakat att återfinna inom hennes studieobjekt. Idén om 

media som delaktig i skapandet av denna typ av fördomsfulla värderingar saknar därmed 

enligt henne trovärdighet (Andersson 2004 s53). Vår studie visar på resultat som pekar åt 

motsatt håll.  

De värderingar och skildringar som vi återfann i publikationerna stämmer mycket dåligt 

överens med den betydligt mer nyanserade bild vi är vana vid att handskas med i litteratur 

kring ADHD (jfr exempelvis Kärfve 2000,Gillberg 2005, Hallerstedt 2007, Wrangsjö 1998, 

Phyllis 1998, Ljungberg 2008, Beckman 2004). Likaså utgör samma värderingar något utav 

ett hån emot föreningar som RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar), 

ityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar 

 

Onekligen känns det därmed frestande att fundera över vad ett sådant resultat beror på.  
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Pollack beskriver hur media generellt har ett speciellt intresse för händelser som bryter mot 

normer, vilka därmed uppfattas som exceptionella och får således ett nyhetsvärde. Likaså 

menar hon att brott har en gedigen dignitet som nyhetsetablerare och är således ett 

dominerande tema i dagens massmedia utbud (Pollack 2004 s61,57).  

Detta kan därmed vara en av anledningarna till att vi nått fram till vår övergripande bild, 

där ADHD i Aftonbladet framställs onormalt och oönskat med en ganska gedigen koppling 

till brott. Möjligen hade således liknande utslag gått att hitta också om man tittade på andra 

grupper av människor som ungdomar, kvinnor eller storstadsbor. I så fall är vårt resultat inte 

så mycket ett specifikt resultat av hur människor som uppbär ADHD skildras i Aftonbladets 

publiceringar, utan kanske mer ett resultat av hur grupperingar av människor, (d.v.s. 

kategoriseringar) generellt porträtteras i media.  

 
Vilken relevans denna studie har för att som vi nämnde i inledningen, bringa lite klarhet i 

ADHDs grumliga livsvatten, är naturligtvis begränsat. Vi har undersökt 60 publiceringar och 

endast i tidningen Aftonbladet. Detta gör det såklart inte till närmelsevis en studie som fångar 

hela det komplexa samspel som vi menar omgärdar och skapar fenomenet ADHD, och det var 

heller inte vår ambition. Vårt syfte var att nå en diskursteoretisk förståelse för Aftonbladets 

publiceringar kring ADHD, d.v.s. att bringa lite klarhet i det grumliga vattnet.  

 Om ADHD är ett grumligt vatten, kan denna studie möjligtvis, märk väl, möjligtvis 

jämföras med att ta ett glas vatten ur en världsocean, plocka in det enskilda glaset i ett 

laboratorium för att där försöka få just detta specifika glas vatten så klart som möjligt.  

Vad betyder då vårt lilla glas för det sociala arbetet, samhället och den enskilde individen?  

Om vi menar hur den vetenskapliga generaliseringsbarheten ser ut angående det globala 

fenomenet ADHD, så betyder detta glas i praktiken närmast ingenting, det utgör ett minimalt 

undersökningsobjekt och ska betraktas som detta. Om vi däremot tillåter oss att fundera lite 

kring det faktum att Aftonbladets nätupplaga är Sveriges mest lästa tidning (TS 2011), så 

hamnar studien i en mer intressant dager och relevansen ökar.  

Vårt empiriska material utgjorde vid uppsatsens start, en sammanställning av samtliga 

2011 års publiceringar som Aftonbladet gjort med ordet ADHD i sig. Därmed utgör dessa 

publikationer en gedigen portion påverkan på människor som läser tidningar i Sverige, vars 

förståelse för fenomenet ADHD sannolikt inte kan ha blivit opåverkad av dessa publikationer. 

centrala ställningen i produktionen och distributionen av det moderna samhällets förståelse av 
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-

bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definier

(Gripsrud 2002 s

 s297).       

Därmed formar media inte bara vår förståelse av omvärlden utan de medverkar också till 

att placera in människor i kategorier. I så fall känns det inte orimligt att Aftonbladets 

publikationer medverkar till att skapa fördomsfyllda idéer om människor som fått diagnosen 

ADHD, publikationerna medverkar till att skapa den fördomsfyllda kategorin ADHD. Detta 

behöver nödvändigtvis inte ha varit Aftonbladets avsikt och kanske är det heller inte 

medvetet. 

 vittnar om vilka 

kulturella koder som gäller i ett samhälle vid en viss & Olsson 1998 s39). 

Därmed är vi tillbaka i vårt resonemang ifrån problemformuleringen. Media är en spegel där 

värderingar både produceras och speglas för att tillsammans skapa en social verklighet (Ibid 

s38). Kanske finns dessa värderingar i samhället i det vardagliga talet mellan medborgare. 

Dessa värderingar utgör i så fall de levande spegelbilder vi talade om i problemformuleringen. 

Spegelbilder vilka blir till levande figurer som går ut ur texten och tränger sig in i samhället, 

etableras och speglar sig på nytt. Spiralen snurrar, fördomar kring ADHD får fäste och 

betraktas slutligen knappt ens som fördomar utan som självklarheter.  

 Hacking (2000) menar att sådana värderingar kan bidra till en irrationell rädsla. Han 

en luxuös våning belägrad i ett lugnt välbärgat område i en mindre storstad, vägrar att släppa 

in tidningsbudet i trappuppgången för att det finns så många seriemördare i farten. Hans 

 du har på något sett blivit pålurad en irrationell skräck för en viss 

slags person, en kategori som har konstruerats för att tjäna vissa intressen och för att 

 

Om det är en sådan skräck som etablerats kring ADHD, låter vi vara osagt, men det finns 

onekligen en mängd olika värderingar i dessa publikationer som skulle kunna skapa en 

irrationell rädsla för ADHD. Värderingar som sedermera påverkar våra förväntningar på 

individer som fått 

människor så som de förvänt 19). Det är i så fall denna skräck som 

individen vilken fått diagnos ADHD möter, speglar och formar sitt beteende tillsammans 

med. Det är under denna beskrivning som individen skapar sin tillvaro likt Hackings idé om 
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agenten som agerar under beskrivningar11 (Hacking 2000 s141). Det är i denna spegel vi 

kanske ser avbilden av samhällets förväntningar på människor med ADHD. Den bild emot 

vilken vi alla skapar förståelse för begreppet ADHD, och den spegel där individer med 

ADHD formar sig själva.  

Det är på detta sätt som vi hoppas att denna uppsats kan bidra till intressanta diskussioner 

om ADHDs grumliga livsvatten. Och, om vattenglaset ser ut så här, tycker vi att det sociala 

arbetet som vilar på en filantropisk grund (Svensson 2007 s20) har ett ansvar att utmana 

sådana värderingar.  
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http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/dags_11_25feb_topplistor.pdf%20%0d%0d%2013/12%202011
http://www.aftonbladet.se/halsa/article13439531.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804275.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804271.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13832963.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13544439.ab
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11. Miljonär på amfetamin http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13540598.ab 

12. slutsats-stoppa diagnosskojarna http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13833068.ab 

13. Till salu-en diagnos http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804267.ab 

14. Vi visste inte om vår son skulle överleva http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13540645.ab 

 

Skola  

1. Ge bokstavsbarn möjlighet få gå i egna skolor 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article13150484.ab 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article13173774.ab 

3. Så blev jag den tjatiga mamman från helvetet http://www.aftonbladet.se/debatt/article13224082.ab 

 4. Bort med b-skolan http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13037512.ab 

 
Nyheter ,  

1. Jag är rädd och otrygg http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13406655.ab 

2. Kannibalens samtal chockade polisen http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8616962.ab 

3. Mordet är så meningslöst  

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article13172285.ab 

4. Mördade av tonåringar http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13198640.ab 

5. TV4 har förstört min sons framtid http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8543364.ab 

6. Tårarna tog slut http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12844660.ab 

7. Var ju hennes favoritlärare http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12849993.ab 

8. Åt av sin flickvän http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article8683500.ab 

 

K ultur ,  
1. Bandet bättre än sin musik 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen2011/article13766615.ab 

2. Björnfest hela natten  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen2011/article13556997.ab 

3. De är alla framgångsrika - och lider av adhd  http://www.aftonbladet.se/halsa/article12853232.ab 

4. Det kändes väldigt snaskigt  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8684805.ab 

5. Det måste vara en lättnad att kunna förklara snedstegen  

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13286784.ab 

6. Frank har adhd  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/letsdance/article12522466.ab  
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7. Frank: Jag satt med en pistol mot tinningen 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/letsdance/article12738964.ab 

8. Full storm, Hoffmaestro  

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen2011/article12752153.ab 

9.  Han var nära tvångsgifte  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article13172281.ab 

10. Himlarösten  http://www.aftonbladet.se/kultur/opera/article8490826.ab 

11. http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13283008.ab 

12.  Min adhd har hjälpt mig i livet  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13286787.ab 

13. Nu jagar alla efter Frank... http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article13053846.ab 

14.  Nya singeln  tar hiphopen in i ny ålder 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/recensioner/article12878388.ab 

15. Petter: Jag har adhd http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article12878405.ab 

16.  Åt piller för att hålla sig lugn http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article8482158.ab 

 
Utförsäkringar ,  
1. David, 29, tål inte stress http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8526939.ab 

2. De utförsäkrade lever sitt liv mellan stolarna 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/monicagunne/article13014490.ab 

3.  Generation PENSION http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8525716.ab 

4. Han övergavs av regeringen http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8533541.ab 

5. Ministern: Det är en katastrof  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8537461.ab 

6. Sanna, 28, blev sjuk av jobbet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8526959.ab 

7. Unga förtidspensionärer i riksdagen  

http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/02/unga-fortidspensionarer-i-riksdagen 

 
Diagnosens ursprung,  
1. ADHD-diagnos har blivit affärsidé 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article13504060.ab 

2. Den här kommentaren http://blogg.aftonbladet.se/sannalundell/2011/08/den-har-kommentaren 

3. Jag vill släppa http://blogg.aftonbladet.se/sannalundell/2011/03/jag-vill-slappa 

4. Ni blev så upprörda http://blogg.aftonbladet.se/sannalundell/2011/03/ni-blev-sa-upprorda  

5. Nya diagnosen på modet 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/sannalundell/article13455969.ab 

6. Så här skrev Mia http://blogg.aftonbladet.se/sannalundell/2011/02/sa-har-skrev-mia 
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Hälsa 

1. Adhd-medicin kan öka risk för parkinson 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article8600260.ab 

2. Deras son ska på läger  för överviktiga 

http://www.aftonbladet.se/wendela/article13333037.ab 

3. En ren skräckhistoria http://www.aftonbladet.se/kultur/article12931806.ab 

4. En vanlig morgonsyn vintern 2011 http://blogg.aftonbladet.se/sannalundell/2011/02/en-

vanlig-morgonsyn-vintern-2011 

5. Ingen ökad hjärtrisk av Adhd-medicin 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article13872780.ab 

6. Studie: Mat kan påverka adhd http://www.aftonbladet.se/halsa/article8512698.ab   

7. Svårt sjuka av vaccinet http://www.aftonbladet.se/halsa/article12759012.ab   

 
 
 

 
 
Bilaga 1. Begreppsapparat 
 

Diskurs, 

 En diskurs kan aldrig bli slutgiltig eller helt fixerad, detta leder till ständiga strider om 

definitioner av betydelser. Syftet med diskursanalysen är att kartlägga de processer där 

kampen står om hur tecknens betydelse ska fastställas, i vissa fixeringar kan begrepp 

etableras så att de uppfattas som naturliga, som objektivt sanna. Diskursen etableras som 

totalitet då varje tecken är fastställt som moment genom relationen till andra tecken, detta 

betyder samtidigt att fastställandet utesluter alla andra möjliga betydelser som tecknen skulle 

kunna ha haft och tecknens andra möjliga relationer. Diskursen är därför också en reducering 

av möjligheter. En diskurs konstitueras sig alltid till det som den utesluter, i det som ligger i 

det diskursiva fältet. Diskursen är en tillfällig tillslutning, ett tillfället stopp i 
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betydelseglidningarna, men som tidigare nämndes kan den inte bli helt fullständig eller 

avslutad.  

E lement, 

Element är tecken som inte är fixerade och därmed mångtydiga, diskursen försöker göra 

element till moment, från mångtydlighet till enighet. 

Moment, 

Alla tecken i en diskurs är moment dvs. tillfälliga fixeringar av betydelse. Tecknen får 

betydelse genom vilken relation de har till varandra i en specifik domän. Moment är alltid 

potentiella element.  

Nodalpunkt, 

Nodalpunkter är priviligierade tecken och utkristalliseringspunkter för att tillskriva 

betydelser till diskursen. Nodalpunkterna är samtidigt öppna för tillskrivningar och 

artikuleras i sitt förhållande till andra tecken. Artikulationen ses av oss i likhet med Laclau 

och Mouffe som ett synnerligen komplext samspel mellan olika element, där dessa 

samspelar med varandra i betydelseskapandet. En typ utav växelverkan där inget tecken har 

en oantastlig innebörd, utan där alla tecken påverkar varandra i en dubbelriktad påverkan 

(Laclau & Mouffe 2008 s158).  

Nodalpunkterna som är särskilda utkristalliseringar inom Aftonbladets artiklar är de tecken 

vi väljer att kalla: Fakta, Uttryck och Bärare.  

Nodalpunkten Fakta syftar vi på de faktaanspråk artiklarna gör på fenomenet ADHD. 

Nodalpunkten U ttryck syftar vi på de uttryck artiklarna kopplar samman med ADHD 

Nodalpunkten Bärare 

ADHD 

Då vi i löpande text syftar direkt till dessa nodalpunkter kommer stor bokstav användas. 

Artikulering  

Då relationerna mellan element skapas i en praktik med följden av att elementets betydelse 

förändras, kallas artikulation. Artikulationen sker genom att undersöka formuleringar och 

tolka hur betydelserna etableras kring nodalpunkterna.  

Antagonism, 

Begrepp för konflikt, i vårt fall då de olika subjektspositionerna hindrar varandra, de olika 

identiteterna behöver inte nödvändigtvis stå i ett antagonistiskt förhållande till varandra.  

Diskursiva fältet, 

Alla de möjligheter som diskursen utesluter hamnar i det diskursiva fältet, även kallat det 

konstitutiva yttre, i detta fält finns betydelsetillskrivningar som tecken har haft eller har i 
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andra diskurser men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet. Det 

diskursiva fältet hotar hela tiden entydigheten och definitionen av moment och kan göra dem 

till element. 

Subjektposition 

Då artikulationen av nodalpunkterna är gjorda, ställs dessa olika betydelser emot varandra 

och där gemensamma nämnare skapar en plattform som identifierar en identitet, resultatet av 

en uppsättning moment som samspelar inom ramverket blir en subjektposition. Vid direkt 

åsyftning på dessa, kommer de också att stavas med stor bokstav i den löpande texten. 

Ekvivalenskedjor,  

En typ av artikulering där de olika elementen fixeras till moment och sammankopplas till en 

gemensam rubrik, en subjektposition. 

Tillslutning 

När subjektpositionerna är identifierade lyfts dessa upp till en stridsterräng, där de olika 

positionernas betydelser ställs emot varandra, en antagonism uppstår om dessa identiteter 

hindrar varandra. Om specifika betydelser från subjektpositionerna inte står i ett 

antagonistiskt förhållande resulterar detta i en tillfällig tillslutning, en diskurs. En diskurs är 

med andra ord det tillfälliga tillstånd där subjektpositionerna inte hindrar varandra.  

Teman/Kategorier 

Kategorierna är skapta för att finna en strukturering för de 60 olika artiklarna i Aftonbladet. 

De 7 olika kategorierna har inbördes gemensamma beröringspunkter i sitt förhållande till 

ADHD. 


