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Abstract 
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Title: One of those that always do wrong - The literary study on the experiences and handling 
of labeling of individuals with an ADHD diagnosis. 

Supervisor: Kristina Gustafsson 

Assessor: Kristina Gustafsson 

This study intends to investigate the experiences of labeling on people with a ADHD diagnos 
and how individuals with an ADHD diagnosis handles labeling. In today's society normality is 
is something that is pursued and the individuals that do not meet the normality are perceived 
as deviant. The study is conducted with a qualitative method and is based on three 
autobiographies where individuals with an ADHD diagnosis writes about their life. The study 
deals with postmodern constructivism which is explaining that the normalization and 
deviances are constantly changing, both depending on time and context. The results and 
analysis of this study are presented under three main headings that are related to the study's 
research questions. Based on the findings in the empirical data concrete sub headings have 
been developed to gain structure. The analysis of the empirical data is based on Becker's 
(2006) labeling theory and is strengthened by the concepts of normalization, deviance and 
outsiders. The results of the study shows that individuals with an ADHD diagnosis often are 
labeled based on their difficulties. What is revealed in the study is that labeling takes place in 
different contexts and that labeling mainly took place in the school environment and in 
society’s construction of the norm following behavior. Another thing the study shows is that 
labeling does not occur as frequently in the home enviroment as in school and society’s 
construction. It also reveals that the actual diagnosis has a significant impact on how labeling 
is handled and how individuals value themselves.  
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1. Inledning 
Eftersom jag har ADHD har jag ofta, nästan alltid, i unga år fått klart för mig att jag är 

en sådan som gör fel. Hmm en sådan där som alltid gör fel, plockar sönder saker, eller 

pillar eller gör något som får min omgivning att på något sätt bli irriterad. Vi gör liksom 

alltid fel, om man ser det igenom era glasögon. (Ikonen Nilsson, 2009, s.45) 

 

Ett vi och dem, så beskriver Ikonen Nilsson (2009) mötet mellan sig själv och omgivningen 

där hon oftast blir bedömd och där bedömningen är negativ. Att bli bedömd och att bli det på 

ett negativt sätt är en genomgående beskrivning av individer med en ADHD-diagnos1, en 

upplevelse av att samhället inte förstår dem eller tycker att de är lata. Ikonen Nilsson (2009) 

beskriver att individer med en ADHD-diagnos blir sedda med annorlunda glasögon i 

jämförelse med de som inte har en ADHD-diagnos. Hennes erfarenhet är att omgivningen 

alltid upplever att hon gör fel, även fast hon bara är precis som hon är. Vad är det som gör att 

omgivningen uppfattar hennes handlingar som irriterande? I den här studien kommer jag att 

undersöka hur individer med en ADHD-diagnos upplever att de blir stämplade av samhället 

genom sin ADHD-diagnos och hur de har hanterat det. 

 
1.1 Problemformulering 
Det som anses vara normalt i ett samhälle varierar beroende på den historiska och 

samhälleliga kontexten. Normer kan utifrån den ansatsen ses som en social konstruktion av ett 

ständigt föränderligt samhälle. Normer och regler har en stark koppling till varandra och 

reglerna kan både vara stärkta i lag eller outtalade. De regler som är outtalade, de informella 

reglerna och normerna, preciseras oftast när en individ överträder dem (Svensson, 2007). 

Goffman (2011) beskriver det som att vi blir medvetna om våra föreställningar i mötet med 

den individ som inte uppfyller våra förväntningar. Ordet normal har sin grund i det som är 

vanligt, typiskt eller idealiskt i samhället. Motpolen till att vara normal anses vara det 

abnorma och förknippas oftast med det som betraktas vara sjukt i jämförelse med friskt. När 

vi möter en individ som vi anser vara olik övriga personer inom den kategorin vi valt att 

placera individen i, kan individen reduceras i vårt medvetande från normal till utstött. Det 

”normala” konstrueras därmed i jämförelsen med det avvikande (Svensson 2007). 

 

 En ”kategori” som beskrivs som alternativa identiteter, då det anses avvika från normaliteten, 

är individer med en funktionsnedsättning (Ineland, Molin & Sauer, 2013). En 
                                                
1 Begreppet diagnos avgränsas till neuropsykiatriska diagnoser i studien 
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funktionsnedsättning beskriv idag som en medfödd- eller förvärvad skada (Socialstyrelsen, 

2015). M. Fuermaier, Anselm B., Tucha, Lara,. Koerts, Janneke,. K. Mueller, Anna,. W. 

Lange, Klaus och Tucha, Oliver (2012) beskriver i sin artikel att individer som har fått 

diagnosen ADHD kan ha svårigheter med till exempel hyperaktivitet, koncentration och/eller 

impulsivitet. Dessa beteenden kan avvika från det normala och leda till stämpling i olika 

former och social utstötning. Ineland, Molin och Sauer (2013) problematiserar normalisering 

av individer och ställer sig frågan om hur alternativa identiteter ska kunna placeras inom 

ramen för normaliseringsinriktade verksamheter som skolan. Detta kan betraktas som ett 

samhälleligt problem eftersom det finns en eftersträvan att individer ska utforma sina 

livsprojekt självständigt, vilket kan vara en utmaning för människor med bland annat 

funktionsnedsättning. 

 

Att inte ha förmågan att bland annat utforma sina egna livsprojekt, som samhället eftersträvar, 

kan i sin tur leda till stämpling, då det kan vara en tydlig avvikelse från det normala. Individer 

med diagnosen ADHD kan utsättas för förutfattade meningar vilket kan leda till minskad 

självkänsla hos individerna (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

 

Stämpling kan ske i många olika situationer som uppstår i det vardagliga livet. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning mötte jag många individer med diagnosen ADHD och 

upptäckte i samtalen hur stämpling påverkade deras vardag. Något jag även la märke till var 

hur andra individers förutfattade meningar påverkade deras syn på sig själva och sin egen 

förmåga. Att få en diagnos, i det här fallet ADHD, kan både vara positivt och negativt. Det 

kan till exempel leda till att de får hjälp och stöttning i att klara vardagen bättre. Johannisson 

(2007) beskriver de svårigheter som finns samt vikten av att synliggöra dem. Att verbalisera 

svårigheterna, som individer med ADHD diagnos kan uppleva, skapar en verklighet och gör 

den verklig vilket också kan underlätta för individen i vardagslivet. Men diagnosen kan även 

leda till stämpling och förutfattade meningar utan att se till den enskilda individens 

förutsättningar (Johannisson, 2007). 

 

För att kunna hantera stämpling i mötet med individer med en ADHD-diagnos inom socialt 

arbete behöver vi få förståelse för deras erfarenheter. Därför är det av stor vikt att ta reda på 

individernas erfarenheter av stämpling. Det är även viktigt att ta reda på hur individerna med 

ADHD-diagnos själva hanterar stämpling, för att vi som socialarbetare ska få en djupare 

förståelse av deras upplevelse av stämpling. Då den tidigare forskningen kring stämpling av 
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individer med ADHD-diagnos är begränsad, anser jag att det är intressant och relevant att ta 

reda på själva erfarenheterna av stämpling som individerna med en ADHD-diagnos kan 

uppleva. Under min verksamhetsförlagda utbildning blev det tydligt för mig att en ADHD-

diagnos både öppnar och stänger dörrar för individer. Det jag främst berördes av var de som 

led av den stämpling diagnosen innebar. En stämpling som ur en konstruktivistisk ansats kan 

ses som en samhällelig produkt i form av inkluderande och exkluderande normer. Därför 

anser jag det vara av högsta vikt att få en djupare förståelse för att vi som socialarbetare inte 

ska medverka i den stämpling som sker.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att utifrån självbiografier belysa och förstå upplevelser och erfarenheter 

av stämpling hos individer med en ADHD-diagnos.  

 

Utifrån mitt syfte har följande två frågeställningar tagits fram för studien: 

1. Vilka erfarenheter av stämpling beskrivs av individerna i självbiografierna? 

2. Hur beskriver individerna i självbiografierna att de hanterar stämpling? 

 

1.3 Bakgrund 
Under den här rubriken kommer jag kort att presentera funktionsnedsättning och 

funktionshinder ur ett historiskt perspektiv. Jag kommer också att förklara vad ADHD innebär 

för att ge en förståelse av vad det är, samt återge två olika synsätt på vad det beror på. Detta 

då det är viktigt att förstå vad det innebär att ha en ADHD-diagnos och för att senare förstå 

det självbiografiska materialet och min analys. 

 

Begreppet funktionsnedsättning har beskrivits på olika sätt beroende på vilken tidsepok det 

har varit. Att en individ med en funktionsnedsättning kallades för sinnesslö, lytt eller 

sinnessvag var ingen ovanlighet fram till mitten av 1900-talet. Efter mitten av1900-talet 

introducerades begreppet invalid och senare handikapp som lade fokus på att hindret låg hos 

individen och inte hos samhället, vilket kom att problematiseras något decennium senare 

(Giertz, 2008). Idag används begreppet funktionsnedsättning och funktionshinder som två 

olika beskrivningar där funktionsnedsättning innebär en medfödd skada eller förvärvad skada 

och funktionshinder är begräsningen som sker mellan en person med funktionsnedsättning 
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och omgivningen (Socialstyrelsen, 2015). ADHD kan till exempel ses som en medfödd skada 

men blir en nedsättning först i mötet med omgivningen. 

 

Att få en diagnos, exempelvis en ADHD-diagnos, kan ibland utgöra ett slags svar, en 

förklaring på den man är eller ens identitet. En diagnos kan hjälpa till att döva ångest och oro 

men det kan också leda till att en individ blir diagnosen (Hallerstedt, 2007). ADHD har blivit 

ett av de mest omtalade tillstånden inom bland annat socialt arbete under det senaste 

decenniet. ADHD som är en förkortning av Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, är en 

neuropsykiatrisk diagnos som innebär att en individ kan ha svårigheter med uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet. Andra kännetecken för ADHD är inlärningssvårigheter, psykiska 

störningar och läs- och skrivsvårigheter (Gillberg, 1996). Gillberg (1996) beskriver vidare att 

individer med en ADHD-diagnos också kan ha svårigheter med bland annat motorik, 

tidsuppfattning, balansproblem samt perceptionsstörningar. Vad ADHD beror på lyder det 

olika meningar om. Ett synsätt är till exempel det som utgår från medicinska förklaringar, att 

det är biologiskt och därmed kan vara ärftligt (Gillberg, 1996). Ett annat synsätt är det som ser 

till sociala förklaringar, att det är omgivningen som skapar diagnosen när en ADHD-diagnos 

ställs (Kärfve, 2000). Gillberg (1996) menar att ADHD oftast är ärftligt och att sociala 

faktorer är ett alldeles för svagt begrepp för att kunna använda sig av när ADHD ska 

förklaras. Att ADHD är något som är ärftligt, motsätter sig Kärfve (2000) som menar att det 

inte görs någon forskning kring ADHD och ärftlighet och att det därför inte går att uttala sig 

om det. Istället menar Kärfve (2000) det motsatta, att det finns en sociologisk 

förklaringsmodell, att yttre faktorer kan påverka och att psykiatrin har ett förakt för sociala 

faktorer.  

 

Den här studien har inspirerats av Kärfves (2000) synsätt på ADHD-diagnos. Jag har 

intresserat mig för hur de yttre faktorerna påverkar individens upplevelse av sig själv men 

även hur omgivningen behandlar individer med vissa svårigheter. Således hur stämpling tar 

sig uttryck och hur det har hanterats av individerna i självbiografierna. Utifrån studiens 

frågeställningar är Kärfves (2000) synsätt en bra inspirationskälla till förståelsen kring 

avvikelsen, som benämns ADHD. Förståelsen blir därmed tydligare i skärningspunkten 

mellan individ och omgivning. Studien avser att undersöka upplevelser och erfarenheter kring 

stämpling av individer med en ADHD-diagnos. Därmed syftar inte studien till att beskriva om 

stämpling sker av individer med andra funktionsnedsättningar än ADHD. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning. Tidigare forskning baseras på internationell 

medicinsk forskning, normalisering, utanförskap, stigmatisering av unga och vuxna ur ett 

internationellt perspektiv samt stigmatisering och diskriminering av individer med en psykisk 

sjukdom. Detta avsnitt har delats upp i två rubriker. Under den första rubriken beskrivs 

ADHD, normalisering och även utanförskap i samhället. Detta för att kunna skapa en 

förståelse kring hur de begreppen kan bli centrala och få betydelse för individer med en 

ADHD-diagnos. Den andra rubriken beskriver stigmatisering i allmänhet och av individer 

med en ADHD-diagnos. Detta för att förklara vad stigmatisering innebär samt hur stämpling 

kan ge negativa efterföljder, som till exempel stigmatisering. Sökningarna efter tidigare 

forskning gjordes via OneSearch där följande sökord användes: ADHD, labeling, outsiders, 

stigma, stigmatization, stigmatisering, utanförskap, normalisering, avvikande och 

normalization. Sökresultaten avgränsades till en början till artiklar skrivna efter år 2010 men 

eftersom avgränsningen blev för begränsad ändrades tidsspannet beroende på antal träffar och 

vilket sökord som användes. 

 

2.1 ADHD, normalisering och utanförskap i samhället 
A. Katzman och Sternat (2014) är från Kanada och forskar inom psykologi. De har skrivit en 

artikel om ADHD och medicinering men också förklarat vad ADHD innebär. ADHD, eller 

Attention-deficit/hyperactivity disorder är en av de vanligaste beteendestörningarna i 

barndomen som är neurologisk. Det uppges finnas mellan ungefär fem till sju procent barn 

som har diagnosen i världen och ungefär tre till fyra procent vuxna. ADHD påverkar barns 

utveckling både i skolan, i hemmet, i det sociala och det emotionella. Även de kognitiva 

funktionerna påverkas. Artikeln beskriver även att en obehandlad ADHD kan leda till lägre 

status i arbetslivet, ökad risk för missbruk och kriminalitet och även sämre akademisk 

prestation (A. Katzman & Sternat, 2014). 

 

Ineland och Sjöström (2007) är två svenska forskare med sin grund i pedagogik och socialt 

arbete. De beskriver att ett återkommande problem i strävan efter normalitet är makt, alltså 

vem som bestämmer vad som anses vara normalt eller inte. Det finns därmed tydliga maktspel 

i normalitetssträvan. Att därför försöka att normalisera individer har påtagliga stigmatiserande 

effekter. Detta kan till exempel inträffa när individer med vissa svårigheter och 

funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD, behöver stöd i arbetet. Om lönen som 
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betalas ut inte är riktig anses det inte vara ett normalt jobb vilket kan leda till stigmatisering 

enligt Ineland och Sjöström (2007). Dessutom kan det vara så att individer med en kognitiv- 

eller psykisk nedsättning placeras i dagverksamhet där det till stor del går ut på att imitera 

beteenden, vilket baseras på det som bedöms vara normalt (Ineland & Sjöström, 2007). Därför 

bör ordet normalt användas med viss försiktighet. 

 

Eriksson (1999) forskar inom sociologi i Sverige och påstår i sin artikel att utanförskap kan 

kopplas samman med bland annat marginalisering och ibland kan vara konkret då vissa 

individer exkluderas ur grupper. Genom att till exempel inte få arbete och stå utanför 

arbetsmarknaden kan leda till att individen hamnar utanför gemenskapen. När detta händer, 

att en individ hamnar utanför gemenskapen, kan det bero på ett avvikande beteendet och 

följas av en stigmatiserande identitet. Förr betecknades stigma genom ett kroppsligt tecken, i 

dagens samhälle används däremot begreppet stigma mer relaterat till egenskaper hos en 

individ. Istället för att se till hela individen, blir individen den egenskap/tillstånd som denna 

blivit stigmatiserad för (Eriksson, 1999). 

 

2.2 Stigmatisering i allmänhet och av individer med en ADHD diagnos 
M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl (2012) från Tyskland har skrivit en artikel inom psykologi 

om just stigmatisering av individer med ADHD och har använt sig av olika instrument för att 

mäta stigmatiseringen som kan uppstå. Den grupp människor som har diagnosen ADHD kan 

stigmatiseras på grund av sina beteenden eller attribut eftersom den kan avvika från det vi 

anser vara normalt (M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl, 2012). M. Fuermaier, Tucha, Koerts 

m.fl (2012) påpekar även i sin artikel att det är mer stigmatiserande att ha en psykisk 

funktionsnedsättning, vilket ADHD är, än en fysisk funktionsnedsättning. Detta då psykisk 

funktionsnedsättning ofta ses som något negativt, okontrollerbart och ibland även antisocialt 

beteende. Psykiska funktionsnedsättningar präglas alltså av de förutfattade meningar 

samhället har om denna nedsättning (M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl, 2012). 

 

M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl (2012) beskriver stigmatisering som en social process av 

jämförelser och identifiering som utmärker de individer som anses avvika, genom till exempel 

beteende, i samhället. Människor är benägna att göra- och märka skillnader mellan sig själva 

och andra. Vid bristande förståelse över skillnader uppstår fördomar (M. Fuermaier, Tucha, 
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Koerts m.fl, 2012). Som Bussing och S Mehta (2013), två psykologer från USA, beskriver i 

sin artikel sker stigmatisering inom alla ålderskategorier, hos både barn och vuxna. 

Lundberg (2010) är en svensk universitetslektor i psykiatrisk omvårdnad som har skrivit en 

avhandling om erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk 

sjukdom. Främst handlar det om att hantera de fördomar och stereotyper som associeras med 

funktionsnedsättningen. Den sociala identitet som individen har påverkas också av de 

personliga föreställningar individen har om sin egen nedsättning, som kan uppkomma i 

relation till omgivningens reaktioner. Övereeide (2010), författare från Norge, beskriver hur 

vi har en relationell identitet som skapas i kommunikationen med vår omgivning. Denna 

kommunikation resulterar i själv-andra-bilder vilket är en spegling på vilket bemötande ett 

barn har mötts av under sin uppväxt. När barn bemöts utifrån negativa föreställningar 

inlemmar barnet dessa som själv-andra-bilder och representerar sin relationella identitet 

utifrån dessa bilder. Ur den aspekten kan man se hur ett barn integrerar stigma i sin 

relationella identitet. Lundberg (2010) redovisar även att stigma är ett komplext fenomen men 

att det finns flera aspekter över fenomenet stigma som är väsentliga. Bland annat att 

maktlösheten och marginaliseringen i samhället begränsar individerna med en 

funktionsnedsättning att känna sig delaktiga i samhället. Utöver funktionsnedsättningen 

behöver individen även tampas med stigmatiseringen denne utsätts för (Lundberg, 2010). 

 

Med stöd av tidigare forskning beskrivs i det här avsnittet vad en ADHD-diagnos innebär 

samt avvikelser i relation till detta. Som Ineland och Sjöström (2007) beskriver kan försök till 

att normalisera människor leda till stigmatisering. Normaliseringen sker då individerna anses 

avvika från det normala och utmärker sig. Detta genom att påvisa vad som är normalt vägleda 

individen till det som anses vara normalt i den kontext som råder. Att individer med en 

ADHD-diagnos även begränsas i den sociala delaktigheten, som Lundberg (2010) beskriver 

det, kan leda till stigmatisering som individen måste hantera. En annan viktig aspekt som lyfts 

fram är att psykisk funktionsnedsättning oftast ses som mer negativ än fysisk 

funktionsnedsättning (M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl, 2012). Genom att lyfta fram 

utanförskap, normer och stigmatisering kan tidigare forskning bidra till att förstå när, hur och 

var stämpling sker samt hur individerna med en ADHD-diagnos gör stämplingen hanterbar. 

Tidigare forskning kommer till hjälp för att analysera min insamlade empiri i senare avsnitt. 

Eftersom tidigare forskning gällande stämplingsteori och individer med ADHD-diagnos är 

begränsad fokuserar det här kapitel på stigmatisering, utanförskap och normalisering som kan 

ses som en efterföljd av stämpling. 
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3. Metod 
I metodavsnittet kommer jag att redogöra för mina metodologiska utgångspunkter, 

datainsamlingsmetod, urval, etiska reflektioner samt metoddiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras även fördelar och nackdelar med tematisk analys, trovärdighet och källkritik samt 

förklaring till varför vissa delar inte behandlas i studien. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Inför studien gjordes överväganden gällande ontologisk ståndpunkt, val av kvalitativ eller 

kvantitativ studie och arbetssätt/metod. Ontologisk ståndpunkt innebär att ställa sig frågan hur 

sociala ting kan/ska uppfattas, antingen som objektiva enheter eller som konstruktioner. Alltså 

antingen som objektivism eller som konstruktivism (Bryman, 2002). Jag har valt att använda 

mig av en konstruktivistisk ontologi som innebär att synsättet på sociala företeelser skapas via 

socialt samspel och ständigt revideras. Detta menar Bryman (2002) är socialt konstruerat. 

Eftersom studien studerar enskilda individer i ett socialt samspel där ADHD konstrueras som 

en avvikelse av omgivningen, anser jag att det är relevant att använda mig av konstruktivistisk 

ontologi. 

 

Postmodern konstruktivism anser att vetenskapen inte alltid går framåt längs en obruten och 

rak linje utan utvecklas genom att alltid vara bestämd av sociala och historiska sammanhang 

och även av brott, omvälvningar och kvalitativa språng. Att verkligheten då alltid är tolkad 

gör att samhället skapar och definierar en verklighet och utesluter en annan (Thomassen, 

2007) vilket kan leda till att rösterna för de individer som befinner sig i den uteslutna 

verkligenheten försummas. Även Johannisson (2007) poängterar detta genom att beskriva att 

gränserna för normalt och avvikande ständigt förändras. Hur samhällsstrukturerna ser ut beror 

på vår kunskap och därmed kan vetenskaplig kunskap inte vara absolut eller slutgiltig då den 

motsvarar verkligheten (Thomassen, 2007). Detta är något Svensson (2007) utgår ifrån genom 

att beskriva att det som anses vara normalt i dagens samhälle varierar beroende på vilken tid 

det är och var fokus ligger. Stämpling är föränderlig och beroende av samhällets strukturer 

och värderingar (Svensson, 2007). Kunskapen är därför heller inte en formulering av sanning 

(Thomassen, 2007) utan kunskapen är relativ (Bryman, 2002).  

 

Gällande valet av undersökningsmetod övervägde jag kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Kvalitativa metoder är metoder som fungerar bra vid exempelvis analys av texter (Ahrne & 
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Svensson, 2011). Kvantitativ metod lämpar sig bäst om en studie ska få fram sinnesdata 

(Svensson & Ahrne, 2011). En kvantitativ metod hade kunnat utföras om syftet med studien 

hade varit att till exempel mäta beteckningar på de med en ADHD-diagnos i självbiografierna. 

Men eftersom min studie riktar sig mot att förstå människors erfarenhet av stämpling genom 

analys av texter är därför kvalitativ metod bäst lämpad.  

 

Det finns tre olika arbetssätt att utgå från för att göra en analys, induktivt, deduktivt och 

abduktiv. Studien utgår från ett induktivt arbetssätt som oftast innefattas i en kvalitativ 

forskning och som strävar efter förståelse och tolkning (Levin, 2008). Ett induktivt arbetssätt 

innebär även att det sker en generell slutsats efter enskilda observationer och därefter bildas 

en teori (Svensson, 2008). Då studien utgår från självbiografier, som är enskilda berättelser, 

används ett induktivt arbetssätt då slutsatser kring stämpling och hur den hanteras dras genom 

att analysera de olika självbiografierna.  

 

3.2 Material 
För att få kunskap om de villkor som uppstår i samhället och påverkar människor och deras 

handlingsmöjligheter, är kvalitativ metod en bra utgångspunkt. Under processen när samhället 

undersöks eftersträvas kunskap om samhälleliga fenomen som till exempel hur makt påverkar 

människor och hur den uppkommer. För att få fram denna kunskap finns det tre olika sätt att 

göra det på och ett av dessa sätt är att läsa texter som människor skrivit (Ahrne & Svensson, 

2011). För att ta reda på vad det finns för erfarenheter av stämpling av individer med en 

ADHD-diagnos, har jag använt texter i form av självbiografier (Johansson & Öberg, 2008). 

Intervjuer hade varit en möjlig datainsamlingsmetod för den här studien men på grund av 

etiska skäl har jag valt bort det. Istället har jag valt att läsa självbiografier för att komma nära 

individens upplevelser och erfarenheter utan att vara i direktkontakt. En självbiografi är en 

livsberättelse där en person tolkar sig själv och beskriver vardagserfarenheter. Den ger alltså 

ett inifrånperspektiv och kan ge en förståelse kring människors liv, definitioner och 

konstruktioner men även ge perspektiv som kan utgöra viktiga underlag. Att ta del av en 

självbiografi ger även ökad förståelse för individernas egna upplevelser och erfarenheter av 

sociala kontexter och processer. Samtidigt är livsberättelser situationsbundna sett ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att människor presenterar sina liv i särskilda 

sammanhang, under speciella tidsepoker i sina liv och under speciella omständigheter 

(Johansson & Öberg, 2008). 
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3.3 Urval 
För att ta reda på vad individer med ADHD har för erfarenheter av stämpling bestämdes först 

vilken typ av texter som skulle användas. Jag började med att läsa sju självbiografier där 

ADHD var en av diagnoserna som författaren hade. Självbiografierna skulle vara på svenska 

och inte äldre än tjugo år för att kunna få fram något så när aktuell information. Då utbudet av 

självbiografier som bara berör ADHD var begränsat, valde jag att läsa igenom böcker som 

berörde ADHD men även andra diagnoser. Efter att ha läst igenom de sju böckerna valde jag 

att fördjupa mig i tre av de sju böckerna. Anledningen till att fyra böcker valdes bort var för 

att två var skrivna av individer med en ADHD-diagnos men inte om själva diagnosen, vilket 

jag då inte ansåg var relevanta för att kunna besvara mina frågeställningar. Den tredje boken 

innehöll flera författare som hade en ADHD-diagnos men där diagnosen endast beskrevs på 

mindre än tio sidor. Empirin ansågs därmed vara för lite för att den skulle kunna användas i 

studien. Den fjärde boken som valdes bort var skriven som en studie och med ett 

utifrånperspektiv istället för ett inifrånperspektiv vilket ledde till att min tolkning skulle ske 

utifrån en annan persons tolkning. Trovärdigheten skulle därmed anses vara lägre. De tre jag 

valde uppfattade jag hade bäst material till min empiri och där ADHD beskrevs på ett relevant 

sätt. Då intresset var att ta reda på erfarenheter hos individer med en ADHD-diagnos har det 

styrt urvalet av materialinsamlingen. Urvalet har därmed blivit målinriktat, som Bryman 

(2002) beskriver det, då de självbiografier som studerats och analyserats är skrivna av 

individer med en ADHD-diagnos. De är därmed inte slumpmässigt utan strategiskt utvalda 

(Bryman, 2002) för att kunna besvara de forskningsfrågor som studien ställer. Jag anser att 

studiens trovärdighet möjligen kunde ha stärkts genom fler självbiografier med ett 

inifrånperspektiv för att kunna få en ännu större förståelse och för att kunna få ett bredare 

perspektiv. Det hade även kunna stärka trovärdigheten att tillföra mer empiri eftersom 

tillförlitligheten i de självbiografierna jag studerat inte går att bevisa. Motivet till varför 

självbiografierna skrivits från början framkommer inte. Därmed hade möjligen fler 

självbiografier stärkt trovärdigheten. Däremot är syftet med studien att belysa och förstå 

upplevelser vilket jag anser att studien gör trots att endast tre självbiografier studerats 

eftersom en fördjupning har skett. 

 

Studien behandlar följande böcker: 

En riktig människa skriven av Gunilla Gerland, 1996. 

En riktig människa handlar om Gunilla som har diagnosen ADHD och autism. Gunilla 

beskriver på ett konkret sätt hur hennes uppväxt varit och hur utanförskapet har präglat 
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hennes liv. Gunilla skriver boken i ”jag-form” i vuxen ålder vilket gör att hon kan blicka 

tillbaka på sin uppväxt. Hon förklarar även följderna av att vara ”onormal”, eller som hon 

själv beskriver det, längtan efter att bli en riktig människa. Gunilla fick diagnoserna ADHD 

och autism i vuxenålder. 

 

Jag föredrar att kalla mig impulsiv skriven av Carina Ikonen Nilsson, 2009. 

Carina har endast diagnosen ADHD och hon beskriver hur hennes uppväxt varit men även hur 

hon hanterat sin ADHD-diagnos i vuxenålder. ADHD-diagnosen fick hon i vuxen ålder precis 

som Gunilla och hon har valt att använda sig av sin ADHD, bland annat genom att vägleda sin 

son som också fått diagnosen ADHD. Carina utgår från sig själv och skriver därmed i jag-

form. 

 

Tänk om: en bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor skriven av Lotta 

Abrahamsson, 2010. 

Lotta Abrahamsson har diagnoserna Asperger syndrom och ADHD. Lottas bok är mer som en 

handbok och riktar sig till professionella som möter individer med olika förmågor. Bokens 

namn genomsyrar hela boken, ”tänk om”. Lotta vill att förmågorna ska lyftas fram och att det 

ska tänkas om gällande individer med olika förmågor, det ska inte ses som något negativt. 

Lotta skriver, till skillnad från Gunilla och Carina, i vi-form, vilket är intressant då boken blir 

ur ett kollektivistiskt perspektiv och inte ett individualistiskt vilket innebär att Lotta väljer att 

representera diagnosen ADHD genom sina egna erfarenheter. Lotta beskriver en del om sin 

uppväxt, då i jag-form men det mesta handlar om hur hon hanterat sina förmågor och yttre 

påfrestningar från samhället och tipsar om hur professionella kan tänka i olika situationer. 

 

De tre självbiografier jag valt är alltså skrivna av tre kvinnor där alla har diagnosen ADHD. 

De fick sina diagnoser i vuxenålder och har skrivit sina självbiografier för att lyfta fram sina 

förmågor och få omvärlden att förstå vad en ADHD-diagnos kan innebära, vilket är deras 

likheter. Skillnaderna mellan självbiografierna är att Gerland (1996) och Ikonen Nilsson 

(2009) skriver i jag-form medan Abrahamsson (2010) skriver i vi-form. Ikonen Nilsson 

(2009) och Abrahamsson (2010) är skrivna på tvåtusentalet medan Gerland (1996) är skriven 

på nittonhundratalet vilket kan göra att det finns vissa skillnader kring hur samhället såg ut 

när självbiografierna skrevs. Däremot framkommer liknande tankar och uppfattningar i alla 

tre böcker vilket tyder på att erfarenheterna och upplevelserna av stämpling är de samma 

oavsett tidsepok. 
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3.4 Genomförande 
För att kunna analysera dokument och texter på ett systematiskt och replikerbart sätt har jag 

valt att använda mig av innehållsanalys som är ett bra tillvägagångssätt då studien bygger på 

att analysera texter (Bryman, 2002). En innehållsanalys hjälper även till att besvara olika 

frågor som till exempel vilken handling berättelsen har och vilka olika teman som finns i 

berättelsen. Den är även till hjälp för att sortera och reducera i studien för att kunna skapa en 

förståelse för individerna och deras erfarenheter (Johansson & Öberg, 2008). Inriktningen 

som en innehållsanalys har, är att skapa en bild av det valda temat som är av intresse, vilket 

görs genom att kategorisera texten och lyfta fram valda teman.  

För att kunna kategorisera och analysera har jag också använt mig av tematisk analys med 

strategin Framework (se bilaga 1) som innebär att ett index skapas av centrala teman och 

subteman. Följande subteman har använts: Huvudrubrik 1: ”I skolmiljön” med 

underrubrikerna: upplevelsen, vem stämplar, hur sker stämplingen. Huvudrubrik 2: 

”Stämpling i samhället” med underrubrikerna: i samhället, i hemmet. Huvudrubrik 3: ”Att få 

en diagnos” med underrubrikerna: normalisering, att få en diagnos. Anledningen till att jag 

valt att kategorisera in texten i dessa subteman var dels för att få fram under vilken tidsperiod 

i livet som berättarna uppfattar att stämpling skedde i större utsträckning, dels för att kunna ta 

del av hur de valt att hantera stämplingen, beroende på i vilka situationer den uppstått. Den 

tematiska analysen med Frameworkstrategin bygger på att uppmärksamma olika typer av 

teman som förekommer i självbiografin. Studien har uppmärksammat repetitioner, likheter 

och skillnader, språkliga kopplingar samt saknade data då det är relevant för studien (Bryman, 

2002). De repetitioner jag uppmärksammat är att alla tre författarna beskriver hur de 

uppfattats som lata, nonchalanta och ouppfostrade. Hur författarna beskriver sina upplevelser, 

både genom hur de uppfattats men även hur de hanterat stämplingen som skett är deras 

likheter. Skillnaderna jag har uppmärksammat är främst att Gerland (1996) och Ikonen 

Nilsson (2009) skriver i jag-form och därmed representerar sig själva. Abrahamsson (2010) 

skriver däremot i vi-form vilket ger en upplevelse av att hon representerar individer med en 

ADHD-diagnos. De språkliga kopplingarna anser jag finnas mellan de tre självbiografierna 

genom att de alla använder sig av liknande ord i sina beskrivningar om sig själva. Saknade 

data framkom då jag inte funnit hur stämpling skedde i hemmet i någon av självbiografierna. 

Det beskrivs hur hemförhållandena var, främst i Gerlands (1996) bok, men inte om det 

förekom någon stämpling i större utsträckning. Den tematiska analysen resulterade i tre olika 

huvudrubriker: 1. Att utsättas för stämpling i skolmiljön. 2. Stämpling i samhället 3. 

Hantering av stämpling. De tre rubrikerna har koppling till studiens frågeställningar. 
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3.6 Etiska reflektioner 
Studier som genomförs kan påverka de människor som deltagit men även påverka människor 

indirekt med det resultat som presenterats. Som forskare finns det även vissa uppförandekrav 

att förhålla sig till när en studie genomförs (Vetenskapsrådet, 2011). I boken God 

forskningssed (Veteskapsrådet, 2011) beskrivs och förklaras fyra viktiga begrepp, sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Då studien bygger på självbiografier har varken 

sekretess, anonymitet, tystnadsplikt eller konfidentialitet använts. Eftersom det redovisas 

vilka böcker som studerats kan alltså inte sekretess, tystnadsplikt, anonymitet eller 

konfidentialitet användas. Däremot har jag övervägt fördelar och nackdelar med att lyfta fram 

frågan om stämpling av individer med en ADHD-diagnos, genom att ställa mig själv frågan 

vad jag vill göra med mitt resultat och vem det kommer att gynna. 

 

Enligt Lag (2003:460) om etikprövning finns det vissa förhållningsregler, bland annat om 

studien kan innebära en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. 

Eftersom självbiografier kan vara väldigt utlämnande har jag, innan detta ämne bestämdes, 

funderat igenom om riskerna är större än nyttan. Jag upplever att nyttan är större och att det är 

viktigare att belysa stämplingen som sker i samhället med inriktning mot individer med 

ADHD-diagnos. Eftersom de som skrivit självbiografier själva väljer vad de vill berätta så 

anser jag att den etiska prövningen på sätt och vis redan är gjord med tanke på informationen 

som de delar med sig av är utvald av dem själva. Samtidigt måste jag ta hänsyn till att 

författarna förmodligen inte skrivit sina självbiografier för att det ska använda som empiriskt 

material i forskning. Då jag tolkat någon annan persons text, har jag både medvetet och 

omedvetet lagt värderingar i texten, både i mina ordval och hur jag framställer det jag kommit 

fram till i studien. Därför har jag varit vaksam över mitt ordval och hur jag valt att framställa 

mina tolkningar av självbiografierna i min studie. Bland annat genom att ha så utförliga citat 

som möjligt. Självbiografierna kan vara utlämnande och känsliga och bör därför hanteras 

därefter. Även vilken teori jag använt mig av för att analysera den insamlade empirin har 

betydelse. Hur jag, utifrån de teoretiska begreppen, kommer att framställa hur stämpling, 

outsiders, normalisering och avvikelse upplevs av individer med en ADHD-diagnos behöver 

inte stämma överens med hur de upplever sig själva och sin vardag. 
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3.7 Metoddiskussion  
I en tematisk analys kan forskaren välja att uppmärksamma mer än repetition, likheter och 

skillnader, språkliga kopplingar och saknade data. Lokala typologier eller kategorier, 

metaforer och antologier, övergångar och teorirelaterat material kommer inte att användas i 

studien då det inte är applicerbart och användbart. Att analysera varför individerna i 

självbiografierna väljer att använda sig av lokala uttryck, väljer att jämföra saker genom 

metaforer, hur deras teman förändras eller hur samhällsvetenskapliga begrepp används, är inte 

relevant i relation till studiens forskningsfrågor. Jag kommer, som jag tidigare nämnt, studera 

repetitioner, likheter och skillnader, språkliga kopplingar samt saknade av data. Fördelarna 

med tematisk analys är att det är lätt att få fram empiri till det som eftersöks. Det är även en 

fördel då det kan ske en fördjupning i materialet eftersom materialet blir begränsat och 

konkret. Nackdelarna med att använda sig av tematisk analys är att annat material kan gå 

förlorat eftersom det används specifika så kallade glasögon. Därmed studeras bara de teman 

som valts och information kan gå förlorad. 

 

För att kunna få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt har jag haft en källkritisk syn på 

mitt material. I och med att studien behandlar självbiografier, baseras empirin på det som 

författarna själva valt att lyfta fram. Jag har därför behövt anpassa mig till det de berättar och 

inte haft möjlighet att ställa de frågor jag behövt för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. Precis som nämnt tidigare är livsberättelser situationsbundna och 

berättelserna presenteras under skilda sammanhang och under speciella omständigheter 

(Johansson & Öberg, 2008) vilket lett till att jag fått anpassa mitt material efter vad empirin 

presenterat i sitt sammanhang. Något som jag även förhållit mig kritisk till är utbudet av 

självbiografier som berört ADHD. Eftersom utbudet var begränsat har studien behandlat två 

böcker där författarna har fler diagnoser än ADHD och en bok där författaren endast hade 

diagnosen ADHD. Detta gör att ett kritiskt sätt bör förhållas till att stämpling endast sker av 

individer med en ADHD-diagnos. Stämpling sker inom alla kategorier, därmed även 

kategorin ADHD. Eftersom syftet med studien är att lyfta fram stämpling av individer och hur 

den hanteras med en ADHD-diagnos, så påverkas inte resultatet och analysen av att empirin 

inte berör renodlade böcker om ADHD.  
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4. Teori 
4.1 Stämplingsteori 
Beckers (2006) är en amerikansk sociolog vars forskning bland annat har lett till slutsatsen att 

det i samtliga sociala grupper finns regler som gruppen under vissa tillfällen eller 

omständigheter försöker att driva igenom. Bryter en individ mot dessa etablerade regler anses 

denne vara en person som det inte går att lita på. Samtidigt kan det hända att individen som 

anses ha brutit mot reglerna, inte är medveten om det eller inte accepterar reglerna.  

 

Hur långt ifrån samhället individen står har betydelse för hur individens utanförskap kan 

uppfattas av omgivningen. Sociala grupper skapar alltså avvikelser (Becker, 2006). Becker 

(2006) beskriver även att det är skillnad på överträdelser och hur det väljs att uppfattas av 

samhället. Människor vill gärna ha saker och ting förklarade. När en individ då utmärker sig 

genom att avvika från det som anses vara normalt i samhället, vill människor även då ha en 

förklaring till varför individen avviker från de sociala regler som finns (Becker, 2006). Precis 

som M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl (2012) beskriver att en individ med en ADHD-diagnos 

kan, på grund av sina beteenden eller attribut, avvika från det som anses vara normalt, kan 

diagnosen ses som en förklaring till varför individen avviker, som människor söker enligt 

Becker (2006). En definition på avvikelse är när något avlägsnar sig för mycket från 

genomsnittet, alltså det som skiljer sig från det vanliga. Avvikelser kan därmed anses vara ett 

brott mot en samförstådd regel där människor i sin tur letar förklaringar till brottet genom att 

söka efter faktorer i personlighet och livssituationer (Becker, 2006). 

 
[…] sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse 

utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna 

dem som utanförstående. (Becker, 2006 s. 22) 

 

Därmed menar Becker (2006) att det inte är avvikaren som har den avvikande egenskapen 

utan att det är en följd av brytning av regler som samhället tillämpat. Detta innebär att 

individerna med ADHD-diagnos automatiskt kan bli stämplade till följd av samhällets regler 

som inte är tillämpbara för alla. Det kan alltså vara så att individer stämplas som avvikare 

trots att de inte brutit mot någon regel. Sociala regler uppkommer och regleras av olika 

grupper och är alltså beroende av klass, etnicitet, yrke och kultur. Dessa grupper av klass, 

etnicitet, yrke och kultur delar oftast inte samma regler utan de skapas efter de erfarenheter 

som finns i de olika sammanhangen. Alltså regleras ofta de sociala reglerna i de grupperna 
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men det betyder inte att alla grupper har samma regler. Att individer delar till exempel ett 

yrke innebär inte att alla inom den yrkeskategorin delar samma regler, men reglerna regleras 

oftast efter olika grupper (Becker, 2006). 

 

4.2 Teoretiska begrepp 
4.2.1 Miljörelativ handikappsmodell och sociologisk förklaringsmodell 

Holme (1999) är universitetslektor i Sverige inom beteendevetenskap och skriver om den 

miljörelativa handikappsmodellen. Den miljörelativa handikappsmodellen baseras på 

relationen mellan individ och miljö där ett handikapp uppstår i samspelet mellan individ och 

miljö. Denna modell kan liknas vid det Kärfve (2000) ifrågasätter kring de biologiska 

aspekterna och ADHD. Kärfve (2000) lyfter fram att de yttre faktorerna, alltså miljön, är 

viktiga att ta hänsyn till. De yttre faktorerna är viktiga att ha i åtanke då stämpling kan 

hanteras genom att se till miljön och vad som kan ändras, istället för att se det som att 

individen måste anpassa sig (Holme, 1999). Genom att förändra miljön kan förutsättningar 

skapas för individer med svårigheter och på så sätt kan stämpling hanteras och undvikas. Den 

sociologiska förklaringsmodellen som Kärfve (2000) beskriver, bygger på att 

neuropsykiatriska diagnoser, i det här fallet ADHD, kan uppvisas i flera olika konstellationer, 

allt beroende på hur den önskas uppvisas. Det ses alltså mer som en förklaring till varför vissa 

individer uppträder på ett visst sätt (Kärfve, 2000). Hur individerna uppträder spelar enligt 

Kärfve (2000) ingen roll, eftersom den sociologiska förklaringsmodellen är föränderlig 

beroende på den sociala kontexten. Kärfve (2000) påpekar även att det som är ”normalt” i en 

kontext, inte alltid är det i en annan (Kärfve, 2000). 

 

4.2.3 Outsiders 

Inom stämplingsteorin finns även begreppet outsiders. Swärd (2007) förklarar att begreppet 

syftar på att vissa individer befinner sig i utkanten av samhället. Dels genom att individer har 

olika egenskaper eller beteenden men även utifrån vissa moralkoder. Samhället har vanligtvis 

kategoriserat människor efter normala och annorlunda där majoriteten anses vara normala. 

Betydelsen av vad som anses vara normalt eller att vara en outsider kan variera över både tid 

och kulturella sammanhang (Swärd, 2007). För att kunna definiera någon som normal måste 

motsatsen finnas, alltså de som anses vara onormala. Detta innebär en kategorisering som i sin 

tur leder till stämpling av individer som beror på vilken kategori de tillhör (Swärd, 2007). 
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4.2.4 Avvikelse 

Avvikelse definieras som det som avlägsnar sig från genomsnittet, alltså avviker för mycket 

från medelpunkten. Att avvika innebär inte, enligt Becker (2006) att det är individens 

egenskap som avviker, utan andras tillämpande av regler. Avvikelse skapas när andra 

individer reagerar på vissa beteendeformer, som till exempel när någon bryter mot, en oftast 

icke allmänt erkänd regel. Detta ses som samhällets politiska process (Becker, 2006). Becker 

(2006) redovisar även olika typer av avvikande beteende som skapar en avvikelse. 

 

 Lydigt beteende              Regelbrytande beteende 

Upplevs som avvikande Falsk anklagat Rent avvikande 

Upplevs inte som avvikande Konformt Hemligt avvikande 

 
    Becker, 2006, s. 31 

Att vara falskt anklagad innebär att andra individer uppfattar att en individ begått en olämplig 

handling trots att denne individ inte har gjort det. Falsk anklagelse förekommer såväl som 

inför rätta som inom icke-rättsliga sammanhang. Rent avvikande innebär däremot att 

individen bryter mot regler och är medveten om det.  

 

4.3 Teoridiskussion 
I teoridelen förklaras de olika typerna av avvikelse utifrån de typer som berör studien, och 

som benämns falskt anklagad och rent avvikande (Becker, 2006). Därför har ett medvetet val 

gjorts genom att inte förklara komfort och hemligt avvikande då det inte är applicerbart i 

studien. Det är inte relevant att placera det i ett sammanhang där stämpling av ADHD-

individer studeras, eftersom de två typerna berör de som stämplar, inte de som stämplas. 

Svärd (2007) beskriver att individer som hamnat i utkanten av samhället kallas för outsiders. 

Detta kan kopplas samman med exkludering och marginalisering vilket Eriksson (1999) 

beskriver kan bero på avvikande beteende, som individer med ADHD-diagnos kan utsättas 

för. Likheter i teorin är att samtliga begrepp överlappar varandra och har en relation till 

varandra på ett eller annat sätt. Stämpling är oftast något som framkommer när det finns 

avvikelse och att avvika i ett beteende resulterar i begreppet outsiders. Att de alla begreppen 

har en relation underlättar för studiens resultat och analys genom att de kompletterar och 

stärker varandra. 
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5. Resultat och analys 
Resultat och analys kommer att redovisas med tre huvudrubriker. Det kommer att presenteras 

som olika händelser där det framkommer när stämplingen skedde, vem som stämplade och på 

vilket sätt. Detta för att kunna skapa en förståelse och medvetandegöra i vilka situationer 

stämpling kan förekomma samt hur stämplingen har hanterats på ett konkret sätt. Jag väljer att 

först presentera hur stämpling reproduceras i skolmiljön då ett barn spenderar större delen av 

sin vakna tid i skolmiljön. Dessutom är skolmiljön barnets arena för social utveckling där 

identiteter producerar i samspelet med andra barn och lärare. Därefter kommer jag att 

beskriva hur stämpling sker i samhället samt i hemmet. Slutligen kommer jag att beskriva hur 

individer hanterar den stämpling dem utsätts för. Under varje huvudrubrik finns en 

diskussions del där jag lyfter fram det som jag anses vara viktigast i det jag just presenterat. 

 

5.1 Att utsättas för stämpling i skolmiljön 
5.1.1 Individens upplevelse av stämpling 

Jag kände hela tiden att jag inte levde upp till de förväntningarna man hade på mig.  

Jag kände att jag gjorde andra besvikna och jag försökte verkligen kämpa emot.  

Men de hade ju satt mig i en situation som var som eter för mitt nervsystem och krävde 

av mig att jag skulle vara alert, vaken och närvarande. Dessutom krävde de att jag skulle 

vara tyst och sitta stilla, jag fick varken använda min röst eller min kropp som 

hjälpmedel för att hålla mig kvar i rummet. De kunde lika gärna ha bett mig stå på 

händer och skala apelsiner. Men jag trodde på dem när de sade att jag var lat.                   

(Gerland, 1996, s.123) 

 

I citatet framkommer det att skolan var en plats där det krävdes att eleverna var alerta, vakna 

och närvarande men även tysta och stillsamma. Jag upplever utifrån citatet att normen i 

skolan var att lärarna bestämde och att det förväntades att eleverna skulle följa lärarnas 

direktiv. Det som framkommer i citatet tyder på en okunskap om ADHD eller allmänt om 

barn med svårigheter hos lärarna. Gerland (1996) beskriver att hon trodde på dem när de sa att 

hon var lat. I exemplet går det att utläsa hur lärarna ser Gerland (1996) som avvikande och 

tolkar hennes beteende som lathet, därmed får hon etiketten lat. I jämförelsen med de andra 

barnen, de ”normala”, betraktas hennes beteende som avvikande och får en negativ stämpel. 

Detta resulterar rent konkret i att barnet inte betraktas som i behov av hjälp utan snarare som 

en negativ företeelse. Gerland (1996) får i och med detta inte den hjälp hon faktiskt behöver 

på grund av lärarnas felaktiga stämpling. Detta belyser vikten av en djupare förståelse av 
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barns beteende vid ADHD diagnoser samt upplevelser i socialt arbete för att barnen ska få 

adekvat hjälp. 

 

Det som är genomgående i alla de tre självbiografierna är stämplingen som skedde i skolan. 

Föreställningar som finns i samhället, i det här fallet skolan, gällande ADHD kan påverka 

individens egen syn på sin ADHD-diagnos (M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl, 2012). Precis 

som Gerland (1996) beskriver skapades hennes själv-andra-bild utifrån omgivningens 

negativa föreställningar vilket hon därefter anpassade i sin relationella identitet. I det här fallet 

finns det en struktur, skolan, som är upprättad efter de samhälleliga normerna vi har i 

västvärlden om hur kunskap bäst ska uppnås. Normen säger alltså att man ska sitta tyst och 

lära sig självständigt. Precis som Ineland, Molin och Sauer (2013) beskriver finns det ett ideal 

om hur individer ska vara resursstarka nog att utforma samt utföra individuella projekt. Man 

ska arbeta målinriktat och prestationen ska mätas i syfte att se hur den ska utvecklas, ett 

exempel är betyg i lägre åldrar. Dock lyfter dem fram det problematiska i att denna struktur, i 

det här fallet skolan, utesluter alternativa identiteter på grund av dess strikta utformning. Det 

är en viss personlighetstyp som gynnas, den målinriktade resursstarka individen, och den 

avvikande straffas i form av exkluderande stämpling. En målinriktad, prestationsinriktad 

verksamhet som skolan skapar både vinnare och förlorare. Vinnaren kan inte finnas utan 

förloraren. Ur ett kollektivistiskt perspektiv, där gruppen som helhet hade bedömts, hade 

eventuellt dessa individuella vinnare inte synts. Stämpling av barn med ADHD-diagnos kan 

därmed ur det perspektivet ses som en produkt av de normer som samhället upprätthållet. I det 

här fallet påverkar det Gerlands (1996) uppfattning av sig själv och stämplar henne som en 

”förlorare”, en avvikare och därmed en outsider som helt enkelt presterar dåligt i lärarnas 

ögon. Vilket även hon integrerar i sin förståelse av sig själv. Citatet visar hur det inte lämnas 

något utrymme för individer med en ADHD-diagnos att använda sig av sina tillgångar istället 

för att påminnas om sina svårigheter. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan man se hur 

personen med andra förutsättningar uppfyller en funktion som ”förlorare” just för att 

”vinnaren” ska kunna existera. Utan något ”sämre” att jämföra med finns inget ”bättre”. 

Utifrån vad Gerland (1996) berättar om sin skolgång uppfattar jag det som att det inte lämnas 

något utrymme för henne att vara sig själv. Istället ska hon passa in i den ram skolan valt att 

sätta och påminnas om hur lat hon var. 

 

5.1.2 Vem som uppfattas stämpla 
Jag hade en otroligt dålig koordination och motorik, vilket visade sig i klumpighet  
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samt ett bollsinne som inte fanns. När det var gymnastik i skolan och det skulle spelas  

brännboll eller andra lagsporter, så var jag den sista som valdes.  

Jag minns ännu förnedringen, av att stå där bland de sista. (Ikonen Nilsson, 2009, s.68) 

 

Ikonen Nilsson (2009) beskriver hur hon kände sig förnedrad vid tillfällen då hennes 

svårigheter blottades för allmänheten. Det togs ingen hänsyn till hennes svårigheter. Istället 

fick hon känna sig förnedrad och bli bekräftad i sin avvikelse av främst sina klasskamrater 

men även som jag uppfattar det, av läraren som tillåter eleverna välja lag själva. I en sådan 

situation uppfattar jag det som att stämpling blir extra tydligt, eftersom det pekas ut vilka som 

anses vara bättre och vilka som anses vara sämre. Gerland (1996) beskriver samma känsla, 

genom att skriva att hon inte hade råd att göra bort sig inför sina klasskamrater då hon redan 

hade låg status. Stämpling och känslan av att avvika bekräftades både av lärare och 

klasskamrater genom olika handlingar. Lärarna genom att påpeka svårigheterna när normen 

inte uppfylls, och eleverna genom att utesluta de som ansågs avvika eller aktivt ta ett 

ställningstagande till att annorlunda är dåligt, som vid valet av lag på idrotten. Ikonen Nilsson 

(2009) beskriver en annan händelse där hon blivit mobbad på skolgården och själv inte bett 

om hjälp, utan blivit sedd av skolsköterskan av en slump som valde att kontakta rektorn: 

 
En annan episod i sammanhanget just då var att vissa lärare från högstadiet även de 

hade valt att trycka till mig. De valde att ställa mig till svars när ett gäng på åtta killar 

hade mulat hela mig med snö, bränt mig med cigaretter i ansiktet, och kallat mig fula 

saker. (Ikonen Nilsson, 2009, s.43) 

 

Hon fortsätter: 

 
En lärare hade gått förbi just mobbingscenen, vilket jag berättade för rektorn och 

sjuksystern. Men läraren var antingen rädd för killarna som mobbat mig, eller så saknar 

jag förklaring. Han hade gått förbi, jag såg att han såg mig. Vi såg varandra i ögonen, 

men då vi pratade med honom, jag, rektorn och sjuksystern, så sa han inget, Han hade 

inget sett, jag måste ha tagit fel eller inbillat mig. Ännu idag kan jag känna hur denna 

lärare ljög. (Ikonen Nilsson, 2009, s.43) 

 

 

Stämpling och utanförskapet regleras alltså av både lärare och klasskamrater. Av lärarna 

genom att de, i det här fallet, förbiser den utfrysning som sker på skolgården och av 

klasskamraterna genom att aktivt utesluta henne ur gemenskapen. A. Katzman och Sternat 
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(2014) beskriver att ADHD påverkar barns utveckling i bland annat i skolan. Men av det som 

framkommer i empirin anser jag att det nödvändigtvis inte behöver vara själva ADHD-

diagnosen som påverkar utvecklingen, utan de yttre faktorerna som Kärfve (2000) redogör 

för. Svårigheterna behöver alltså inte kopplas samman med ADHD utan hur samhället har 

konstruerat de sociala regler som vi människor förväntas följa som Becker (2006) berättar om. 

Genom att lärarna och klasskamraterna skapade sociala regler, som inte är anpassade för alla 

individer, kan det ha försvårat skolgången för de barn som anses ha alternativa identiteter då 

det inte finns utrymme för avvikelser.  

 

5.1.3 Hur stämpling uppenbarar sig 

Lathet och ouppfostrad är två begrepp som återkommer i både Gerland (1996), Ikonen 

Nilsson (2009) och Abrahamssons (2010) böcker. Utifrån självbiografiernas beskrivning av 

deras uppväxt tolkar jag det som att kunskapen om ADHD inte var särskilt utbredd då 

samhället ansågs att de var ouppfostrade istället för att de faktiskt togs hänsyn till deras 

svårigheter. Hur samhällsstrukturerna såg ut beror på hur stor kunskapen var, vilket även 

styrker att det som ansågs vara normalt varierar på kontexten som Thomassen (2007) 

beskriver. Ikonen Nilsson (2009) beskriver att lärarna i skolan aldrig funderade på varför ett 

barn alltid gick ensam på rasten eller inte klarade av att göra läxorna. Att de aldrig funderade 

på varför utan drog slutsatsen att det handlade om att barnet var lat, olydig och nonchalant. 

Det var den beskrivningen hon fick höra om sig själv, hon tog inte ansvar utan var bara ett 

barn utan vilja till att till exempel göra läxor eller skaffa kompisar. Fokus låg därmed på att 

det inte fanns andra alternativ än att barnen var lata och omotiverade under den tiden som 

Ikonen Nilsson (2009) gick i skolan, vilket jag anser kan vara problematiskt då det handlar 

om svårigheter som barnen behöver stöd med och inte bli förnekade det.  

 

De gånger det lämnades utrymme till att vara en avvikare, beskriver Gerland (1996) att det 

klargjordes att det var en förmån och att hon skulle vara tacksam över att bli särbehandlad. 

Det gjordes alltså skillnad mellan att särbehandla en individ till det negativa, vilket inte 

uppmärksammades medan särbehandling som var till en fördel för individen 

uppmärksammades och även ställde krav på att tacksamhet skulle visas. Att ständigt 

påminnas om sina svårigheter ledde till att känslor och funderingar väcktes. Gerland (1996) 

berättar att hon inte kände sig som en riktig människa och undrade vad det var för fel på 

henne. Genom att samhället tilldelat olika sociala regler skapas också det avvikande beteendet 

som innefattar de individer som inte vill eller har möjlighet att följa de sociala reglerna. 
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Becker (2006) beskriver avvikelse i olika typer där rent avvikande är en typ och falskt 

anklagelse en annan. Gerland (1996) förstod aldrig vad hon gjorde för fel, vilket jag kopplar 

samman med falsk anklagelse som är en av Beckers (2006) typer av avvikelse. Gerland 

(1996) gjorde det hon antog var rätt men som upplevdes som avvikande. Hennes beteende kan 

ses som lydigt men att hon begått en olämplig handling, trots att hon inte gjort det. Enligt de 

sociala reglerna hade hon begått en olämplig handling men omedvetet, vilket kan skapa 

förvirring. Tankarna gjorde att hon sjönk ner i en känsla av meningslöshet, som hon beskriver 

det, och kände sig besvärlig helt utan anledning. Denna exkludering kan till exempel leda till 

marginalisering och utanförskap enligt Eriksson (1999) som även framkommer ibland annat 

Ikonen Nilssons (2009) självbiografi där hon, som tidigare nämnt, inte hade några vänner 

eller alltid blev vald sist på idrotten. Istället för att se till hela individen blir individen den 

tilldelade egenskapen samhället valt att tilldela som Eriksson (1999) beskriver, vilket jag 

tolkar som att individerna är ett problem som inte passar in i den ram som satts upp.  

 

5.1.4 Diskussion 

Skolan är ett typiskt exempel på hur barnen måste hänga med i ett visst tempo och klara av att 

arbeta självständigt. Har ett barn svårt att hänga med och detta inte uppmärksammas på rätt 

sätt, är risken stor att utfallet blir detsamma som författarna beskrivit. Eftersom vi människor 

är olika så har vi alla olika behov och olika svårigheter. Svårigheterna kanske inte visar sig i 

skolan utan i något annat sammanhang. Men av vad som framkommer så sker stämpling i en 

stor omfattning i just skolmiljön, vilket kan ha en stor inverkan kring hur individerna 

uppfattar sig själva och sin omgivning. Skolan är en social kontext där barnen spenderar 

större delen av sin vakna tid i. Därför är det viktigt att ta detta i beaktning. I just 

skolsammanhang anser jag att det är rätt tydligt att stämpling sker av både lärare och 

klasskamrater. Stämplingen behöver inte vara en medveten handling men genom att aktivt 

delta, som till exempel skapa de sociala reglerna, eller passivt delta, genom att inte säga ifrån 

trots att stämpling uppfattas som fel, så bidrar de flesta enligt mig till att stämpling sker. Med 

tanke på att det finns cirka fem till sju procent barn som har en ADHD-diagnos i hela världen 

(A.Katzman & Sternat, 2014) finns det en sannolikhet att Gerland (1996), Ikonen Nilsson 

(2009) och Abrahamsson (2010) inte de enda barnen på sina skolor med dessa svårigheter 

som beskrivs finnas. Det kan därmed vara så att barnen med liknande svårigheter ansågs vara 

lata och att alla de barnen var likadana. Det som då riskeras, enligt mig, är att dessa barn som 

anses avvika och vara outsiders, ses som likadana och därmed inte får det stöd som kan 

behövas. Gerland (1996), Ikonen Nilsson (2009) och Abrahamsson (2010) beskriver liknande 
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upplevelser men bara för att upplevelserna är något så lika behöver inte behovet av stöd vara 

de. Vad jag har förstått utifrån självbiografierna har den individualistiska synen försvunnit 

och istället placerades de i kategorin lata barn. 

 
5.2 Stämpling i samhället 
Att stämpling av individer med en ADHD-diagnos förekommer under uppväxten och i 

samhället är något som alla de tre självbiografierna beskriver som gemensamma upplevelser.  

Självbiografierna beskriver stämpling och utanförskap såväl av klasskamraterna som av 

lärarna på grund av sina svårigheter som ansågs avvika. Men en annan komponent som även 

försvårade och placerade dessa individer i en kategori, är samhällets uppbyggnad av 

normföljande beteende som kan ge negativa efterföljder för de som ansågs ha ett 

normbrytande beteende.  

 

Hur familjen påverkats av de yttre påfrestningarna är något som framkommer i alla tre 

självbiografier, däremot i mycket liten utsträckning. De förklarar att deras beteenden inte 

alltid accepterades hemma men det är ingenting som lyfts fram som något ständigt pågående. 

Gerland (1996) beskriver att hennes föräldrar någon gång baserade hennes beteende på att hon 

var illvillig, lat och ouppfostrad. Jag tolkar det som att samhällets strukturer och värderingar 

påverkade familjerna till en viss grad. Det kan vara så att de aktivt valt att inte lyfta fram de 

delarna i hemmet så som de gjort kring skolan. Eftersom självbiografierna beskrivning om hur 

det var i hemmet är knapphändig, tolkar jag det som att stämpling i hemmet inte förekom i 

lika stor utsträckning som i till exempel skolan. Det som däremot lyfts fram är känslan av att 

avvika i skolmiljön som jag tidigare nämnt men även i samhället. 

 
Våra misstag eller brister tolkas därför istället vanligtvis som trots, lathet, illvilja eller 

översitteri eftersom saker som vi gör kan liknas vid vad andra människor gör när de 

uppvisar dessa sidor. När vi bryter det normala mönstret kan omgivningen få för sig att 

tolka vårt sätt som om vi skulle mena något illvilligt med det. (Abrahamsson, 2010, 

s.20) 

 

Abrahamsson (2010) beskriver även hon en känsla av att bryta mot de sociala regler som 

skapats. Som M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl, (2012) beskriver uppstår fördomar och 

förutfattade meningar när skillnader mellan människor inte förstås. Förstås inte brytningen i 

det normala mönstret som Abrahamsson (2010) beskriver så uppstår fördomar, kategorisering 
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och därefter stämpling. Abrahamsson (2010) förklarar även att det som dem gör, som har ett 

normbrytande beteende, kan liknas vid det icke normbrytande beteendet. När de som anses 

vara normala aktivt och rent avvikande till exempel är lata eller trotsar så accepteras det som 

det är. När en individ som anses ha ett normbrytande beteende gör ett misstag tolkas det som 

ett rent avvikande beteende fast det egentligen är falskt anklagat. Utifrån det citatet kan jag 

tydligt urskilja stämpling av individerna med en ADHD-diagnos eftersom de, trots att det 

oftast är misstag eller missförstånd, tolkas som lata eller liknande.  

 

Att ge individer med en ADHD-diagnos ett utanförskap kan som tidigare nämnts leda till 

marginalisering i samhället. Detta utanförskap kan begränsa individerna i att känna sig 

delaktiga i samhället enligt Lundberg (2010). Att utelämnas helt till sig själv, utan hjälp från 

samhället kan ge förödande konsekvenser enligt Abrahamsson (2010): 

 
När en mängd problem samlas på hög för att vi övertrasserar våra energikonton kan 

sedan en liten struntsak utlösa en lavin av problem, vilket vid fel tillfälle kan betyda att 

hela livssituationen förändras, som vid en vräkning. Har man inte verktygen, eller turen, 

 att ha ett bra socialt och ekonomiskt stöd från omgivningen, och inte på egen hand kan 

komma tillbaka, kan det innebära att man straffar ut sig från systemet, att man är helt 

körd. (Abrahamsson, 2010, s.26-27) 

 

På grund av sina svårigheter finns det alltså en risk för att individer med en ADHD-diagnos 

utelämnas helt till sig själva utan något stöd i att klara av sin vardag. Många gånger på grund 

av att deras svårigheter missförstås eller inte tas på allvar. De sociala grupperna skapar, precis 

som Becker (2006) skriver, avvikelser och outsiders. Vilka överträdelser som görs har också 

betydelse för hur samhället väljer att kategorisera och uppfatta överträdelsen enligt Becker 

(2006). Det är till exempel skillnad på att överträda fartgränserna i bilkörning och att 

överträda inbetalningstiden på en hyresavi. Straffet beror på hur samhället väljer att uppfatta 

det och vad som anses vara normalt i samhället i den rådande kontexten. Även här görs det 

skillnad på rent avvikande beteende och falskt anklagad, då att överträda en fartgräns är en 

aktiv handling och därmed rent avvikande medan att överträdelsen av en hyresavi kan vara en 

passiv handling och inte medveten vilket jag då kopplar samman med falskt anklagad. Utifrån 

vad Abrahamsson (2010) beskriver i citatet ovan förstår jag det som att tillit till omgivningen 

kan ha en avgörande roll för en individ med en ADHD-diagnos. De måste alltså förlita sig på 

omgivningens stöd och hjälp. Svårigheterna måste därmed tas på allvar av omgivningen för 

att stöd och hjälp ska kunna erbjudas. Jag anser att det finns en viss problematik med detta, då 
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det är av stor vikt att individerna med ADHD-diagnos får sina svårigheter verbalt uttalade. 

Svårigheterna måste synliggöras på ett konkret sätt och tas på allvar. Blir inte svårigheterna 

verbalt uttalade är sannolikheten stor att individen går miste om stödet och hjälpen och 

därmed blir helt körd som Abrahamsson (2010) beskriver det. 

 
Jag klädde mig också annorlunda. Jag hade en mycket egen smak och hade vissa  

favoritkläder som inte alls följde det mode som alla likriktade barn skulle ha…  

Detta- att jag inte tycktes bry mig om konventionerna- bidrog till att jag verkade modig. 

(Gerland, 1996, s.91) 

 

Precis som jag varit inne på tidigare behöver i stort sätt alla begrepp en motpol för att kunna 

existera. Finns det något som definieras som normalt finns det alltså även en motpol till 

normalt, onormalt. Men att vara annorlunda och avvika behöver inte alltid vara något 

negativt. Gerland (1996) beskriver att hon betecknades som modig i vissa sammanhang då 

hon vågade klä sig som hon ville. Hon beskriver det som att hon egentligen inte var medveten 

om det, hon tog på sig de kläderna hon tyckte var fina och struntade i om det var mode eller 

inte. Den ställning som hon då tog, att inte bry sig om vad andra tyckte, uppfattades som 

modigt av vissa i omgivningen. Modigt på ett positivt sätt och avvikande på ett positivt sätt. 

Att Gerland (1996) senare blivit medveten om att hon inte klädde sig efter modet men ändå 

valde att fortsätta klä sig i sin stil, kan kopplas samman med Beckers (2006) förklaring på 

olika typer av avvikande beteende. Gerland (1996) var mer eller mindre medveten om att hon 

bröt mot en social regel genom att till exempel klä sig i klänning med långbyxor under och 

ändå fortsatte hon att klä sig i de kläder hon ville. Utifrån Gerlands (1996) beskrivning 

uppfattar jag det som att hon visste att hon bröt mot den sociala regeln men ändå valde att 

fortsätta klä sig i sin egen stil. Gerland (1996) gjorde därmed ett aktivt val till att vara 

annorlunda genom att inte följa strömmen. Ineland och Sjöström (2007) beskriver även att 

makt är nära förbundet med begreppet normalitet. Ur det synsättet innebär det att samhället 

innehar en stor makt genom att sätta sociala regler som människor sedan ska anpassa sig till. 

Samhället berättar för oss vad som anses vara avvikande. Abrahamsson (2010) beskriver att 

hon hela sitt liv, både medvetet och omedvetet har behövt förhålla sig till vad som anses vara 

normalt i samhället och Ikonen Nilsson (2009) berättar om stämpeln som sattes i pannan, på 

dem med ett avvikande beteende.  
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5.2.1 Diskussion  

Det som individerna med en ADHD-diagnos gör av misstag jämförs med det normala 

beteendets aktiva handling. Även här kan det uppstå förvirring då beteende kan anses vara 

rent avvikande fast det är falskt anklagat. Fördomar som finns i den sociala kontexten 

påverkar, utifrån citatet, individerna på ett negativt sätt genom att individerna med en ADHD-

diagnos jämförs med de som är aktivt lata eller nonchalanta. Samhället regleras av de rådande 

normerna och styr därmed förutsättningarna för individer med en ADHD-diagnos genom att 

upprätthålla det beteende som anses vara rätt och fel.  

 

Normer kan utspela sig på olika sätt, som jag tidigare nämnt finns det till exempel normer 

kring hur vi ska bete oss i skolan men även som det förklaras här, normer hur vi ska klä oss. 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv skapar vi oss den normala klädseln, genom mode till 

exempel. Vi skapar oss alltså ett bättre och ett sämre klädval vilket också leder till att 

avvikelser blir synliga. Genom att avvikelserna blir synliga kategoriserar vi därefter 

människor utifrån deras klädval. Gerland (1996) valde att inte följa modet vilket stärkte 

hennes utanförskap och avvikelse från det normala.  

 

Thomassen (2007) beskriver hur verkligheten alltid är tolkad och att en verklighet utesluter en 

annan, vilket jag tolkar som att den normala verkligheten oftast inte tillåter en annan 

verklighet. Den verklighet som individerna med en ADHD-diagnos uppfattar utesluts därmed 

och avviker i förhållande till den normala verkligheten. Av det som beskrivs i 

självbiografierna bekräftas individerna alltid i sina svårigheter men utifrån ett annat 

perspektiv, att deras svårigheter egentligen oftast bara är lathet eller brister i uppfostran. 

Därmed utesluts deras verklighet om att de faktiskt har svårigheter som de behöver stöd i, 

svårigheterna förkastas. 
 

5.3 Hantering av stämpling 
Många gånger har den stämpling som inträffat i skolan, beskrivits som att de orsakats av 

elever och lärare. Känslan av att inte duga eller kunna leva upp till omgivningens 

förväntningar byggde upp många olika försvarsstrategier, många gånger för att undangömma 

de svårigheter individerna upplevde själva att de hade.  
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5.3.1 Normalisering 
Jag ville vara så lite annorlunda som möjligt så jag försökte släta ut och bleka de 

starkare delarna av min personlighet. […] Jag blev något mer accepterad i skolan men 

det innebar tråkigt nog början till en långsam förändring av min syn på mig själv, ett 

slags förgiftning av min självrespekt. Tidigare när jag inte hade känt mig som en riktig 

människa hade det varit med känslan av att tillhöra en annan sort. Nu kände jag mig 

fortfarande inte som en riktig människa men mera som en dålig imitation av andra 

människor. (Gerland, 1996, s. 127) 

 

Det finns en strävan efter normalitet, att vi människor ska passa in i det formade, så kallade 

normala samhället. Men eftersom samhället ständigt revideras (Bryman, 2002) och förändras 

(Johannisson, 2007) så bör ordet normal användas med viss försiktighet. Gerland (1996) 

beskriver en metod som hon använt för att passa in i sammanhanget hon befann sig, hon 

försökte bleka ut sina starka delar i sin personlighet. Konsekvenserna av att försöka passa in 

var att en känsla av självrespekten försvann, eller förgiftades som Gerland (1996) väljer att 

beskriva det. Att försöka passa in i samhället genom att försöka ändra på sitt eget beteende 

och försöka anpassa sig till samhällets regler och normer är något Gerland (1996), Ikonen 

Nilsson (2009) och Abrahamsson (2010) alla beskriver ha gjort någon gång i sitt liv. Att 

försöka passa in genom att anpassa sig till de sociala reglerna kan vara ett sätt att undvika 

stämpling, avvikelse och utanförskap. Men kan också leda till förvirring hos individerna, 

eftersom deras personligheter behöver anpassa sig, utöver de svårigheter som individerna 

redan har. 

 
Under hela mitt liv före min utredning kämpade jag febrilt för att vara som alla andra, 

 vilket jag idag ser som ett ganska meningslöst arbete, eftersom det aldrig skulle hända.  

Jag kämpade febrilt med att inte synas, helt och fullt ut. Det var viktigt för mig att dölja 

alla mina små O-tillgångar. Jag var livrädd för att människor skulle märka att jag var en 

ganska mesig, trögtänkt, lite halvdum tjej. (Ikonen Nilsson, 2009, s. 24) 

 

Ett sätt är alltså att imitera de beteenden som baseras på det normala som Ineland och 

Sjöström (2007) beskriver. Därmed spelar de sociala faktorerna (Kärfve, 2000) en stor roll i 

normalitetssträvan, alltså normaliteten som skapas efter samhällsstrukturer (Thomassen, 

2007). Ikonen Nilsson (2009) beskriver även rädslan över att bli avslöjad gällande sina 

svårigheter, vilket ledde till att hon förtvivlat gjorde försök att vara omtyckt. Rädslan över att 

inte vara omtyckt gjorde även att hon blev duktig på att se vad andra människor förväntade 

sig av henne, hur och vad de ville att hon skulle vara. Även detta är genomgående i alla tre 
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självbiografierna. Ikonen Nilsson (2009) poängterar återigen hur rädd hon var att till exempel 

hennes arbetskamrater skulle upptäcka hur oklok hon var och hur lite kontroll hon hade på 

sådant som ansågs vara viktigt. Ikonen Nilsson (2009) la ner mycket jobb på att hela tiden få 

bekräftelse av andra när det egentligen, som hon själv beskriver, handlade om sin egen 

acceptans och bekräftelse. Abrahamsson (2010) önskar att omgivningen ska sluta döma och 

istället lyssna och försöka förstå varför individer med en ADHD-diagnos gör som de gör. Hon 

tycker att samhället är bättre på att döma än bedöma, vilket kan styrka den sociologiska 

förklaringsmodellen Kärfve (2000) förespråkar, alltså att yttrefaktorer påverkar mer än vi tror 

och kan ge upphov till utanförskap i relation till avvikelse. 

 

De förutfattade meningar som finns om ADHD, som M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl 

(2012) beskriver som något negativt, okontrollerbart och ibland antisocialt beteende, kan 

påverka individernas syn på sig själva. Genom de förutfattade meningarna och negativiteten i 

samhället som finns kring ADHD, har lett till att individerna med en ADHD-diagnos inte 

vågar vara sig själva i rädsla av att inte bli omtyckta. Istället har de försökt undangömma sina 

svårigheter för att undvika att bli stämplade som något de själva inte uppfattar är sanning om 

dem själva. 

 

5.3.2 Att få diagnosen ADHD 
Har man struktur och verktyg i vardagen, tillsammans med en massa insikt och kunskap 

om sitt funktionshinder, blir funktionshindret inte längre ett hinder. Därtill har man en 

större förståelse och en mer förlåtande inställning till sig själv, vilket är viktigt, då 

ADHD är en tillgång som gör att självkänslan får sina törnar. (Ikonen Nilsson, 2009, 

s.38) 

 

Alla tre författarna i självbiografierna får sin ADHD-diagnos i vuxenålder. Genom att få sin 

diagnos berättar alla tre hur de lärt sig hantera sina svårigheter och hur de ska använda 

svårigheterna som tillgångar istället för o-tillgångar. Hur de ska hantera stämpling har de 

alltså lärt sig genom att de fått diagnosen ADHD och har också kunnat medvetandegöra vad 

för svårigheter de har. Som Hallerstedt (2007) förklarar kan en diagnos ge ett svar på vem 

man är men även att en diagnos kan döva ångest och oro. Eftersom människor strävar efter 

förklaringar som Becker (2006) förklarar, så kan en diagnos på så sätt leda till en lättnad för 

individen som blir diagnostiserad med ADHD. Att namnge svårigheterna kan underlätta för 

individen som Johannisson (2007) skriver, eftersom det skapat en sorts verklighet och gör 
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svårigheterna verkliga. Det är alltså inget som individen inbillar sig, utan svårigheterna finns. 

Däremot kan en diagnos leda till att individen blir sin diagnos och att alla förklaringar kring 

svårigheterna leder till diagnosen (Hallerstedt, 2007). Detta är dock inget som framkommer i 

de tre självbiografierna, utan där ses diagnostiseringen som ett verktyg. Det som däremot 

poängteras är att det är samhället som ser ADHD som ett problem, inte individerna som har 

diagnosen. Så förklarar Ikonen Nilsson (2009) det, så länge hon får vara den hon är så finns 

det inga problem. Abrahamsson (2010) förklarar vad diagnoser är till hjälp för på följande 

sätt: 
 

Idag har vi diagnoser till hjälp för att beskriva när en individs förmågor eller funktioner 

inte ligger på rätt sida om befolkningens normalfördelningskurva. Det säger egentligen 

ingenting mer än att det faktiskt finns sätt att vara som inte är genomsnittliga. Det är 

inga domar och inga sjukdomar (Abrahamsson, 2010, s.10) 

 
Eftersom svårigheterna har namngetts i och med diagnosen, blir alltså individerna medvetna 

om sina svårigheter. Det har även lett till att de inte kräver lika mycket av sig själva utan ber 

om hjälp oftare. Ikonen Nilsson (2009) skriver att hon idag kan be om hjälp genom att till 

exempel be om påminnelser för att inte riskera att glömma bort det hon lovat. Abrahamsson 

(2010) berättar att hon specialiserat sig på att hantera saker hon vet att hon inte klarar av 

genom att ibland undvika platser eller situationer där hon vet att hon fungerar dåligt. Dessa 

insikter är något som vuxit fram i vuxenålder då även en diagnossättning har skett. Något som 

även framkommer är att diagnosen har stärkt deras tro på dem själva. 
 

Hade jag tagit till mig av allt man kan höra om just damp ungar och allt vad de kallas, 

så hade jag inte haft modet att sätta mig här och trycka ner tangent efter tangent. 

Framförallt hade jag känt mig så misslyckad och kass om jag valt att lyssna på tråkiga 

jobbighetsomdömen som vi ofta slänger ur oss om dessa odågor till barn som är så 

dåligt uppfostrade. (Ikonen Nilsson, 2009, s.33) 

 

Ikonen Nilsson (2009) beskriver även att hennes liv ser annorlunda ut idag då hon väljer att 

bry sig om människor för att hon vill, inte för att hon måste och att hon har kraften att berätta 

för människor hur hon vill bli behandlad. Innan försökte hon passa in och anpassa sig till 

samhället, nu får samhället istället anpassa sig efter henne. 

 

Att det nu finns en medvetenhet kring svårigheterna som också kan anses avvika från de 

sociala regler som finns i samhället, kan kopplas samman med Beckers (2006) typ av 
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avvikelse, rent avvikande beteende som är ett regelbrytande beteende. Bara för att det är ett 

regelbrytande beteende betyder det inte att det behöver ses som något negativt. Det betyder 

bara att individerna är medvetna om de sociala regler som finns men ändå väljer, eller inte har 

något val, att bryta mot det. Tidigare har beteendena kunnat kopplas samman med rent 

avvikande beteende/falskt anklagat beteende, där individen anses ha begått en olämplig 

handling trots att individen inte medvetet har det. Fortfarande kan denna typ av avvikelse, 

alltså rent avvikande beteende/falskt anklagat beteende, kopplas samman med individerna, 

även om de är medvetna om att de bryter mot de sociala reglerna. Det beror på i vilket 

sammanhang dessa typer av avvikelser förekommer. Individerna med en ADHD-diagnos 

bryter mot det samhället konstruerat men det behöver inte ske i alla sammanhang. Eftersom 

sociala regler varierar över tid men också varierar beroende på vilket kulturellt sammanhang 

(Swärd, 2007) det rör sig om, behöver inte deras svårigheter ses som en avvikelse. 

 

5.3.3 Diskussion  

Som socionomer, som också arbetar med normalisering av individer, behövs det alltså 

kunskap kring bland annat ADHD och vad det rent generellt är för svårigheter som innefattas 

i en ADHD-diagnos. Kunskapen behövs för att vi inte ska ha förutfattade meningar och för att 

kunna ge ett bemötande som uppskattas. Vi behöver ha förståelse för de svårigheter som 

finns. Jag anser också att denna studie riktar sig till alla människor eftersom det inte bara är 

socionomer som möter individer med en ADHD-diagnos. Synen på psykisk 

funktionsnedsättning, som ADHD räknas som, präglas fortfarande av förutfattade meningar, 

som M. Fuermaier, Tucha, Koerts m.fl. (2012) beskriver, vilket gör att individer med en 

ADHD-diagnos fortfarande kan anses avvika från det normala. 

Det som väcker mina tankar är betydelsen av att få en diagnos. Det som framkommer här är 

att en diagnos är betydelsefull. Detta dels för att få en förklaring till varför det finns vissa 

svårigheter och dels för att kunna stärka sig själva genom att våga och kunna beskriva vilka 

svårigheter som finns. Genom att använda sig av dessa metoder kan också stämpling 

medvetandegöras. Genom att alla tre självbiografier tydligt beskriver sina upplevelser av 

utanförskap och avvikelse måste vi som socialarbetare ta tillvara på beskrivningarna av 

känslorna som skapas när stämpling sker och försöka lära oss att undvika det. Eftersom 

samhällets syn påverkat det ”normala” tänker jag att det saknas kunskap om ADHD. 

Samhället är snarare uppbyggt på förutfattade meningar som jag anser uppstår när det saknas 

kunskap. 
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6. Slutdiskussion 
I studien framkommer erfarenheter där individerna i självbiografierna har kategoriserats som 

lata, nonchalanta och ouppfostrade. Detta kan förstås med hjälp av begreppet stämpling och 

avvikelse. Studien visar att stämpling sker i olika sammanhang och att stämpling främst 

skedde i skolmiljön och i samhällets uppbyggnad av normföljande beteende. Däremot har inte 

stämpling skett i samma utsträckning i hemmet. I skolmiljön stämplas individerna av lärare 

och klasskamrater genom att anses vara lata, nonchalanta och utan vilja till att passa in i det 

som anses vara normalt. Det framkommer även i studien att stämplingen har hanterats i 

vuxenålder då de tre författarna fick sina ADHD-diagnoser. När de fått sin diagnos kunde de 

sätta ord på sina svårigheter och på så sätt veta vad de behövde hjälp med. Tidigare försökte 

svårigheterna döljas, nu är det mer en tillgång och en förklaring. Under skolperioden 

hanterade de stämpling genom att försöka normalisera sig själva och passa in i den normala 

skolmiljön, oftast utan att lyckas. Studien kommer fram till att stämpling visar sig på olika 

sätt. Konsekvenserna av detta beskrivs som att självrespekten försvann när de försökte 

anpassa sig. Många gånger upplevde författarna att det inte fanns utrymme till att vara 

annorlunda och att de inte kunde leva upp till förväntningarna som ställdes på dem, 

framförallt i skolan och av lärarna. Det beskrivs en känsla av att vara lat när det egentligen var 

så att omgivningen inte kunde acceptera deras svårigheter. Just ordet lat är en beskrivning 

som är genomgående i alla tre självbiografier. Förväntningar som konstruerats och utgått från 

det normativa lämnade därmed inget utrymme till att vara annorlunda. Istället för att lyftas av 

sina tillgångar beskrivs istället en förnedring och att ingen hänsyn togs åt de svårigheter som 

fanns. Det finns alltså inte utrymme till att ha ett så kallat avvikande beteende eller att tillhöra 

en kategori som inte anses vara ”godkänd” och avvika, av omgivningen. Precis som Kärfve 

(2000) beskriver så kan de yttre faktorerna påverka utvecklingen av en individ och inte alltid 

ADHD. Istället för att se till hela individen som Eriksson (1999) beskriver så blir individen 

den egenskap samhället valt att tilldela.  

 

ADHD är, under det senaste decenniet, ett av de mest omtalande tillstånden inom bland annat 

socialt arbete (Hallerstedt, 2007). I hela världen uppges mellan cirka fem till sju procent barn 

ha diagnosen ADHD och mellan tre till fyra procent vuxna (A. Katzman & Sternat, 2014). 

Därmed är sannolikheten rätt hög att möta en individ som har en ADHD-diagnos, inom 

socialt arbete. Eftersom ADHD medför vissa svårigheter som oftast anses avvika från 

normaliteten, finns det en sannolikhet att bli stämplad i samhället och därmed också av oss 
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socialarbetare. För att undvika stämpling av individer med ADHD-diagnos, behöver 

stämplingen synliggöras och genom att lyfta fram berättelser skrivna av individer med en 

ADHD-diagnos, kan vi lära oss att hantera och undvika stämplingen. 

 

Den tidigare forskningen kring stämpling av individer med ADHD-diagnos är begränsad. 

Istället finns det mycket forskning kring stigmatisering, som kan ses som en efterföljd av 

stämpling. Stämpling kan ge många efterföljder som till exempel utanförskap, marginalisering 

och diskriminering. Att undvika stämpling kan alltså underlätta för individen på många olika 

nivåer. Vi människor har ett behov av att kategorisera varandra. Att kategorisera hjälper 

hjärnan att sortera våra intryck och hjälper oss sålla bort information. Därmed är stämpling 

något som sker dagligen men det är när stämplingen blir till något negativt och hämmande av 

en individ som vi måste lära oss att undvika det. För att få fram när, var och hur stämpling 

sker så studerades tre självbiografier, alla skrivna av individer med bland annat en ADHD-

diagnos. De studerades med hjälp av innehållsanalys och tematisk analys vilket underlättade i 

arbetet att få fram material till att besvara studiens frågeställningar. Stämpling som teori gav 

ett bra underlag för en ökad förståelse av vad det innebär att bli stämplad. Genom att använda 

begreppen avvikande, outsiders och normalitet stärktes teorin om stämpling och författarnas 

upplevelser och ledde till en utförlig resultat- och analys del.  

 

Något jag även ställer mig kritisk till är just att diagnostisera. Precis som Johannisson (2007) 

beskriver så kan en diagnos leda till förutfattade meningar. Det finns alltså en risk att 

individen blir sin diagnos. ADHD är en av de mest omtalade tillstånden inom socialt arbete, 

vilket jag uppmärksammat både ute i praktiken men också i litteratur.  

 

Avslutningsvis anser jag att det skulle vara intressant att ta reda på mer om hur samhället 

påverkar diagnossättning kring ADHD. Om det i dagens samhälle är lättare att få en ADHD-

diagnos då vi människor ofta vill ha förklaringar, förklaringar till varför vi inte känner att vi 

passar in eller varför vi tycker att andra inte gör det. Jag funderade även kring förutsättningar 

att få en ADHD-diagnos, om det krävs en diagnos för att kunna få det stöd som kan behövas 

och om det är ett motiv till att fler människor vill bli utredda för bland annat ADHD. Jag 

undrar om vi får svaren genom en ADHD-diagnos eller om vi människor istället ska börja ta 

vara på varandras förutsättningar och komplettera varandra istället för att stämpla varandra 

som olika på ett negativt sätt. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 
Tematisk analys 

 

I SKOLMILJÖN En riktig människa Jag föredrar att kalla 

mig impulsiv 

Tänk om 

Upplevelsen    

Vem stämplar    

Hur sker stämplingen    

 

STÄMPLING I 

SAMHÄLLET 

En riktig människa Jag föredrar att kalla 

mig impulsiv 

Tänk om 

I samhället    

I hemmet    

    

 

 

ATT FÅ EN 

DIAGNOS 

En riktig människa Jag föredrar att kalla 

mig impulsiv 

Tänk om 

Normalisering    

Få diagnosen    

    

 


