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NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER OCH IDENTITET		
- ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos.	

Johanna Hessel Siim och Camilla Söderberg	

Neuropsykiatriska diagnoser hos barn och vuxna ökar. Två av de 
mest förekommande diagnoserna är ADHD och Autismspektrum-
tillstånd (AST). Båda dessa diagnoser innefattar symptom inom 
socialt samspel och kognitiv prestation, vilket inverkar på 
individens vardag, självbild och identitet. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka individens upplevelse av hur identiteten 
påverkas av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Elva 
deltagare i åldersspannet 15 till 30 år rekryterades. Genom 
semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys i två delar; en 
induktiv och en deduktiv, framkom sammanlagt tolv teman. 
Resultatet beskriver positiva aspekter med diagnosen såsom 
identifikation, stöd och förståelse, samt negativa aspekter såsom 
fördomar, diskriminering och en upplevelse av att vara annorlunda. 
En teoretisk analys utifrån identitetsteori visade att problemen 
huvudsakligen uppstod i mötet med omgivningen och att 
omgivningens syn på och förhållningssätt till neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar behöver diskuteras för att skapa förändring.	

Neuropsykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 
samlingsnamn som innefattar diagnoserna Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), Autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD) 
och inlärningssvårigheter (Gillberg, 2016). Dessa antas vara medfödda och ger 
symptom från barndomen som påverkar individens sociala samspel, kommunikation, 
impuls- och aktivitetskontroll, uppmärksamhet och inlärning (Gillberg, 2016). 

Begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar används inom flera områden i 
samhället, exempelvis inom psykiatrisk behandling och utredning, inom skolverksamhet 
och specialpedagogik, inom patientföreningar och internetbaserade samfund, så kallade 
communities. I vardagligt tal används begreppet NPF ibland som förkortning för 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket har blivit en vedertagen term inom 
patientföreningar och intresseorganisationer (“Neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar”, 2016). I den diagnostiska manualen Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-5) används samlingsnamnet neurodevelopmental disorders, 
och här betonas att begreppet innefattar svårigheter som uppstår i en tidig 
utvecklingsperiod och manifesteras i tidig ålder, och leder till personliga, sociala samt 
akademiska funktionsnedsättningar (American Psychiatric Association, 2013). 

De senaste åren har antalet neuropsykiatriska diagnoser blivit allt vanligare hos både 
barn och vuxna. Enligt en studie från Karolinska Institutet har antalet barn mellan 2 och 
17 år som får diagnosen autism i Stockholms län tredubblats mellan 2001 och 2011 
(Idring et al., 2014). Enligt socialstyrelsens patientregister har antalet neuropsykiatriska 
diagnoser hos barn och unga (0 - 24 år) mer än dubblerats mellan 2006 och 2012 
(Socialstyrelsen, 2014). Om den ökade prevalensen beror på förbättrade metoder för 
diagnosticering, en ökad medvetenhet om diagnosen eller om det beror på en faktisk 
ökning är oklart enligt DSM-5 (APA, 2013).  
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Författarna till studien har själva erfarenhet av, både i privata och i kliniska 
sammanhang, att möta individer som funnit diagnosticeringen med en neuropsykiatrisk 
diagnos både hjälpsam och problematisk, men i vissa fall uttryckt en kritisk hållning till 
diagnosen som sådan. Dessa erfarenheter genererade ett gemensamt intresse för att 
undersöka hur upplevelsen av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos inverkar 
på självbild och identitet.  

Neuropsykiatriska diagnoser skiljer sig från andra psykiatriska diagnoser genom att de 
betraktas som medfödda, diagnostiseras tidigt i livet (till skillnad från t.ex. schizofreni), 
ofta består under hela livet (till skillnad från depression och ångest) och inte inbegriper 
några symtomfria perioder (till skillnad från bipolär sjukdom). Vidare skiljer de sig 
genom att de inverkar både på socialt och kognitivt fungerande och ses framför allt som 
en funktionsnedsättning, d.v.s. inte som en sjukdom hos individen (Gillberg, 2003). 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal 
olika diagnoser och med en stor varians inom gruppen. Dock finns ett flertal 
gemensamma faktorer, och med utgångspunkt i dessa har fokus för föreliggande uppsats 
lagts på den stora gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, istället för på 
enskilda diagnoser. 

Två av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD och AST. Hos den vuxna 
befolkningen beräknas prevalensen för ADHD vara 2,5 procent och hos barn 5 procent, 
och gällande AST beräknas prevalensen ligga på 1 procent av befolkningen hos både 
vuxna och barn (APA, 2013). Dessa två diagnoser omfattar symptom inom både socialt 
samspel och kognitiv prestation och har därigenom en inverkan på individens 
vardagliga liv, självbild och identitet. Då självbild och identitet inverkar på den 
psykiska hälsan, förmågan att hantera stress och på viktiga livsval, är det en viktig 
aspekt att undersöka i förhållande till psykiatriska diagnoser (Thoits, 2013). Det finns 
dock luckor i forskningen kring hur individens självbild och identitet påverkas av att få 
en neuropsykiatrisk diagnos (Lassinantti, 2014). Det finns ett flertal studier som redogör 
för de psykologiska mekanismerna vid erhållandet av medicinsk diagnos vid fysiska 
sjukdomar (Punchon, Skirrow & Murphy, 2009). Forskning kring neuropsykiatriska 
diagnoser har dock huvudsakligen fokuserat på omgivningens reaktioner, på behandling 
och medicinering och har främst varit inriktad på barn eller på föräldrar till barn med 
diagnos (Lassinantti, 2014; Kapp, Gillespie-Lynch, Sherman & Hutman, 2012).	

Fokus i föreliggande uppsats är därför att belysa hur individen upplever att identitet och 
självbild påverkas av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Diagnoserna 
ADHD och AST har valts ut som representanter för gruppen neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, eftersom de båda omfattar en stor variation av symptom inom 
både socialt och kognitivt fungerande. Det finns även en viss överlappning mellan dessa 
diagnoser. Exempelvis rapporteras uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet hos 
personer diagnosticerade med AST och barn och ungdomar som har ADHD har ofta 
problem socialt (Rommelse, Franke, Geurts, Hartman & Buitelaar, 2010). I föreliggande 
uppsats kommer neuropsykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar att användas synonymt och syftar då på ADHD och AST. 

Inledningen är disponerad enligt följande: Först görs en genomgång rörande 
kunskapsläget för diagnoserna ADHD och AST, följt av ett avsnitt om hur 
forskningsläget ser ut vad gäller individens upplevelse av att diagnostiseras och att leva 
med en neuropsykiatrisk diagnos. Därefter följer ett avsnitt med teorier om identitet.	
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Kliniska perspektiv och förklaringsmodeller	

Diagnostiska kriterier för ADHD och AST	
Både ADHD och autismspektrumdiagnoser ställs utifrån en klinisk bedömning som 
främst bygger på information från individen själv, närstående och till exempel lärare 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013a, 2013b). Som hjälp vid 
bedömningen används skattningsskalor och en uppskattning av den kognitiva förmågan. 
Individens förmåga att samspela och kommunicera med andra bedöms i förhållande till 
utvecklingsnivån i övrigt. En samlad bedömning görs av individens beteenden i olika 
miljöer och huruvida symptombilden ger upphov till en kliniskt signifikant 
funktionsnedsättning (SBU, 2013a, 2013b). Gränsen för att symtomen ska tolkas som 
en funktionsnedsättning är därmed något flytande och symptomen bedöms alltid utifrån 
de konsekvenser de får i samspel med den omgivande miljön. För att sätta en 
neuropsykiatrisk diagnos krävs att det finns en nedsatt funktion inom viktiga områden 
såsom sociala relationer eller daglig sysselsättning, eller att individen upplever ett 
subjektivt lidande till följd av problemen (Gillberg, 2003).	

Kärnsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetssvårigheter, ofta förekommande i 
kombination med impulsivitet och/eller hyperaktivitet (SBU, 2013a). AST är ett 
samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar kopplade till svårigheter med social 
interaktion och kommunikation samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och 
aktiviteter (DSM-5, APA, 2013). Brister i den verbala och icke-verbala utvecklingen 
sågs vid revideringen av den föregående versionen av DSM inte längre som ett av tre 
kärnsymptom (DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, 2000). Bristande 
utveckling av kroppsspråk, annan icke-verbal kommunikation och förmåga till 
socioemotionell ömsesidighet förstås i den nya upplagan av DSM-5 som delar av det 
sociala samspelet (APA, 2013).	

Förklaringsmodeller för ADHD och AST	
De rådande förklaringsmodellerna till både ADHD och AST inbegriper en kombination 
av en genetiskt betingad sårbarhet och påverkan från miljön under utvecklingen 
(Runswick-Cole, 2014). Det finns ett flertal studier som visar på en hög grad av 
ärftlighet för både ADHD och AST, men i nuläget är det ej möjligt att definiera hur 
genetiska faktorer samverkar med miljöpåverkan samt i vilket stadium av hjärnas 
utveckling som detta sker (Kiser, Rivero & Lesch, 2015). 	

Både vad gäller AST och ADHD inriktas forskningen alltmer på att försöka förstå 
orsakerna till funktionsnedsättning genom att fokusera på avvikelser i hjärnan generellt 
(Jones, Gliga, Bedford, Charman & Johnson, 2014). Vad gäller AST tros bearbetandet 
av sensorisk information och uppmärksamhetskontroll vara påverkat av avvikelser i hela 
neurala nätverk. En möjlig förklaring är att konnektiviteten är påverkad vid AST -en 
förhöjd konnektivitet tidigt under utvecklingen, och en underkonnektivitet i slutet av 
första året (Just, Cherkassky, Keller, Kana & Minshew, 2007). MRI-studier visar också 
på cerebral överväxt (signifikant större total cerebral volym) före två års ålder hos barn 
som senare diagnostiseras (Schumann et al., 2010; Shen et al., 2013). Vad gäller ADHD 
har forskningen alltmer fokuserat på en dysfunktionalitet i det system som styr icke-
uppgiftsstyrda processer såsom reflektion, kontemplation, planering och dagdrömmeri, 
det så kallade Default Mode System, DSM, (Konrad & Eickhoff, 2010). Studier visar på 
en förhöjd aktivitet i detta system hos personer med ADHD, både under vakenhet och 
vila vilket skulle kunna ge en förklaring till symptom som koncentrationssvårigheter 
och fokuseringssvårigheter (Konrad & Eickhoff, 2010).	
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Den förklaringsmodell som allmänt fått mest gehör vad gäller AST är en grupp 
hypoteser med fokus på olika komponenter av den “sociala hjärnan” (Gliga, Jones, 
Bedford, Charman & Johnson, 2014). När det refereras till den “sociala hjärnan” 
handlar det om subkortikala strukturer, kognitiva processer kopplade till social 
orientering, social motivation och belöningssystem samt bearbetning av rörelser och 
ansiktsuttryck i den superiora temporala fåran -STS (Adolphs, 2009). Denna 
förklaringsmodell inbegriper en tanke om att den medfödda nedsättningen av den 
“sociala hjärnan” försvårar utvecklingen i miljön och att det är begränsningarna vad 
gäller inlärning och bristen på social förstärkning under tidig utveckling som bidrar 
utvecklandet av andra symtom inom AST (Chevallier, Kohls, Troiani, Brodkin & 
Schultz, 2012). Det är dock mycket som tyder på att symptom som sensoriska 
begränsningar (Zwaigenbaum et al., 2005) och repetitiva beteenden (Ozonoff et al., 
2008; Loh et al., 2007) visar sig redan tidigt under utvecklingen, vilket tyder på att även 
dessa nedsättningar är medfödda. Studier visar dessutom att barn som senare utvecklar 
AST fokuserar på samma typ av social information fram till ett års ålder som barn som 
senare inte utvecklar AST (Elsabbagh et al., 2013; Young, Merin, Rogers & Ozonoff, 
2009; Bedford et al., 2012). Detta är ett argument för att utvecklandet av symtom inom 
AST snarare beror på nedsättningar kopplade till mer avancerade kortikala 
hjärnfunktioner än den subkortikala “social hjärnan” (Johnson, 2005).	

Forskningen fokuseras också på att se om orsaksförklaringarna till AST och ADHD 
överlappar.  Diagnoserna har betraktats som ömsesidigt uteslutande och har därmed 
länge studerats separat (Rommelse, Franke, Geurts, Hartman & Buitelaar, 2010). Den 
rådande uppfattningen är dock att diagnoserna kan samexistera hos samma individ och 
kriterierna för diagnoserna har reviderats i den senaste DSM-versionen (DSM-5) (APA, 
2013). Komorbiditet och överlapp gällande symtom studeras för att få en mer nyanserad 
kartläggning av hur variationen ser ut inom båda diagnoserna (Rommelse, Geurts, 
Franke, Buitelaar, & Hartman, 2011). Båda diagnoserna delas på så sätt upp i ett antal 
undergrupper där vissa grupper innebär högre eller lägre grad av symtom av AST 
och/eller ADHD. En hypotes är att det finns en gemensam ärftlig sårbarhet som 
medierar sambandet mellan gen och fenotyp (en organisms egenskap som utvecklats 
genom interaktionen mellan gen och miljö), vilken påverkar i vilken grad AST och/eller 
ADHD utvecklas hos en individ (Taurines et al., 2012; Rommelse, Franke, Geurts, 
Hartman & Buitelaar, 2010; Rommelse, Geurts, Franke, Buitelaar, & Hartman, 2011).	

Det finns även studier som visar på ett samband mellan ett otryggt anknytningsmönster 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Clarke, Ungerer, Chahoud, Johnson & 
Steifel 2002; Niederhofer, 2009). I nuläget finns dock inget svar på om det är en otrygg 
anknytning som leder till en neuropsykiatrisk diagnos, eller om det är de medfödda 
svårigheterna som försvårar anknytningsprocessen och därigenom skapar en otrygg 
anknytning (Niederhofer, 2009).	

Behandling av neuropsykiatriska diagnoser	
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, är det en allmänt beprövad 
erfarenhet som ligger till grund för användningen av de behandlingsprogram som finns 
utvecklade för AST (SBU, 2013b). Erfarenheten säger att insatserna från habilitering 
och sjukvård är absolut nödvändiga och till stor hjälp för individerna och deras 
närstående. Majoriteten av metoderna handlar om olika typer av färdighetsträning, 
psykopedagogiska insatser, beteendemodifikation och socialt stöd samt en anpassning 
av miljön. Enligt SBU har dock metoderna bristande vetenskapligt underlag då det 
bland annat saknas en allmän metod för att mäta effekten av insatserna. Metoderna 
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kombineras dessutom eklektiskt på ett mer eller mindre systematiskt sätt. Dessa 
kombinerade insatser har i nuläget inte utvärderats i några studier, utan vilar på den 
samlade beprövade erfarenheten inom habilitering och vård. Det finns inget läkemedel 
för behandling av kärnsymtomen inom AST. Dock kan neuroleptika användas för 
behandling av utagerande beteenden och för att dämpa stereotypa beteenden (SBU, 
2013b).	

Vid behandling med läkemedel vid ADHD (atomoxetin och metylfenidat) finns flera 
studier som styrker effekten. Nyttan och riskerna med användning av ADHD-läkemedel 
under längre tid än sex månader är dock inte beforskad i tillräcklig utsträckning för att 
kunna uttala sig om effekterna. Biverkningarna vid behandling är väl kända, men det 
finns för få studier för att kunna predicera påverkan under ett livslångt perspektiv. 
Enligt SBU uttrycker vuxna med ADHD och föräldrar till barn som är diagnosticerade 
att enbart medicinering inte är tillräckligt, även om behandlingen har effekt. Enligt SBU 
är det vetenskapliga underlaget dock för svagt för psykopedagogiska och 
psykoterapeutiska behandlingsmetoder vid ADHD, då studierna brister i kvalitet och 
inte tillåter säkra slutsatser av behandlingsmetodernas effekter (SBU, 2013a).	

Alternativ syn på neuropsykiatriska diagnoser	
Personer med AST världen över ifrågasätter om behandlingsprogram för personer med 
AST syftar till att få dessa individer att fungera så neurotypiskt som möjligt - det vill 
säga att fungera neurologiskt enligt vad som anses inom normen för ett friskt 
fungerande (Kapp et al., 2012). Det gemensamma engagemanget är så stort att det går 
att tala om en rörelse - neurodiversitetsrörelsen. Dessa samfund organiseras framför allt 
via forum på internet, men har också tagit sig i uttryck i den internationella 
organisationen Autism Network International som sedan 1996 organiserat autistiska 
retreats - “autreats”. “Autreats” har syftet att skapa en autismvänlig miljö utan press på 
att interagera, utan onödiga sinnesintryck och stora samlingar av människor (Runswick-
Cole, 2014). Neurodiversitetsrörelsen vill utmana definitionen av vad som anses 
“normalt”. Genom att betrakta de drag som diagnostiseras som ett annat sätt att fungera, 
ett annat sätt att tolka och bearbeta sinnesintryck, minskar stigmatiseringen. “Dragen” 
betraktas snarare som en funktionsvariant av ett neurotypiskt sätt att fungera, än som en 
funktionsnedsättning. Rörelsen arbetar för att personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inte bara ska ha rätt till hjälp, utan kräver jämlikhet. Utifrån 
detta likställs denna grupp med andra marginaliserade grupper (p.g.a. kön, klass, 
etnicitet och sexuell läggning) i samhället. För att undersöka förekomsten av något 
liknande i Sverige, inför arbetet med föreliggande studie, har litteratursökning gjorts 
inom svensk forskning. Litteratursökningen gav inget stöd för att rörelsen finns 
representerad i Sverige. Intresseorganisationen Attention, en svensk sammanslutning för 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, känner inte till att 
neurodiversitetsrörelsen finns representerad i Sverige (personlig kommunikation, 
Forsberg K. 24 mars 2015). Forskning visar att personer som själva har en 
Aspergerdiagnos föredrar att se de autistiska dragen som en del av personligheten - en 
funktionsvariant kopplad till genetiskt betingade neurologiska skillnader, medan 
föräldrar till personer diagnostiserade med autism är intresserade av att behandla och 
“bota” de autistiska dragen genom miljöpåverkan och förespråkar därmed en social 
förklaringsmodell (Kapp et al., 2013). Diagnostiserade personer, i USA och 
Storbritannien, föredrar ofta att benämnas som en “autistisk person” framför en “person 
med autism” som rekommenderas inom vården. Neurodiversitetsrörelsen har anklagats 
för att motverka utvecklandet av botemedel genom att förespråka genetiska skillnader 
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och autistiska individers rätt att vara som de är. Studier visar att medvetenhet om 
neurodiversitetsbegreppet korrelerar med en positiv identitet hos diagnostiserade 
personer. Dessa personer uppmärksammar dock negativa aspekter av autism i lika stor 
utsträckning som andra. Personer medvetna om neurodiversitetsbegreppet och personer 
diagnosticerade med autism är mindre intresserade av att hitta ett botemedel, men lika 
intresserade av att förstå orsaken till autism. De är dock inte mindre benägna att stödja 
en uppfostringsstil som hjälper autistiska barn att inte sticka ut, än personer utan 
kunskap om neurodiversitetsbegreppet (Kapp et al., 2013).	

Även när det gäller ADHD finns ett flertal kritiska röster som menar att diagnosen 
endast är ett kulturellt och sociologiskt konstrukt och en produkt av en viss 
samhällsideologi (Lassinanti, 2015). Kritik lyfts fram att det skulle vara vinstdrivande 
krafter i samhället som påverkar uppkomst och ökning av vissa diagnoser (Conrad, 
2007). Genom detta flyttas gränsen för vad som är normalt, och beteenden som tidigare 
ansetts normala patologiseras (Lassinanti, 2015). Andra menar att det är samhällets 
ökade krav på individen som kräver en mer likriktad prestation och patologiserar 
varians inom kognitivt och socialt fungerande (Brante, 2007).	

I och med debatten om förändringar av DSM-IV om huruvida Aspergerdiagnosen skulle 
ingå eller inte skulle ingå under autismspektrumet har frågan om vilken 
förklaringsmodell för diagnosen som är den mest relevanta blivit högaktuell (Carmack, 
2014). Beroende på om diagnosen Asperger ska betraktas utifrån dess medicinska 
betydelse inom vården, eller med hänsyn till diagnosens socialt konstruerade följder, har 
argumenten för och emot förändringarna i DSM sett olika ut. Forskarkåren kritiseras för 
att bortse från betydelsen av den sociala innebörden av att definiera sig som “Aspie” 
(vardagligt talat “Aspig” på svenska) och enbart fokusera på de medicinska likheterna 
med autism (Carmack, 2014).	

Upplevelse av att få och ha en neuropsykiatrisk diagnos	
Studier som gjorts av hur individer påverkas av att få en neuropsykiatrisk diagnos visar 
på betydelsen av att få en diagnos för att få en förklaring till sina symtom (Punchon et 
al., 2009). Kategoriseringen, med den underliggande betydelsen att andra har samma 
svårigheter, ger en känsla av tillhörighet. Personer diagnostiserade med AST har 
beskrivit lättnaden i att kunna förstå sina svårigheter neurologiskt efter många år med en 
känsla av att inte passa in och kunna förstå sig själva (Singer, 1999; Ortega, 2009).	

I en brittisk studie av 150 barns upplevelse av att ha en ADHD-diagnos framkommer att 
det både upplevs som underlättande och problematiskt att få en diagnos (Singh, 2003). 
Barnen i studien beskriver dels att diagnosen kan vara till hjälp genom att skapa 
förståelse för deras beteende och att de i vissa fall kan slippa ta ansvar, dels att den 
skapar en rädsla för att andra ska bli rädda och dra sig undan eller att barnen ska bli 
retade. I en studie kring ungdomars identitetsskapande och medicinering framkom att 
många upplevde en konflikt mellan det “autentiska” självet och det “medicinerade” 
självet (Loe & Cuttino, 2008). Upplevelsen var att medicinen blev ett sätt att möta 
omgivningens krav på prestation och att främja ett mer normanpassat beteende, 
samtidigt som det hos många deltagare upplevdes som fel att medicinera sig för att 
passa in. Flertalet deltagare undvek att medicinera under helger och lov, för att kunna 
känna sig mer som sig själva (Loe & Cuttino, 2008).	

Förändringar vad gäller hälsan, exempelvis ett sjukdomsbesked kan vara en omvälvande 
händelse som ofta innebär att individen behöver omformulera sin identitet (Kovarsky & 
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Bokhour, 2007). I en intervjustudie med personer diagnostiserade med AST (Punchon et 
al., 2009) dras slutsatsen att det finns starka motiv för att fånga upp och diagnostisera så 
tidigt som möjligt för att undvika att känslan av att vara annorlunda och mindervärdig 
inte ska förstärkas hos individen. I studien framkommer att bristen på förståelse för 
svårigheterna får konsekvenser för individerna, då andras uppfattning om dem 
internaliseras och får allvarliga följder för det psykiska måendet. Bearbetningsprocessen 
efter att ha fått en AST-diagnos, som kan pågå i månader eller år, innebär att negativa 
erfarenheter som påverkat identiteten kan omformuleras efter att diagnosen har satts och 
att detta i sin tur påverkar formandet av identiteten. Diagnostiseringen beskrivs leda till 
ett skifte i förhållningssättet till sig själv och omgivningen då det öppnar för 
möjligheten att förklara för omgivningen och be om hjälp. Reaktioner på att få 
diagnosen är både ilska och en känsla av att ha förlorat något, men också en lättnad 
(Punchon et al., 2009). 

Identitetsteorier	

Identitetsbegreppet	
Begreppet identitet har studerats i olika teoretiska perspektiv och har därför givits ett 
flertal definitioner. De främsta skillnaderna ligger i huruvida identitet betraktas som 
något individuellt eller kollektivt, permanent eller föränderligt, skapat av individ eller 
samhälle (Vignoles, Schwartz & Luyckx, 2011). Utvecklingspsykologin betraktar 
identitet som något tämligen stabilt som huvudsakligen utvecklas under tonårstiden 
medan ett sociologiskt perspektiv utgår från att identitet är något som växlar och skapas 
i samklang med omgivning och som en ständigt fluktuerande process.	

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på identitet	
Enligt teoretikern Erik Homburger Eriksons (1982) psykosociala teori är det under 
tonårstiden som den grundläggande identitetsutvecklingen sker, genom att individen då 
selektivt bejakar och förkastar tidigare identifikationer från barndomen (Erikson, 1982). 
Processen sker i samspel med omgivningen och även samhällets sätt att definiera unga 
individer är av betydelse för identitetsskapandet. Den framväxande identiteten 
sammanfogar de många olika självbilder som individen upplevt under barndomen, 
vilket medför att dessa kan återupplevas med extra styrka under tonårstiden. 
Upplevelsen av ett sammanhängande medvetet jag väcker funderingar av en existentiell 
karaktär och adolescensen präglas ofta av existentiella, ideologiska och etiska tankar. 
Under identitetsutvecklingen sker en pendling mellan identitetsskapande och 
identitetsfusion och individen tampas med frågor kring personlig identitet, sexuell 
identitet, tankar om yrkesliv och olika etiska frågor (Erikson, 1982).	

Erikson beskriver denna fas som en konflikt mellan identitet/identitetsförvirring, med 
syftet att mynna ut i en integrerad upplevelse av självbild och identitet. Detta uppnås 
genom att en ömsesidig relation etableras med omgivningen, samtidigt som individen 
behåller en upplevelse av kontinuitet inom sig. Processen kan beskrivas som en 
omformulering av allt som individen har varit, till en kärna av vad denne kommer att bli 
(Erikson, 1982).	

Enligt Eriksons psykosociala utvecklingsteori ligger de erfarenheter och egenskaper 
som har utvecklats i de tre första utvecklingsstadierna till grund för den 
identitetsskapande processen. I det allra första stadiet behandlas konflikten tillit/misstro 
och i likhet med anknytningsteorin handlar detta stadium om den första primära nära 



	
	
	

8	

relationen till annan människa. Det sätt på vilket denna konflikt löses ligger till grund 
för individens förhållande till andra människor och omvärld (Erikson, 1982). Som 
tidigare nämnts så tycks det finnas tecken på att individer med neuropsykiatrisk diagnos 
i högre grad har en otrygg erfarenhet från det tidigaste utvecklingsstadiet, vilket i en 
tillämpning av Eriksons teori skulle kunna inverka på den identitetsskapande processen.	

Nästa utvecklingssteg enligt Eriksons teori handlar om konflikten mellan initiativ/skuld 
och att en lyckad lösning av denna konflikt leder till egenskapen målmedvetenhet 
(Erikson, 1982). Då neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta innefattar svårigheter 
med sociala konventioner och impulskontroll kan det finnas anledning att tänka att detta 
utvecklingssteg kan vara särskilt svårt att hantera med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.	

Eriksons tredje utvecklingssteg behandlar konflikten arbetsflit/underlägsenhet och en 
lyckad lösning av denna konflikt leder till egenskapen duglighet (Erikson, 1982). Denna 
konflikt sammanfaller i hög grad med skolstarten och kan tänkas vara extra 
problematisk att lösa för en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.	

Eriksons teori har kritiserats för att vara alltför statisk och begränsad och flera andra 
teoretiker och forskare anser att den identitetsskapande processen inte endast äger rum 
under adolescensen utan fortgår livet ut (Vignoles et al., 2011). James Marcia är en av 
de teoretiker som har vidareutvecklat Eriksson teorier. Medan Eriksson menar att 
identitetsutvecklingen sker genom en pendling mellan två tillstånd, identitetsskapande 
och identitetsdiffusion, menar Marcia att processen sker genom ett dynamiskt pendlande 
mellan fyra tillstånd och är något som inleds under tonåren men därefter aktiveras av 
större livshändelser och därför pågår livet ut (Kroger & Marcia, 2011). Den 
identitetsskapande processen aktiveras när individens självbild utmanas inom något av 
dessa områden; självkänsla, kompetens, att känna tillhörighet, att vara distinkt, att vara 
sammanhängande över tid och upplevelse av att ha en mening (Vignoles, Regalia, 
Manzi, Golledge & Scabini 2006; Vignoles, Schwartz, & Luyckx, 2011). Även tiden för 
adolescensen och identitetsutveckling i samband med denna har diskuterats utifrån ett 
kulturellt perspektiv. Enligt Jeffrey Arnett (2000) finns tydliga indikationer på att 
utvecklingen tycks vara fördröjd i industrialiserade länder där kraven på utbildning, 
arbete och familjebildning inte uppstår i anslutning till adolescensen, utan snarare runt 
25 års ålder. Detta lämnar ett utrymme för fortsatt utforskande kring roller och identitet 
hos unga individer, och benämns en fas mellan tonår och vuxen kallad emerging 
adulthood (Arnett, 2000).	

Sociala identitetsteorier	
Enligt den sociala identitetsteorin består den individuella identiteten av en mängd 
sociala identiteter, med vilka individen identifierar sig och jämför sig med andra 
grupper (Tajfel, 1979). Vilken gruppidentitet som aktualiseras hos en individ beror på 
det aktuella sammanhanget och uppgiften. Processen sker stegvis genom en 
kategorisering av individer i grupper utifrån gemensamma nämnare. Därefter sker en 
identifikation med vissa av dessa grupper och en jämförelse mellan den egna gruppen 
och andra grupper (Tajfel, 1979). 

För att en viss gruppidentitet ska kunna aktualiseras hos en individ, behöver det finnas 
en medvetenhet och tillgänglighet till gruppidentiteten hos individen (Spears, 2011). 
Definitionen av en gruppidentitet baseras dels på att skillnaderna mellan grupperna är 
större än skillnaderna inom gruppen, dels på överensstämmelsen med de förväntningar 
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och förkunskaper som finns om den aktuella gruppen. Dessa processer pågår både hos 
individen och omgivningen.	

Kontexten är av avgörande betydelse för hur den aktuella gruppidentiteten definieras, då 
en jämförelse med en viss grupp framhäver vissa egenskaper och en jämförelse med 
andra grupper framhäver andra egenskaper (Spears, 2011). Exempelvis kan psykolog-
studenter i jämförelse med fysikstudenter framstå som mer kreativa och mindre smarta, 
medan de i jämförelse med konststudenter framstår som mindre kreativa men smartare. 
Vissa kontexter och sammanhang kan därmed vara mer eller mindre önskvärda för 
individen, genom att olika egenskaper framhävs och olika grupp-identiteter aktualiseras 
i jämförelse med omgivningen (Spears, 2011). 

Det är dock inte alla grupper som har möjlighet att hitta jämförelser där den egna 
gruppens egenskaper framstår som positiva i förhållande till andra grupper (Spears, 
2011). Minoritetsgrupper med lägre social status kan sakna möjlighet att framhäva 
positiva egenskaper i förhållande till andra grupper till följd av etablerade 
statusförhållanden i samhället. Det kan istället medföra att gruppen försöker påverka sin 
status genom att försöka omdefiniera sin gruppidentitet alternativt försöka påverka 
omgivningens bild av gruppen i syfte att minska stigmatisering av gruppen.	

Den sociala identiteten inbegriper både en kognitiv aspekt och en värderande aspekt, där 
den kognitiva delen innefattar kunskapen om den aktuella gruppen med vilken en 
person identifierar sig och den värderande, som innefattar det värde och den emotionella 
betydelsen av detta gruppmedlemskap har för individen (Spears, 2011). Teorin utgår 
från att en individ kan uppleva en förhöjning av sitt eget värde genom att identifiera sig 
med en grupp vars egenskaper beskrivs som positiva i jämförelse andra grupper. Detta 
motiverar en strävan efter att betona jämförelser med grupper där den egna gruppen kan 
framställas i positiva termer. Detta kan ses som en förklaring till fenomen som 
diskriminering mellan grupper och fördomar.	

Den kognitiva processen att kategorisera sig själv som gruppmedlem och tänka på 
gruppen i termer av vi istället för jag, är en central del i uppkomsten av 
grupptillhörighet och gruppbeteenden. Detta beskrivs i Turners self-categorisation 
theory (Turner & Reynolds, 2012) och processen att underordna den individuella 
identiteten under gruppens identitet kallas för depersonalisering. Detta innebär att 
gruppens normer blir dominerande och att det individuella beteendet anpassas därefter. 
Under depersonaliseringen är det är främst gruppens framgångar och förmågor som 
påverkar självkänslan och inte de individuella prestationerna.	

Den sociala identitetsteorin och Self-categorisation theory ger genom detta en 
nyanserad beskrivning av hur stereotyper kring den egna gruppen och andra grupper 
skapas (Spears, 2011; Turner & Reynolds, 2012). Enligt dessa teorier handlar 
stereotypifiering dels om att förstå en grupp utifrån de likheter som finns inom gruppen 
och skillnader från andra grupper och de förväntningar detta medför, dels om att förstå 
den egna gruppen och andra grupper i förhållande till sin kontext. Enligt teorin bör en 
stereotyp betraktas tillsammans med den kontext som den har uppstått ur, och att den då 
kan ge värdefull information om den sociala verklighet som den är en del av (Spears, 
2011).	
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Ett integrerat perspektiv på identitet	
Enligt Vignoles et al (2011) behöver begreppet identitet inte betraktas som antingen 
individuellt eller kollektivt, permanent eller föränderligt, skapat av individ eller 
samhälle, utan alla dessa aspekter bör betraktas samtidigt. De menar att identiteten 
skapas på ett personligt plan, men under påverkan av det sociala samspelet och aldrig 
oberoende av detta samspel. Vissa aspekter är stabila, andra är inte stabila. Vissa 
aspekter kan upplevas som stabila, men detta kan snarare ses som ett resultat av en 
pågående identitetsbevarande process och inte som ett statiskt tillstånd.	

Enligt Vignoles et al (2011) kan begreppet identitet definieras som en persons implicita 
och explicita svar på frågan “Vem är du?”, både som enskild individ och som del av 
olika grupper. Detta innefattar den bild som individen har av sig själv, den bild som 
denne presenterar inför omgivningen samt de sociala bekräftanden och reaktioner som 
detta medför. Denna definition innefattar därmed både en individuell identitet och en 
social identitet, en personlig bild och en bild som presenteras för omgivningen och som 
möter omgivningens reaktioner. Alla dessa delar samspelar med varandra och det är just 
den ständigt pågående interaktionen mellan dem som utgör begreppet identitet 
(Vignoles et al., 2011).	

Syfte  	

Syftet med denna uppsats var att undersöka individens upplevelse av att diagnostiseras 
och leva med en neuropsykiatrisk diagnos samt hur detta inverkar på identitet och 
självbild. Valet gjordes att lägga fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
istället för på enskilda diagnoser, då det finns ett flertal faktorer som är gemensamma 
för diagnoserna och som påverkar individens prestation och relation till sin omgivning, 
samt därigenom individens bild av sig själv och omgivningens bild av individen, vilket i 
sin tur har stor inverkan på identiteten.	 Syftet var att lyfta fram individens egen 
berättelse och att öka kunskapen om den diagnostiserade individens subjektiva 
upplevelser kopplade till at få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Då stor del av 
tidigare forskning inom området har skildrats i ett utifrånperspektiv och med fokus på 
omgivningens upplevelse, var förhoppningen att denna studie ska kunna komplettera 
området med att visa ett annat perspektiv. Kunskap om detta skulle kunna vara 
användbar inom olika områden såsom utredning, habilitering, pedagogisk utformning 
och anpassning av arbetsmiljö för individer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  

Frågeställningar	
1. Hur ser upplevelsen av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos ut hos ett 
antal ungdomar och unga vuxna?	

2. Vilken påverkan har dessa upplevelser på identitetsutveckling och identitetsskapande 
hos deltagarna?	

Metod	

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna till studiens datainsamling, som bestod av kvalitativa intervjuer, rekryterades 
genom ett kombinerat bekvämlighetsurval och strategiskt urval samt i ett fall 
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snöbollsurval. Med bekvämlighetsurval menas att deltagare rekryteras i mån av 
tillgänglighet och intresse för deltagande, medan ett strategiskt urval innebär att 
deltagare med särskilda egenskaper handplockas för att ge det kvalitativa materialet 
önskvärd djup och bredd (Langemar, 2008). De kvalitéer som ligger till grund för det 
strategiska urvalet behöver inte vara klara inledningsvis utan kan växa fram under de 
inledande intervjuer som görs. Snöbollsurval innebär att personer som blev tillgängliga 
genom att undersöknings-deltagare rekommenderade andra att delta rekryteras 
(Langemar, 2008). 

Två av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna, ADHD och AST, valdes för att 
representera populationen. Deltagarna till studien rekryterades via en rikstäckande 
intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ett 
habiliteringscentrum för neuropsykiatriska diagnoser, en daglig verksamhet för personer 
med AST i Stockholm samt genom information om studien på anslagstavlor på 
Stockholms universitet. Information om studien, inklusionskriterier samt 
kontaktuppgifter för anmälan förmedlades via organisationernas sociala medier, 
anslagstavlor, muntligen vid ett personligt besök på en intresseorganisation och 
kommunikation per mejl. 	

Urvalskriterier för deltagande var att befinna sig i ålderskategorin 15 till 30 år, AST 
eller ADHD diagnos och att bo i Stockholmsområdet. Åldersspannet valdes för att både 
fånga upplevelser av identitetsutveckling under adolescensen och emerging adulthood 
samt ett reflekterande över identiteten senare under livets gång, när det till viss del finns 
möjlighet att blicka tillbaka. Det breda åldersspannet motiverades med studiens 
explorativa ansats.	En diagnostisering påverkar individen på ett flertal plan och det finns 
därmed anledning att tänka att identitetskapandeprocessen tar sig uttryck på ett annat 
sätt hos personer med neuropsykiatriska diagnoser än hos de individer som 
överensstämmer med normen, även om diagnosen är ställd före tonåren. Då större 
livshändelser aktualiserar identitetsutvecklingen kan detta tänkas ske i samband med en 
diagnostisering. Med detta åldersspann fångas olika aspekter av identitetsskapande hos 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den lägre åldersgränsen har 
satts en bit in i tonåren, vilket motiveras med att det ställs vissa krav på deltagarna att 
kunna reflektera över sig själva, vilket bedöms vara svårt för en 13-åring.	

Urvalet baserades initialt på tillgängligheten av sex deltagare som snabbt anmälde 
intresse. Av dessa var tre personer diagnostiserade med AST, varav två var män och en 
kvinna. De andra tre var kvinnor diagnostiserade med ADHD. Dessa deltagare befann 
sig i åldersspannet 22 till 28 år. Deltagarna handplockades därefter strategiskt för att få 
ett så representativt urval som möjligt gällande kvalitéer med relevans för 
frågeställningen. En deltagare handplockades från personer som blev tillgängliga genom 
snöbollsurval (Langemar, 2008). De områden som bedömdes viktiga för att uppnå en 
kvalitativ representativitet var ålder, diagnos, kön, utbildningsnivå/sysselsättning och tid 
som personen har haft sin diagnos. För att få ett så rikt material som möjligt har stor 
spridning vad gäller dessa kriterier eftersträvats. Urvalsprocessen skedde löpande i 
samspel med den pågående datainsamlingen. Rekryteringen kunde på så vis styras till 
att komplettera områden som tidigare intervjuer inte täckt av. Efter elva intervjuer 
bedömdes materialet ha uppnått en kvalitativ mättnad varför inga fler intervjuer 
genomfördes.	

Sammanlagt elva deltagare rekryterades i åldrarna 15 till 30. Fem av dessa var 
diagnosticerade med diagnosen ADHD och fyra var diagnosticerade med diagnosen 
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AST. En person var diagnosticerad med både ADHD och AST och en person befann sig 
i en pågående utredning för en neuropsykiatrisk diagnos. Antalet år som personerna haft 
sin diagnos varierade mellan 0 till 14 år. Fem av deltagarna var män och sex var 
kvinnor. Två deltagare hade en avslutad högskoleexamen, tre deltagare befann sig i en 
pågående högskoleutbildning, en deltagare studerade på högstadiet, en på gymnasiet och 
tre studerade på Komvux för att läsa in högstadie- och gymnasiekompetens. Fyra av 
deltagarna förvärvsarbetade och en var sjukskriven. Medelåldern för gruppen var 23 år, 
för grupperna diagnostiserade med respektive diagnos var medelåldern 22 år (ADHD) 
respektive 24 år (AST). Ordningen på intervjuerna, när det strategiska urvalet tog vid 
samt demografiska data över deltagarna är redovisade nedan i tabell 1.	

Tabell 1. Redovisning av demografiska data över studiens deltagare, utifrån ordningen i 
vilken intervjuerna genomfördes. Strategiskt urval tog vid efter sex intervjuer och är 
markerat i tabellen med en streckad linje.	

Ålder Diagnos Kön Utbildningsnivå/ sysselsättning Tid sedan diagnostisering 

22 ADHD Kvinna Högskola, studerar 6 mån 

27 ADHD Kvinna Högskola, förvärvsarbetar 5 år 

28 (ADHD) Kvinna Högskola, studerar Under utredning 

26 AST Man Komvux, studerar 6-7 år 

22 AST Man Komvux, studerar 14 år 

26 AST Kvinna Högskola, förvärvsarbetar 13 år 

16 ADHD Kvinna Gymnasium, studerar 2-3 år 

30 ADHD Man Komvux, förvärvsarbetar 1 år 

15 ADHD Kvinna Grundskola, studerar 2 mån 

27 AST Kvinna Högskola, sjukskriven 6 mån 

18 ADHD, AST Man Gymnasium, studerar 6 år resp. 6 mån 

 

Datainsamling	
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer - en intervjuform med ett 
antal formulerade frågor med möjlighet till ändrad ordningsföljd samt med utrymme för 
följdfrågor (Langemar, 2008). Samtliga intervjuer genomfördes med två intervjuare 
(JHS, CS) och en respondent. Platserna för intervjuerna var avskilda rum på deltagarnas 
arbetsplatser eller skolor, bokade grupprum på Stockholms universitetsbibliotek och på 
Studentpalatset, Odenplan. Intervjuernas längd var ungefär en timme. Materialet 
dokumenterades genom ljudinspelning på två mobiltelefoner. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide i två versioner med sammanlagt 30 frågor 
vardera, inom fyra områden; "individens syn på sin diagnos”, "upplevelse att ha/få en 
diagnos", "identitetsutveckling" samt "social identitet” (se bilaga 1 och bilaga 2). 
Frågorna har formulerats för att fånga olika aspekter som utifrån uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt antas ha relevans för individens upplevelser av att få och leva med en 
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neuropsykiatrisk diagnos. Identitetsbegreppet har operationaliserats på detta sätt för att 
möjliggöra för deltagarna att sätta ord på upplevelser rörande identitet. Efter tre 
inledande intervjuer genomfördes en anpassning av den första versionen (se bilaga 1). 
Detta då vissa av intervjufrågorna visade sig vara av alltför öppen karaktär och behövde 
konkretiseras för att bli anpassade till intervjupersonerna. Detta framkom både genom 
utfallet av en av intervjuerna där det var svårt att få reflekterande svar och genom 
konkreta synpunkter på frågornas karaktär från deltagarna. Den anpassade versionen 
användes för resterande intervjuer (se bilaga 2). 

Analys 
För att analysera och bearbeta materialet valdes analysmetoden tematisk analys. Detta 
anses vara en lämplig metod för att undersöka frågeställningar och områden utifrån både 
en induktiv, empiristyrd ansats och en deduktiv, teoristyrd ansats, samt när dessa 
ansatser kombineras (Langemar, 2008). Då de aktuella frågeställningarna både berör 
områden där det redan finns tidigare forskning, såsom identitetsutveckling och 
upplevelse av att få en diagnos, samt undersöker områden där tidigare forskning saknas, 
såsom identitetsutveckling i förhållande till att få en diagnos, bedömdes en tematisk 
analys med en kombinerad induktiv och deduktiv ansats vara lämplig. En tematisk 
analysmetod anses också lämplig när tidigare erfarenhet av kvalitativ metod är 
begränsad (Braun och Clarke, 2006). 

Under arbetets gång fattades beslutet att initialt fokusera på den induktiva läsningen av 
materialet för att understödja en god empirisk förankring under analysens alla steg och 
minimera risken att förlora väsentliga delar av ursprungsmaterialet i en teoristyrd 
tolkningsprocess. Den deduktiva läsningen av materialet gjordes därför i ett senare 
skede och analysarbetet delades därmed upp i delarna, Analys A och Analys B. Båda 
analyserna genomfördes enligt det arbetssätt för tematisk analys som beskrivs av Braun 
och Clarke (2006). Analysprocessens fem steg presenteras nedan i tabell 2. För Analys 
B gäller steg 2 till 5. 

Tabell 2. Beskrivning av analysprocessens fem steg i Analys A och B (steg 2-5).	

1. Att lära känna materialet     Transkribering av intervjuer 
Genomläsning av all text 
Markering av intressanta delar och möjliga koder 

2. Att generera initiala koder Kodning av relevanta delar av materialet, induktivt eller 
deduktivt 

3. Att söka efter teman Sortering av koder i möjliga teman 

4. Att identifiera teman Bearbetning av möjliga teman och underteman och sortering 
efter relevans 
Återkoppling till råmaterial för kontroll av överensstämmelse 
med den ursprungliga betydelsen, samt återkoppling till teori 
för kontroll av förankring i teoretiskt beskrivna fenomen 

5. Att definiera och namnge teman Identifiering av essensen i varje tema, definition och 
benämning av temats innehåll 
Undersökning av samband mellan teman, formulering av en 
struktur eller hierarki 
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Den induktiva läsningen resulterade i sju teman som gav en datanära och induktiv 
beskrivning av materialet. Resultatet av Analys A besvarar uppsatsens första 
frågeställning. Därefter analyserades dessa teman och underliggande koder deduktivt 
utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på identitet och social identitetsteori. 
Resultatet av Analys B, där fem deduktiva teman framkom, besvarar uppsatsens andra 
frågeställning. Under båda analyserna har såväl likheter som skillnader som skulle 
kunna kopplas till demografiska data (ålder, diagnos, kön, utbildningsnivå/ 
sysselsättning och tid sedan diagnostisering) beaktats. Detta har gjorts genom att 
gruppera deltagarna utifrån alla olika demografiska data och titta efter likheter och 
skillnader i upplevelser. Slutligen har koderna i respektive tema från Analys A och 
Analys B analyserats med särskilt fokus på skillnader kopplade till diagnos för att 
säkerhetsställa att inga nyansskillnader gått förlorade under analysens gång. Nedan 
följer en stegvis beskrivning av analysprocessen.	

Analys A.	
1. I det första steget genomlyssnades intervjuerna och transkriberades till löpande text i 
ordbehandlingsprogrammet Word. Transkriberingen gjordes ortografiskt, vilket innebar 
att det som transkriberades var vad som sades, men att sådant som tonfall, blickar, 
pauser och kroppsspråk inte registrerades. Därefter lästes alla intervjuer igenom i syfte 
att lära känna materialet och anteckna reflektioner, möjliga koder och teman.	

2. I det nästkommande steget gjordes en initial kodning av materialet utifrån ett 
induktivt perspektiv där alla textsegment med möjlig relevans för frågeställningen 
kodades. Koderna formulerades så nära ursprunglig data som möjligt, för att inte förlora 
kontakten med ursprungsmaterialet. Kodningen genomfördes i ordbehandlings-
programmet Word med hjälp att programmets kommentarsfunktion.	

Den initiala kodningen genomfördes parallellt av de två författarna för att uppnå bredd 
inom koderna samt för att inte missa något väsentligt område. Då författarna kunde 
anses ha en viss skillnad i förförståelse och erfarenhetsbas kan även denna dubbla 
kodning ses som en metod för triangulering av materialet, d.v.s. att ett material mäts 
med två olika metoder som därefter vägs samman i syfte att ge rikare information än 
vad enbart en mätmetod kan åstadkomma (Langemar, 2008). Triangulering kan även ses 
som ett sätt att undersöka och höja en studies validitet. Detta görs genom att identifiera 
områden där skillnader förekommer i tolkning av ursprungsmaterialets innehåll och 
utifrån detta föra kritiska och reflekterande diskussioner kring materialet i syfte att 
uppnå en bedömaröverensstämmelse. I genomsnitt 9 koder per intervju, av sammanlagt 
132 koder per intervju (båda siffrorna syftar på det sammanlagda antalet koder som 
skapades vid den dubbla kodningen av varje intervju) gav skilda beskrivningar. I dessa 
fall fördes en diskussion om ursprungsmaterialets innehåll och betydelse tills 
överenstämmelse nåddes i fråga om kodning och klassificering. 

3. I det tredje steget jämfördes de två kodningarna och sammanställdes. I samband med 
detta omformulerades dessa koder till mer specifika koder som fortfarande hade en 
induktiv och nära koppling till ursprungsmaterialet. Koderna sorterades och grupperades 
och ett antal möjliga teman började växa fram.	

4. I det fjärde steget gjordes en bearbetning av preliminära teman. Varje intervju 
färgkodades utifrån preliminära teman och grupperna av koder från alla intervjuer 
sorterades sedan in under de preliminära temana. Därefter sorterades de preliminära 
temana utifrån relevans för frågeställningarna och teori. Grupperna bearbetades därefter 
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genom att i vissa fall sätta samman två preliminära teman och i något fall dela upp ett 
tema. Under denna process omarbetades elva preliminära teman till sju färdiga teman. 
Denna bearbetning gjordes genom en återkoppling till råmaterialet, där alla intervjuer 
lästes igenom med varje tema i åtanke för att kontrollera överensstämmelse och 
korrigera för eventuella avvikelser. Detta i syfte att bedöma överensstämmelsen mellan 
temat och den ursprungliga betydelsen. Denna genomläsning gjordes parallellt av de 
båda författarna för att säkerställa att den empiriska förankringen med ursprungs-
materialet inte förlorats genom tolkning och generalisering. Detta gjordes också för att 
försäkra sig om att relevant variation inom varje tema hos undersökningsgruppen inte 
förlorats under analysprocessens gång.	

5. I det sista steget kunde essensen i varje tema fastställas och de definitiva namnen 
definieras. Sambandet mellan olika teman undersöktes genom att identifiera hur 
kopplingar mellan de olika temana presenterades av deltagarna. Detta genomfördes 
genom ytterligare en genomläsning av ursprungsmaterialet. De explicita kopplingar som 
identifierades var dels utsagor där ett eller flera teman beskrevs som att de upplevdes 
leda fram till ett annat, dels beskrivningar av ett kronologiskt händelseförlopp där två 
eller flera teman beskrevs som att de upplevdes uppstå efter varandra, dels 
beskrivningar där två teman nämndes tillsammans som att de hörde ihop.	

Utifrån dessa kopplingar arbetades en modell fram, vilken gestaltar sambandet mellan 
dessa sju teman i tre steg. Dessa tre steg representerar den ordning som deltagarna 
beskrev sin upplevelse av dessa sju olika teman i förhållande till att få en diagnos. De 
tre stegen är representativa för samtliga deltagare, men inom varje steg finns vissa 
mindre skillnader mellan deltagarna i fråga om vilket tema som förekommer mest. 
Denna modell utgör resultatet för Analys A och presenteras i Figur 1.	

I resultatdelen beskrivs respektive tema i löpande text och exemplifieras med hjälp av 
citat. För att skildra nyanser och variation inom materialet har skillnader i deltagarnas 
utsagor återgetts utifrån följande kvantifiering; enstaka/ett fåtal (1-2 deltagare), några 
(3-5 deltagare), många/ett flertal (6-8 deltagare) och genomgående/överlag (9-11 
deltagare).	

Analys B.	
För att analysera materialet utifrån utvecklingspsykologiska teorier om identitet och 
sociala identitetsteorier genomfördes en deduktiv analys av materialet enligt Braun och 
Clarkes modell (2006). Denna analysprocess påbörjades parallellt med Analys A och 
innebar en fortsatt bearbetning av innehållet i de induktiva teman som framkom i den 
första analysen. För att sortera om och bearbeta materialet utifrån teoretiskt innehåll 
arbetades materialet igenom igen från steg två till fem av analysprocessen enligt figur 2, 
men denna gång deduktivt. Stegen i analys B beskrivs nedan:	

(1. Genomförd under analys A.)	

2. Innehållet i de sju teman, som framkommit vid analys A, tolkades och kodades för att 
se hur utsagorna går att förstå utifrån teorier om identitet. Denna process gjordes 
parallellt av de två författarna för att uppnå bredd samt för att inte missa något 
väsentligt område. Då denna analys gjordes med utgångspunkt i teoretisk förförståelse 
och tolkning av teorier genomfördes denna dubbla kodning för att uppnå en 
bedömaröverensstämmelse av den teoretiska förståelsen av materialet. Denna dubbla 
kodning ses som en form av triangulering av materialet även på denna punkt.  
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3. Utifrån detta definierades fem preliminära teman med teoretisk förankring.	

4. I nästa steg återkopplades dessa teman till de ursprungliga koderna från analys A, för 
att kontrollera överensstämmelse med ursprungsmaterialet.	

5. Därefter bearbetades dessa teman och essensen för varje tema identifierades. 
Slutligen namngavs dessa teman i syfte att representera deras innehåll.  	

I resultatdelen beskrivs respektive tema i löpande text och nyanser och variation inom 
materialet skildras utifrån följande kvantifiering; enstaka/ett fåtal (1-2 deltagare), några 
(3-5 deltagare), många/ett flertal (6-8 deltagare) och genomgående/överlag (9-11 
deltagare).	

Etiska aspekter	
Alla deltagare delgavs information om studiens syfte och förutsättningar i enlighet med 
Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen delgavs 
skriftligt och muntligt i samband med intervjuerna och ett skriftligt samtycke till 
deltagande inhämtades för att säkerställa Vetenskapsrådets samtyckeskrav. I de fall 
deltagaren var under 18 år lämnades information till målsman och samtycke till 
deltagande inhämtades skriftligen från målsman. I enlighet med Vetenskapsrådets 
konfidentialitetskrav har alla väsentliga åtgärder iakttagits för att säkra 
undersökningsdeltagarnas anonymitet, både gällande förvaring av insamlad data samt 
avidentifiering av resultaten så de inte går att härledas till en specifik person. I samband 
med att uppsatsen färdigställdes raderades allt inspelat material. Vetenskapsrådets sista 
princip är nyttjandekravet vilket innebär att den data som samlats in i denna studie inte 
ska användas i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002).	

Då frågeställningen syftade till att undersöka områden som kan vara av en känslig art 
har ett särskilt fokus lagts på att säkerställa deltagarens bekvämlighet i 
intervjusituationen. För att säkerställa deltagarens bekvämlighet och trygghet i 
situationen och samtidigt kunna överblicka informationsflödet genomfördes varje 
intervju av två intervjuare. På detta sätt kunde den ena intervjuaren fokusera på 
deltagaren, dess reaktioner på frågorna och på att denne kände sig trygg i situationen, 
medan den andra intervjuaren kunde fokusera på intervjuguiden och att sträva efter 
mättnad i svaren för respektive område. 

Resultat	

Resultatdelen inleds med en redogörelse för de teman som framkommit ur den första 
delen av den tematiska analysen, Analys A, samt hur dessa teman förhåller sig till 
varandra. Därefter följer en beskrivning av resultatet av den andra delen av den 
tematiska analysen, Analys B, där koderna som framkommit induktivt i Analys A 
analyserats deduktivt utifrån Utvecklingspsykologiska- samt Sociala identitetsteorier. 
Nyansskillnader inom gruppen som helhet utifrån demografiska data redovisas i löpande 
text i båda analyserna. Inga skillnader som går att koppla till diagnosgrupperna eller kön 
har hittats.	

Resultat Analys A	
I den tematiska analysen med ett induktivt perspektiv framkom sju centrala teman; 
Upplevelse av att vara annorlunda, Motstånd och negativ bild av diagnosen, Diagnos 
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ger förklaring och stöd, Identifikation med andra diagnostiserade, Bearbetning av 
diagnos och självbild, Bristande förståelse hos omgivningen skapar oro och Behov av 
större förståelse för NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i samhället. Dessa 
teman redovisas i en modell (Figur 1) där de har placerats i den ordning som de har 
beskrivits av intervjupersonerna. Modellen skildrar en process i tre steg, där steg ett 
representerar tiden innan och under diagnostisering, steg två individuell bearbetning och 
steg tre mötet med omgivningen. Antalet deltagare som tagit upp teman har 
kvantifierats enligt följande; enstaka/ett fåtal (1-2 deltagare), några (3-5 deltagare), 
många/ett flertal (6-8 deltagare) och genomgående/överlag (9-11 deltagare). Nedan 
följer en beskrivning av varje tema i löpande text, kombinerat med exemplifierade citat 
från deltagarnas berättelser. 

																		 										

Figur 1. Centrala teman redovisade utifrån deras inbördes förhållande	

Upplevelse av att vara annorlunda.	
Deltagarna beskrev genomgående någon form av upplevelse av att vara annorlunda och 
att avvika från normen. Överlag fanns en upplevelse av att inte kunna prestera lika bra 
som andra och att genom detta känna sig annorlunda. Genomgående beskrevs också en 
upplevelse av att fungera annorlunda socialt och att individerna till följd av detta 
upplevde att de skiljde sig från mängden. Dessa beskrivningar handlade huvudsakligen 
om tiden före det att någon utredning hade påbörjats och innan deltagarna blivit 
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diagnostiserade, och syftade genomgående till en upplevelse av att vara annorlunda på 
ett negativt vis:	

“Och jag har ju alltid tänkt att det är något fel på mig. Det var ju så min hjärna 
formulerade det då. Jag har ju vetat hela livet att jag har haft en diagnos. Jag har bara 
inte vetat vad det var. “	

Upplevelsen av att avvika från normen beskrevs som negativ och några av deltagarna 
berättade hur de länge har förnekat sina besvär och kämpat för att ses som normala. 
Många beskrev även hur de klandrat sig själva för att inte kunna fungera på samma sätt 
som andra:	

“När jag var liten till exempel, kunde jag ligga i sängen på kvällen i min säng och 
tänka att; imorgon då ska jag vara normal. Imorgon ska vara tyst, imorgon ska jag vara 
lugn. Jag kommer verkligen ihåg hur jag kände. Och jag skrev i dagböcker att alla 
tycker att jag är jobbig men imorgon ska jag skärpa mig. “	

I några fall var det inte deltagarna själva utan omgivningen som upplevde dem som 
annorlunda och som initierade utredningen och därigenom satte fokus på det faktum att 
deltagarna upplevdes som annorlunda. Detta fick i sin tur dessa deltagare att reflektera 
kring sig själva i förhållande till andra. I några fall så finns beskrivningar av hur 
omgivningen tvärtom var oförstående inför deltagarnas svårigheter och uppmanade dem 
att ändra sitt beteende samt att vara som alla andra. En uppmaning som upplevdes som 
omöjlig att leva upp till:  	

“Folk säger liksom, du borde anstränga dig mer. Men det känns verkligen inte så. Det 
känns som att någon säger till en sten att den borde vara bättre.”	

Att vara annorlunda beskrevs som något som helst undveks. Detta blev tydligt när en 
viktig aspekt som lyftes fram med medicinering för ADHD var att medicineringen fick 
individerna att känna sig som mindre annorlunda och bli mer lika normen.	

Motstånd och negativ bild av diagnosen.	
I materialet framkom att tanken på att upplevda svårigheter och besvär skulle kunna 
kopplas samman med att en neuropsykiatrisk diagnos hade väckt många funderingar 
och känslor hos deltagarna. Många beskrev att det hade funnits en upplevelse av att det 
skulle kunna ligga en sanning i diagnostiseringen men beskrev samtidigt ett initialt 
motstånd mot tanken på att ha en neuropsykiatrisk diagnos:	

“Ja, det jag kom ihåg är att jag var rädd för att få en ADHD diagnos när jag hörde om 
det. Tänk om jag skulle få en sån, det vill jag inte.”	

Ett flertal deltagare beskrev att de initialt hade en annorlunda bild av diagnosen och att 
den inte stämde in på dem och deras svårigheter. De såg också stora olikheter mellan sig 
själva och andra personer som hade denna diagnos.	

Några beskrev också en oro inför vad en diagnostisering skulle innebära för dem, och de 
var rädda för att bli begränsade i utbildning, karriär och andra möjligheter i livet:	

“Jag trodde ju typ såhär att har man ADHD då får man inte bli vad man vill, man får 
inte gå i skolan var man vill, så där. Men så är det inte. Det var bara någonting jag 
trodde då.”	
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Det fanns även en oro hos några för att diagnosen skulle medföra social diskriminering i 
någon form och vara en markör för att de avviker från vad som anses normalt:  	

“Ja, det var väl framförallt att det kändes som att jag hade fått en stämpel på att jag var 
annorlunda. När man är barn så tror jag att det är lätt att man tolka det som att det är 
någonting fel. Vad är det för fel på mig? Varför har jag fått den här diagnosen vad är 
det som är normalt? Vad räknas som normalt? Vad har de andra som jag inte har?”	

“Helvete, tänkte jag. För jag var rädd att bli utstött och mobbad. Så jag höll det hemligt 
från skolan i typ flera år, det var bara lärarna som visste det.“	

Många deltagare berättade att diagnosen väckt funderingar kring självbild och kring 
vem de var i förhållande till andra. Ett flertal tyckte inte att bilden av diagnosen stämde 
och tyckte det var svårt att få ihop det.	

Identifikation med andra diagnostiserade.	
Deltagarna berättade genomgående att de hade någon typ av umgänge med andra 
personer diagnostiserade med en neuropsykiatrisk diagnos. Många av dem upplevde det 
som värdefullt att dela erfarenheter med andra med liknande drag. De kände sig hjälpta 
av att få tips av hur andra med samma diagnos hanterar sina svårigheter. Några beskrev 
också att de genom att träffa andra diagnostiserade hade fått större förståelse för sig 
själva och diagnosen. Några tryckte på att det var acceptansen och öppenheten i 
sammanhang med andra som upplevt olika typer av svårigheter som gjorde att de kände 
sig hemma, vilken diagnos de andra hade var av mindre betydelse. I enstaka fall beskrev 
deltagare som inte hade kontakt med andra diagnostiserade att de inte hade kunnat 
identifiera sig med andra med samma diagnos, som de hittills träffat. De skulle gärna 
vilja träffa andra som har liknande upplevelser av att leva med diagnosen. Ett flertal 
beskrev att det var en lättnad att tillhöra normen i ett sammanhang med andra med 
neuropsykiatriska diagnoser:	

“Här har alla diagnoser, så här känner man sig normal, man känner sig lite normalare 
här. Mer eller mindre. Aha, men du har ADHD, jag har Asperger, ADHD, blablabla 
dyslexi dyskalkyli. Jag är inte så jävla speciell längre, jag är normal för en gångs 
skull.”	

Några beskrev ambivalens kring att träffa andra med liknande svårigheter, att de hade 
en vana av att inte vara som alla andra:	

“Det ska bli intressant, men det kanske blir jättejobbigt. Jag har varit på föreläsning 
om ADHD, och då är ju folk jättejobbiga och prata rakt ut hela tiden och jag tänker 
hjälp alla är som mig det kommer inte gå. Det är bra att inte alla är som jag.”	

Identifiering med andra och att hitta förebilder beskrevs av ett flertal som viktigt för att 
acceptera diagnosen.	

Diagnos ger förklaring och stöd.	
Deltagarna pratade genomgående om den neuropsykiatriska diagnosen som ett verktyg 
för att få tillgång till stöd som underlättar vardagen. Några berättade att de hade fått en 
anpassad studiemiljö till följd av diagnosen. Många hade en upplevelse av att diagnosen 
blev en bekräftelse på att svårigheter togs på allvar och att få en diagnos beskrevs av 
många som en lättnad. Överlag beskrev deltagarna att diagnosen upplevdes som en 
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förklaring till svårigheter som tidigare upplevts svårbegripliga. Diagnosen beskrevs av 
många ha gett en känsla av att svårigheterna är hanterbara och förde med sig en 
möjlighet att hitta nya strategier för att kunna hantera svårigheter:	

“Samma svårigheter som jag hade haft innan, men som jag inte riktigt hade förstått mig 
på, så fick jag både ett annat sätt att förstå dom, men också att kunna göra någonting åt 
det som innan hade varit lite såhär det där får jag bara förlika mig med.”	

Någon enstaka beskrev att det var smärtsamt att diagnosen gav svar på frågor som 
funnits genom livet:	

“Jag hade mått så psykiskt dåligt så länge. Och så tänkte jag, att det står ju här på 
papperet, nu är det bara att jobba mot det bättre. Nu var det inte bara en fas, nu var det 
mitt liv.”	

Genomgående beskrev deltagarna att diagnosen ökat förståelsen för dem själva och 
svårigheterna. Några beskrev att diagnosen synliggjort svårigheter och hjälpt dem att 
acceptera sina begränsningar, vilket upplevs som en förutsättning för att kunna ta emot 
hjälp:	

“Jag började lyssna på podcasts som var jättesmarta, som förklarade för mig att det 
här som inte verkar så viktigt, som inte verkar så svårt, är verkligen jätteviktigt, annars 
leder det till det här. Och jag bara, ja det gör verkligen det. Jag insåg liksom orsak och 
verkan.”	

Deltagarna upplevde överlag att diagnosen gjorde det möjligt för dem att kunna förklara 
för omgivningen vilka svårigheter de hade och vilket behov av stöd de hade. Diagnosen 
beskrevs av många ha förbättrat relationer till andra, då den inneburit att omgivningen 
fått större tålamod. Ett flertal beskrev också att diagnosen öppnade för att se positiva 
sidor med ADHD/AST och att de fått ökat självförtroende sedan de diagnostiserats.	

Bearbetning av diagnos och självbild.	
Deltagarna beskrev genomgående hur de hade omvärderat sin bild av diagnosen genom 
att få ökad information om vad diagnosen innebär samt genom att möta andra med 
diagnos. De beskrev att de har fått en insikt om att diagnosen omfattar ett större 
spektrum med större variationer än vad de tidigare tänkt:	

“Det skojiga med Aspergers som diagnos är ju att det inom diagnosen så här är ett lika 
brett spektrum av skillnader som människor.“	

Innehållet i materialet vittnade om behovet att ställa sin diagnos i förhållande till 
personligheten som en del av bearbetningsprocessen. Deltagarna beskrev genomgående 
en upplevelse av att den neuropsykiatriska diagnosen var en viktig del av självbilden. 
Många deltagare förde resonemang kring svårigheterna att skilja diagnosen från 
personligheten. Några förklarade att de tänkte att diagnosen var en del av personligheten 
men att personligheten var större än diagnosen. Ett flertal av deltagarna berättade att 
diagnosen hade förändrat förhållningssättet till dem själva och hur de såg på sig själva 
som personer. I enstaka fall förklarade deltagare att deras förhållningssätt till sig själva 
hade förändrats -men inte hur de såg på sig själva som personer. Några såg diagnosen 
som en beskrivning framför allt av sina svårigheter, de benämnde också diagnosen som 
en funktionsnedsättning:	
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“Det är så, alltså jag har dom här och dom här svårigheterna inom Aspergerdiagnosen, 
men det är fortfarande så (paus) att det mesta intressanta med mig är fortfarande 
utanför diagnosen.”	

Deltagarna kopplade överlag både positiva och negativa drag till den neuropsykiatriska 
diagnosen, de såg också hur samma drag kan vara både positiva och negativa. Många 
deltagare beskrev att det var lättare att acceptera diagnosen när de fokuserade på styrkor 
med diagnosen och inte enbart på svårigheter (som många av dem hade haft fokus på i 
ett inledande skede efter diagnostisering). Ett flertal belyste hur det både var och hade 
varit positivt och negativt att vara annorlunda.	

Deltagarna reflekterade genomgående över hur en arbetssituation skulle kunna anpassas 
efter personens styrkor och svagheter. Några berättade hur de utgick från 
personlighetsdrag kopplade till diagnosen i sina tankar på eget framtida yrke. Några 
deltagare beskrev att de såg positivt på att ha diagnostiserats i tidig ålder. Några andra, 
som diagnostiserats senare, reflekterade kring fördelarna med om de hade 
diagnostiserats tidigare. Enstaka deltagare gav uttryck för att de kunde se hur hjälpen i 
tidig ålder hade möjliggjort högskoleutbildning senare i livet. Ett fåtal deltagare såg 
fördelen med att diagnostiseras som vuxna då de då själva kunde avgöra hur de ville 
använda diagnosen, vilka de ville berätta för o.s.v.	

Några deltagare betonade att diagnosen var något som de hade, och att de inte var 
diagnosen. Några andra betonade motsatsen:	

“Jag kan motsätta mig när människor säger att; amen jag är inte min diagnos, jo jag är 
min diagnos i väldigt hög grad. Den har väldigt stor betydelse för hur jag är, vem jag 
är och hur jag funkar.”	

Det fanns inget samband mellan ADHD/AST och förhållningsätt till diagnosen hos 
deltagarna. Variationer i förhållningsätt kunde snarare kopplas till skillnader mellan hur 
den omgivning individen rörde sig i förhöll sig till neuropsykiatriska diagnoser. Hos de 
deltagare som var under utredning eller nyligen hade fått sin diagnos (≤1 år sedan) 
framkom en oro för att dels själva använda diagnosen som en ursäkt i mötet med 
omgivningen, dels för att omgivningen skulle tolka det som att diagnosen användes som 
ett skydd:	

“Där är jag nog orolig att folk ska tycka, jo tycka och tänka att ja nu använde du din 
diagnos som typ skyddsmekanism för allt. Och det blir ju så delvis men, men den 
reaktionen tycker inte om. Så därför så försöker jag att inte utåt sett ursäkta mig själv 
med hjälp av mitt sätt att fungera.”	

Bristande förståelse hos omgivningen skapar oro.	
Många deltagare uttryckte en osäkerhet inför att berätta för omgivningen om sin 
diagnos. De beskrev en rädsla för att bli bedömda utifrån en stereotyp bild av diagnosen 
som de inte kunde känna igen sig i. Det fanns en tydlig önskan att berätta för 
omgivningen för att få förståelse och för att kunna uttrycka sina behov, men ett flertal 
deltagare upplevde det som svårt att kunna hitta ett naturligt tillfälle för att ta upp det. 
Många uttryckte också en oro inför att de skulle bli bedömda som icke kompetenta och 
för att de skulle bli diskriminerade p.g.a. sin diagnos:	
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“Och då tänker jag att om jag går ut med att jag har Aspergers så kanske jag kommer 
att bli dömd inför framtida jobb och så. Att de kommer tänka att; oj, hon har Aspergers. 
Att det kan vara till min nackdel. Men annars så skulle jag gärna ge min version av hur 
det är att ha Aspergers. Just för att få bort bilden. Just att en vanlig person som ser 
vanlig ut och som har ett vanligt liv och ett vanligt jobb, och som kan ha diagnosen.”	

Ett flertal deltagare beskrev en oro för att det skulle kunna innebära en risk att berätta 
för omgivningen om sin diagnos och några hade konkreta erfarenheter av att ha blivit 
diskriminerade i arbetsliv och socialt. Samtidigt poängterade många att de ville kunna 
vara öppna med sin diagnos och att de tyckte att det var viktigt att kunna prata om den:	

“Ja, nu ska jag aldrig mer berätta för en arbetsgivare att jag har ADHD.  Men jag kan 
jättegärna berätta det för någon som har tid och intresse för att förstå, som har lite 
hjärterum och tid över att sätta sig in i situationen.”	

Deltagarnas osäkerhet och oro inför att berätta varierade beroende på vilken kontext de 
befann sig i och i vilken mån den visade förståelse eller brist på förståelse. Några 
deltagare som umgicks med många andra med liknande diagnoser och i ett sammanhang 
där det fanns förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
tycktes mindre oroliga inför att berätta om sin diagnos. Deltagarna i åldrarna 15 till 18 
år skiljde ut sig i sina uttalanden om att berätta om diagnosen. De uttalade att tankar om 
omgivningens eventuella reaktioner inte påverkade om de berättade om diagnosen:	

“Nej, för jag skäms inte för den. Jag skulle aldrig sett tycka att det var jobbigt att säga 
det. Och om någon skulle säga någonting negativt om ADHD så skulle jag alltid stå i 
försvar. Så det är ingenting som jag håller dolt.”	

Hos de äldre deltagarna (22 till 30 år) framkom att oron för konsekvenserna påverkade 
om de valde att berätta eller inte. Några deltagare som befann sig i en kontext med få 
eller ingen annan med liknande diagnos, beskrev en större osäkerhet inför att berätta. 
Genomgående var att det ansågs viktigt och eftersträvansvärt att kunna berätta om 
diagnosen.	

Behov av större förståelse för NPF i samhället.	
Genomgående hos deltagarna i studien fanns en önskan om en större förståelse för 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos omgivningen och en större öppenhet inför 
varierande funktionssätt i samhället. Många beskrev att en svårighet låg i att 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte syntes och därför var svåra att synliggöra 
och prata om. Några deltagare gjorde jämförelsen med varians gällande fysiska 
förutsättningar såsom längd och muskelmassa, och menade att detta var något som sågs 
som självklara olikheter när det gällde prestation inom styrka och snabbhet. Varians 
inom psykiska förutsättningar var dock inte något som syntes och därför heller inget 
som i samhället tog i beaktande. Just upplevelsen av att omgivningen utgick från ett 
likafungerande hos alla var något som återkom hos många deltagare i reflektioner kring 
skolmiljö och förväntningar från lärare:	

“Förut sa lärarna att alla kan sitta still, alla kan läsa den här texten. Och då var det så 
här; nä alla kan inte det, jag har ju försökt. Och då sa de, du får försöka igen, alla kan, 
alla kan det här. Och när jag blev arg, så sa de; alla har en spärr. Men nej, alla har 
inte en spärr. Och nu efteråt fattar folk, lärarna i skolan att ok men hon har inte det. 
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För det står i mina papper liksom ja så man blir liksom mer tagen på allvar. Vilket 
också är sjukt, att man ska behöva ha en diagnos för att bli tagen på allvar.”	

Ett flertal deltagare uttryckte en avsaknad av representativa förebilder i samhället. De 
upplevde att de inte kände igen sig i samhällets bild av deras diagnos. De uttryckte en 
önskan att genom sitt deltagande i denna studie och genom att berätta om sina 
upplevelser kunna visa en annan bild av diagnosen.	Många deltagare talade om vikten 
av att prata om neuropsykiatriska diagnoser i ett positivt perspektiv i samhället, i 
synnerhet i samtal med barn:	

“Min mamma läste en artikel när min lillebror undrade vad ADHD var, och där stod 
det att de som har ADHD de är jägare och de andra, dom är bönder. Vi är snabbare, 
det vi som tar riskerna. Man vågar ta risker på ett annat sätt. Och jag tyckte att den var 
jättebra, den förklaringen. Något som barn kan förstå. För man kan ju inte säga till ett 
barn som är sju år liksom, att du är väldigt energirik liksom.”	

“Samhället behöver AS personer. Vi tänker annorlunda, då och då spekuleras det om 
och om olika kända personer historien hade olika diagnoser, den populäraste 
spekulationen är ju att Einstein hade AS. Och han vände upp och ner på allt möjligt.”	

Några deltagare påpekade även att en större medvetenhet och acceptans av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samhället skulle kunna innebära att symptom 
och besvär uppmärksammades i ett tidigare skede, vilket några deltagare menade skulle 
ha varit önskvärt i deras fall.	

Många påpekade att inget naturligt sammanhang eller tillfälle gavs att tala om 
neuropsykiatriska diagnoser och varierande funktionssätt, men att det skulle ha varit 
önskvärt med ett mer tillåtande samhälle. I enstaka fall framkom förslag om att det 
skulle införas funktionsrundor, på exempelvis möten eller arbetsplatser, där varje 
individ fick berätta om sitt funktionssätt för att gruppen skulle vara medveten om detta.	

Resultat Analys B	
I Analys B har innehållet i de teman som framkommit i Analys A analyserats utifrån 
sociala identitetsteorier och utvecklingspsykologiska teorier om identitet. Resultatet av 
denna deduktiva analys visar hur den information som utvunnits ur intervjuerna tangerar 
de områden som behandlas i dessa teorier om identitet. Resultatet redovisas i fem teman 
som har arbetats fram genom en teoretisk kodningsprocess och analys av materialet; 
Stereotyper1, Social identitet2, Differentiering mot andra grupper3, Omvärdering av 
tidigare identifikationer4samt Förändring av gruppens status5. Antalet deltagare som 

																																																								
1 Turner, J. C., & Onorato, R. (1999). Social identity, personality and the self-concept: A self-
categorization perspective. I T. R. Tyler, R. Kramer, & O. John (Red.), The psychology of the social self 
(sid. 6–34). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 	
2 Tajfel, H. (1979). Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social & Clinical 
Psychology, 18(2), 183-190. 	
3 Spears, R. (2011). Group identities: The social identity perspective. I S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. 
Vignoles (Red.), Handbook of identity theory and research (sid. 201-224). Springer Science + Business 
Media, New York, NY.	
4 Erikson, E.H. (1982). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur.	
5 Spears, R. (2011). Group identities: The social identity perspective. I S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. 
L. Vignoles (Red.), Handbook of identity theory and research (sid. 201-224). Springer Science + 
Business Media, New York, NY. 	
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tagit upp teman har kvantifierats enligt följande; enstaka/ett fåtal (1-2 deltagare), några 
(3-5 deltagare), många/ett flertal (6-8 deltagare) och genomgående/överlag (9-11 
deltagare).	

Stereotyper.	
Deltagarna beskrev genomgående att de inledningsvis hade haft en stereotyp bild av 
diagnosen som de inte kunde känna igen sig i, alternativt inte ville känna igen sig i. De 
beskrev att samhällets bild av diagnosen var alltför polariserad mellan högfungerande 
och lågfungerade, utan nyanser däremellan. Här lyftes även omgivningens stereotypa 
bild av diagnosen fram som orsak till att inte deltagarna inte ville identifiera sig med 
diagnosen. Materialet belyste att många av deltagarna tampades med att ställa risker 
med att identifiera sig med diagnosen mot möjligheter till förklaring och stöd som en 
diagnos innebär.	

Det fanns en upplevelse hos ett flertal av deltagarna av att det var ett stort steg att 
bestämma vilken bild som skulle presenteras för omgivningen. Materialet visar att 
många hade ställts inför nya frågor och oro när de skulle presentera sin bild av sig själva 
och diagnosen för omgivningen. Att berätta om sig själv och sitt förhållningssätt till 
diagnosen upplevdes föra med sig risker att bli bedömd utifrån omgivningens stereotypa 
bild av diagnosen.	

I materialet framkom att deltagarna överlag hade en upplevelse av att deras bild av den 
neuropsykiatriska diagnosen hade förändrats i och med att de hade fått diagnosen. Det 
fanns en upplevelse av att de initialt hade känt skepsis inför att identifieras som en del 
av denna grupp, men att detta hade förändrats efter att de hade fått mer kunskap om 
gruppen. Detta exemplifierades av många av deltagarna med att de hade fått en mer 
positiv bild av diagnosen genom att få ökad kunskap, med att möta andra med diagnos 
samt genom att se hur stora variationer och nyanser som finns inom diagnosen.	

Social identitet.	
Upplevelsen av att vara annorlunda aktiverade en social identitet som av många 
deltagare beskrevs som något som de kände sig ensamma i. Det blev därmed inte en 
grupptillhörighet som gav individen någon positiv upplevelse av identifiering med andra 
via gemensamma nämnare och egenskaper. Några beskrev hur de före diagnostisering 
hade försökt anpassa sig och agera så normalt som möjligt, för att kunna identifiera sig 
med normen och inte avvika.	

Många av deltagarna beskrev hur diagnostiseringen hade inneburit en lättnad när de 
förstod att de inte var ensamma om att fungera som de gjorde och om att ha de 
svårigheter som de hade. En diagnos innebar en möjlighet att relatera till gruppen av 
personer med neuropsykiatriska funktionshinder i samhället och ta del av kunskapen om 
denna grupp. Diagnosen blev ett verktyg för att kunna hitta information och söka hjälp.	

I materialet framkom en viss oro för den sociala identitet som en identifiering med 
diagnosen skulle innebära. Exempelvis beskrevs en rädsla för att det skulle innebära en 
möjlighet att “skylla på” diagnosen och inte anstränga sig, eftersom det finns exempel 
på andra, diagnostiserade med samma diagnos, som inte klarar det som är 
eftersträvansvärt för individen.	

I materialet fanns olika uttryck för hur deltagarna förhöll sig till sin diagnos och till 
andra personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Några gav uttryck för att de 
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tillhörde en minoritetsgrupp, att diagnosen inte gick att särskilja från personligheten och 
att diagnosen i allra högsta grad påverkade vem de var. Hos några andra betonades att 
diagnosen var något som de hade och fokus låg på hur diagnosen var till hjälp i olika 
situationer.	

Differentiering mot andra grupper.	
Beroende på vilken grupp som individen jämförde sig med framhävdes olika 
egenskaper. Deltagarna beskrev genomgående hur de blev medvetna om sin diagnos när 
de upplevde begränsningar i prestation samt i social interaktion. I materialet framkom 
att de kontexter som hade aktualiserat upplevelsen av att vara annorlunda ofta var 
situationer där något hade synliggjort en skillnad mellan deltagarna och andra.	

Upplevelsen av att vara annorlunda beskrevs överlag som något smärtsamt och något 
som deltagarna ville undvika. Ett sätt som de förändrade sin gruppidentitet på var att 
förflytta sig till en annan kontext där inte samma identitet aktualiserades, eller genom att 
försöka dölja de aspekter som särskilde dem från den större gruppen och därigenom 
kunna söka identifikation med den större gruppen. En annan beskrivning av hur en 
negativ upplevelse av att vara annorlunda justerades var, att individen förflyttade sig till 
ett sammanhang där hens egenskaper upplevdes som positivt annorlunda och 
eftersträvansvärda.	

Omvärdering av tidigare identifikationer.	
I materialet framkom att många deltagare omvärderade sina tidigare erfarenheter och sin 
syn på svårigheter efter att de hade fått sin diagnos. Diagnosen gav en ny förklaring och 
innebar en möjlighet att omvärdera sina förutsättningar och att kunna klara av olika 
situationer genom stöd i vardagen. Tidigare självbilder och identifikationer 
omvärderades och förkastades till fördel för nya, och en integrerad självbild växte fram. 
Många deltagare gav exempel på att diagnosen hade gett dem en mer positiv självbild 
genom att de hade kunnat förkasta negativa självbilder från tidigare.	

Det fanns enstaka deltagare som inte hade reflekterat över sin identitet i förhållande till 
diagnosen förrän i vuxen ålder, då de beskrev att de inte hade haft någon anledning att 
fundera tidigare, alternativt uttryckte att det inte var något som det “finns behov av att 
gå runt och tänka på”. I båda fallen beskrevs att de hade befunnit sig i en anpassad 
skolmiljö där de hade fått mycket stöd, vilket kan tänkas ha varit en bidragande orsak 
till att upplevelsen av att vara annorlunda inte hade varit lika påtaglig. Dessa individer 
hade i större utsträckning, än vad som var fallet för andra deltagare, tillhört normen i sitt 
sammanhang. Till följd av detta hade det inte funnits ett lika stort behov att bearbeta och 
hitta ett förhållningssätt till diagnosen.	

Några deltagare som hade diagnostiserats tidigt i livet såg tillbaka på hur deras 
utveckling hade varit möjlig tack vare en tidig diagnos och stödinsatser under 
uppväxtens gång. Det framkom en önskan hos några deltagare som hade fått sin diagnos 
senare i livet, att de hade fått diagnosen tidigare i livet.	

Förändring av gruppens status.	
Överlag beskrev deltagarna en stor frustration över den bristande förståelse som 
gruppen av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter i samhället. 
De gav uttryck för en stark önskan att kunna informera om och nyansera omgivningens 
syn på diagnosen. I materialet uttrycktes ett behov av ett samhälle med större förståelse 
och tolerans för varians i neurologiskt fungerande.	
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Deltagarna tog genomgående upp att de upplevde det som befriande att umgås i 
sammanhang där det fanns en öppenhet och förståelse för de svårigheter som de hade 
till följd av den neuropsykiatriska diagnosen. Termen neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (NPF) blev här användbar för att lätt kunna tala om variationen 
vad gäller neurologisk funktion och tydliggöra att olika personer har olika behov till 
följd av olika neurologisk funktion. Deltagare belyste detta med jämförelsen mellan 
neurologisk funktion och andra fysiska och psykiska förutsättningar som är olika från 
individ till individ. Att tala om NPF som ett samlingsnamn blev också ett sätt att göra 
sig fri från gamla stereotypa bilder av diagnoserna. Gruppens status förändras också 
genom att benämna den icke-diagnosticerade gruppen som NT-personer (personer med 
ett neurotypiskt fungerande), vilket förekom i ett fåtal intervjuer. Att tala om NT-
personer och neuroatypiker (personer med ett icke-typiskt neurologiskt fungerande) 
synliggör att neurologisk varians finns inom hela gruppen människor, men att vissa 
typer av fungerande är mer vanligt förekommande. Genom att använda begreppet görs 
ett försök att visa på att skillnaden ligger i vad som är mer eller mindre vanligt 
förekommande och inte behöver innebära någon värdering av vilket fungerande som är 
bättre eller sämre. 	

Diskussion	

Syftet med denna uppsats var att undersöka individens upplevelse av att diagnostiseras 
och leva med en neuropsykiatrisk diagnos samt hur detta inverkar på identitet och 
självbild. Detta undersöktes genom en tematisk analys i två delar, en induktiv och en 
deduktiv. Totalt framkom tolv teman, varav sju stycken ur analys A och fem stycken ur 
analys B.	

Syftet med analys A var att besvara uppsatsens första frågeställning; Hur ser 
upplevelsen av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos ut hos ett antal 
ungdomar och unga vuxna?	Resultatet av analysen blev följande teman: Upplevelse av 
att vara annorlunda, Motstånd och negativ bild av diagnosen, Diagnos ger förklaring 
och stöd, Identifikation med andra diagnostiserade, Bearbetning av diagnos och 
självbild, Bristande förståelse hos omgivningen skapar oro och Behov av större 
förståelse för NPF i samhället. Dessa teman sammanställdes i en modell baserad på tre 
steg. I det första steget beskrevs hur den neuropsykiatriska diagnosen genomgående har 
föregåtts av eller initierat en upplevelse av att vara annorlunda i någon form. Det andra 
steget skildrade deltagarnas reaktioner och förhållningssätt visavis sin diagnos i 
förhållande till sig själva. I det tredje steget beskrev deltagarna sina reaktioner och 
förhållningssätt till diagnosen i förhållande till sin omgivning. 	

Ur den deduktiva Analys B framkom fem teman med teoretisk förankring i syfte att 
besvara uppsatsens andra frågeställning; Vilken påverkan har dessa upplevelser på 
identitetsutvecklingen och identitetsskapande hos deltagarna?	 Dessa fem teman var 
Stereotyper, Social identitet, Differentiering mot andra grupper, Omvärdering av 
tidigare identifikationer samt Förändring av gruppens status. Här beskrevs hur 
stereotypa bilder av diagnoserna i samhället initialt försvårade en identifikation med 
diagnosen samt förhindrade förståelse och anpassning från omgivningens sida. 
Diagnosen bidrog dock till en grupptillhörighet som medförde positiva aspekter för 
individen som förståelse, stöd och gemenskap. Definitionen av vad grupptillhörigheten 
innebar gjordes genom en differentiering visavis andra grupper. Att få en diagnos 
aktiverade en identitetsskapande process där tidiga identifikationer och självbilder 
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omvärderades. I mötet med omgivningen återaktiverades den stereotypa bilden av 
diagnosen och det framkom en önskan att påverka gruppens status.	

Resultatdiskussion  	
Nedan diskuteras de teman som framkom ur de två analyserna i förhållande till tidigare 
forskning och teorier i syfte att besvara uppsatsens två frågeställningar. De två 
analyserna tas upp var och en för sig. 	

Diskussion av resultatet av analys A.	
Resultatet av analys A kan beskrivas som en bearbetningsprocess där sju olika teman 
samverkar och gestaltar individens subjektiva upplevelse av att få och leva med en 
neuropsykiatrisk diagnos. Vad som är utmärkande för denna bearbetningsprocess är att 
den sker i tre steg. Första steget beskriver tiden innan diagnos och under diagnostisering, 
steget därpå beskriver en bearbetning av diagnosen på ett individuellt plan och det tredje 
steget beskriver ytterligare en bearbetning som aktiveras i mötet med omgivningen. 
Dessa tre steg har definierats utifrån deltagarnas beskrivningar och representerar den 
kronologi eller det orsaksförhållande som har skildrats i materialet.	

I det första steget framkommer temat Att vara annorlunda, vilket överensstämmer med 
resultat från tidigare studier. Punchon et al. (2009) beskriver i en studie om att få en 
AST-diagnos tiden före diagnosticeringen som präglad av negativa livshändelser, en 
känsla av att inte passa in och en upplevelse av att erbjuden vård inte hjälper. I 
föreliggande studie karakteriseras perioden före diagnostisering av ett övergripande 
tema, Att vara annorlunda, vilket innehåller flera liknande upplevelser. Tydligt är att 
det är i förhållande till omgivningen eller omgivningens krav som upplevelsen av att 
vara annorlunda uppstår. Detta kan diskuteras i relation till tidigare studier som 
analyserat förhållandet mellan diagnos och samhälle. Brante (2007) menar att det är 
samhällets ökade krav som patologiserar varianter av kognitivt och socialt fungerande. 
Detta resonemang är något som liknar resonemangen i föreliggande studie, där ett par 
deltagare belyste att deras funktionsnedsättningar skulle kunna ses som något 
välfungerande och eftersträvansvärt i ett samhälle som premierade andra egenskaper, 
som exempelvis kunskaper hos jägare, skogsarbetare, uppfinnare eller tänkare.  Detta 
tangerar den diskussion om diagnoser och samhälle, vilken lyfts fram av Lassinanti 
(2015), där kritiska röster menar att ADHD-diagnosen är ett kulturellt och sociologiskt 
konstrukt och en produkt av en viss samhällsideologi. Baserat på detta resonemang 
skulle det alltså vara tänkbart att upplevelsen av att vara annorlunda inte skulle uppstå 
om individen befann sig i en annan kontext.	

I steg två beskrivs individens reaktioner på och bearbetning av att få en neuropsykiatrisk 
diagnos. I två teman; Diagnosen ger förklaring och stöd och Identifikation med andra 
med diagnos, beskrivs positiva aspekter av att få en diagnos såsom att diagnosen ger en 
lättnad, en förklaring och en möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Dessa 
fynd överensstämmer med resultaten från flera andra studier och visar att det som 
tidigare framkommit om bearbetningen efter en AST-diagnos även tycks gälla för 
diagnosen ADHD (Punchon et al., 2009; Singer, 1999; Ortega, 2009). Under temat 
Motstånd och stereotyp bild av diagnosen beskrev många deltagare att de initialt hade 
upplevt en stereotyp bild av diagnosen både hos sig själva och hos omgivningen, vilket 
gjorde att de hade svårt att identifiera sig med diagnosen. Detta kan ses som ett uttryck 
för förutfattade meningar och bristande kunskap om neuropsykiatriska diagnoser i 
samhället. Resultatet kan kopplas till Singhs (2003) studie av barn med ADHD-diagnos, 
där diagnosen både beskrivs som något som kunde ge hjälp och stöd, men som även 
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kunde vara en risk i förhållande till omgivningen och omgivningens värderingar. Flera 
studier understryker denna upplevda risk och visar att barn och ungdomar med 
psykiatriska besvär löper risk för att bli exkluderade från lek och gemenskap och 
därmed riskerar att stigmatiseras vid en tidig ålder (Hay, Payne & Chadwick, 2004; 
McKeague, Hennessy, O'Driscoll & Heary, 2015). Under temat Bearbetning av diagnos 
och självbild beskrev många deltagare att de hade fått en fördjupad förståelse av 
diagnosen genom att få verktyg och åtgärder som befanns vara användbara och genom 
igenkänning hos andra. Svårigheterna blev tydliga för dem själva när de lärde känna 
diagnosen och diagnosen blev därigenom lättare att acceptera. Detta överensstämmer 
med forskning kring reduktion av stigmatisering där just vikten av information kring 
diagnosen betonas som något som kan minska fördomar och stigmatisering både hos 
individen och hos omgivning (Hanisch et al., 2016).	

I det tredje steget beskrevs individens upplevelse av att möta omgivningen med sin 
diagnos. I temat Bristande förståelse hos omgivningen skapar oro beskrevs mötet med 
samhällets bild av diagnosen och ett obehag inför de fördomar som kan förekomma. 
Detta aktiverade hos flera deltagare en osäkerhet inför att berätta om sin diagnos. Detta 
återknyter till diskussionen om hur normer i samhället påverkar uppkomst av och 
inställning till olika diagnoser (Lassinantti, 2015). Deltagarna beskrev en upplevelse av 
att ha blivit felbedömda, missförstådda och i några fall diskriminerade i samband med 
att de berättade om sin diagnos för omgivningen. McKeague, Hennessy, O'Driscoll och 
Heary (2015) beskriver att individer ofta kan reagera på negativa attityder från 
omgivningen genom att vända det inåt och skapa negativa självbilder och känna skam. 
Även Punchon et al. (2009) visar att bristen på förståelse för svårigheter får 
konsekvenser för personer med promblematik inom AST, genom att andras negativa 
uppfattning om dem internaliseras. De kan dock även känna ett behov av att stå upp för 
sig själva, ta kontroll över situationen och försöka påverka omgivningens bild 
(McKeague et al. 2015). Båda dessa sätt speglas i resultatet av föreliggande studie och 
det senare sättet finns representerat under temat Behov av större förståelse för NPF i 
samhället. Här uttrycktes ett behov av en ökad förståelse i samhället för en variation 
inom kognitivt och socialt funderande. Detta kan kopplas till neurodiversitetsrörelsen 
vilken kritiserar antagandet att ett beteende skulle vara sämre än ett annat och bör 
förändras, genom medicin eller beteendeterapi (Runswick-Cole, 2014). Stora delar av 
denna rörelse vill istället öppna för ett samhälle som välkomnar varianter av 
funktionssätt. Detta synsätt påminner om resultatet av föreliggande studie där samtliga 
deltagare i någon form uttryckte en önskan om en större förståelse för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i samhället.	

Diskussion av resultatet av analys B.	
Syftet med analys B var att besvara uppsatsens andra frågeställning; Vilken påverkan 
har dessa upplevelser på identitetsutveckling och identitetsskapande hos deltagarna? 
Denna analys resulterade i fem teman med teoretisk förankring vilka diskuteras nedan i 
förhållande till teori och resultatet i analys A. 	

I temat Stereotyper beskrivs hur deltagarna återkommande upplevde sig möta en 
stereotyp bild av sin diagnos, både hos sig själva och hos sin omgivning. Enligt Turners 
Self-categorisation theory (1999) handlar stereotypifiering om att förstå en grupp, 
utifrån de likheter som finns inom gruppen och de skillnader som finns från andra 
grupper samt de förväntningar detta medför (Turner & Onorato, 1999). Med 
utgångspunkt från detta är det sannolikt att deltagarna inledningsvis delade samma 
stereotypa bild av sin diagnos som omgivningen i övrigt. Denna stereotyp kan sägas 
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vara samhällets sätt att beskriva gruppen med denna diagnos utifrån framträdande 
likheter inom gruppen och synliga skillnader från andra grupper. Att stereotyper skapas 
utifrån likheter och skillnader kan ses som en förklaring till varför stereotypen ofta 
baseras på extrema och tydliga egenskaper. Detta gör att nyanserna ofta faller bort 
eftersom de gör det svårare att skilja gruppen från andra grupper i samhället. Deltagarna 
i föreliggande studie beskrev att deras egna stereotypa bild bearbetades genom att de 
fick information och nya perspektiv på diagnosen, men att de därefter återigen 
kolliderade med en stereotyp bild av diagnosen hos omgivningen. Detta kan ses som ett 
exempel på hur långt från verkligenheten en stereotyp kan upplevas vara men också hur 
den kan förändras genom information och nya perspektiv. Dock synliggörs även att en 
förändring av en stereotyp enklare sker hos en enskild individ än på gruppnivå. Spears 
(2011) betonar vikten av att betrakta en stereotyp tillsammans med den större kontext 
som den har uppkommit i, eftersom en stereotyp inte bara säger något om den grupp den 
beskriver, utan även om den sociala kontext inom vilken den har uppkommit. Med 
utgångspunkt från detta kan det diskuteras ifall de stereotypa bilderna av 
neuropsykiatriska diagnoser som finns i samhället även syftar till att beskriva den övriga 
sociala kontexten som mer homogen och enhetlig. Ifall bilderna av diagnoserna skulle 
innehålla fler nyanser och särskilja sig mindre från övriga grupper, skulle kanske den 
större grupp med vilken den jämförs behöva omvärderas och definieras om. Vissa 
stereotyper vidmakthålls på så sätt av den större grupp med vilken stereotypen jämförs 
(Spears, 2011). Både bristen på nyanser och kontextens betydelse kan ses som en 
förklaring till varför flera av studiens deltagare upplevde att stereotypen inte stämde och 
önskade påverka den stereotypa bilden av diagnosen som de mötte hos omgivningen. 
Detta visar sig tydligt i deltagarnas önskan om en större förståelse för neuropsykiatriska 
diagnoser i samhället. 	

Under temat Social identitet beskrivs de olika sociala identiteter som deltagarna har 
upplevt i samband med att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Här beskrivs 
hur många upplevde att de före diagnostisering identifierade sig med en social identitet 
av att vara annorlunda och avvika från normen, medan de i samband med att de fick en 
diagnos kunde identifiera sig med andra i samma situation och därmed upplevde en 
känsla av igenkänning, förståelse och tillhörighet. Dessa faktorer överensstämmer med 
det som Tajfel (1979) lyfter fram som väsentliga faktorer som motiverar till att 
identifiera sig med en grupp och få en social identitet. Det blir därmed tydligt varför den 
sociala identiteten att vara annorlunda av de flesta upplevdes som problematisk och 
smärtsam, då den varken gav individen en känsla av tillhörighet eller förståelse. 
Deltagarna i studien beskrev olika sätt att förhålla sig till sin diagnos vilket gav olika 
sociala identiteter. Några beskrev det som att diagnosen var något som de hade, men 
som inte var en del av deras personlighet. Andra formulerade det som att diagnosen var 
något som de var, och något som utgjorde en del av deras personlighet. I båda fallen 
skedde en identifiering med gruppen, men gruppidentiteten definierades på olika sätt. I 
det första fallet definierades den sociala identiteten utifrån den gemensamma nämnaren 
att gruppmedlemmarna hade en diagnos i ett sjukvårdssystem. Diagnosen beskrevs som 
något som fanns på ett papper och som gav möjlighet till vissa resurser och stöd, men 
som inte var något som påverkade deras personlighet. I det andra fallet definierades den 
sociala identiteten utifrån att gruppmedlemmarna hade gemensamma nämnare i 
karaktärsdrag och personlighet.	

Under temat Differentiering mot andra grupper beskrevs hur deltagarna definierade sin 
sociala identitet genom en jämförelse med andra grupper. Deltagarna beskrev 
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exempelvis hur de definierades som annorlunda på ett negativt vis i en viss kontext och 
att de kunde söka sig till sammanhang där de definierades som positivt annorlunda i 
jämförelse med andra. Att kunna jämföra sin sociala identitet i positiva termer med 
andra gruppers kan vara en motiverande faktor för att identifiera sig med en viss grupp 
(Tajfel, 1979). Individen kan då uppleva en förhöjning av sitt eget värde genom att 
gruppens egenskaper beskrivs som positiva i jämförelse andra grupper. Den sociala 
identitet som diagnosen representerade upplevdes av deltagarna ha mycket begränsade 
möjligheter till positiva jämförelser med omgivningen. Detta ses som en förklaring till 
varför många deltagare upplevde ett initialt motstånd mot att definiera sig som 
diagnosen. Den sociala identiteten innebar då enbart en tillhörighet och en förståelse, 
men ingen möjlighet till förhöjt socialt värde. 	

Under temat Omvärdering av tidigare identifikationer beskrevs hur deltagarna i 
samband med bearbetning av sin diagnos även omvärderade och förkastade tidigare 
bilder av sig själva. Enligt utvecklingspsykologin är det just en omvärdering av tidiga 
självbilder och identifikationer tillsammans med en integration av nya erfarenheter som 
utgör själva den identitetsskapande processen (Eriksson, 1982). Erikson beskriver 
processen som en omformulering av allt som individen har varit, till en kärna av vad 
denne kommer att bli, vilket även är något som kan ses i deltagarnas berättelser. 
Självbilder som att vara annorlunda, jobbig och mindre smart än andra, kunde med hjälp 
av diagnosen ersättas med en självbild av att ha ett annorlunda fungerande. Denna 
förändrade självbild tillsammans med upplevelsen av att stöd och resurser kunde ge 
ökade möjligheter att klara skola och arbete, gav deltagarna en mer positiv bild av sina 
framtida möjligheter. Detta kan ses som ett tydligt uttryck för att upplevelsen av att få 
en neuropsykiatrisk diagnos har en viktig inverkan på identitetsutvecklingen hos 
deltagarna. Att denna process aktualiseras i samband med bearbetningen av diagnos kan 
ses som ett tydligt exempel på att den identitetsskapande processen är något som pågår 
under hela livet och aktualiseras av betydelsefulla livshändelser (Schwartz et al., 2015). 
Detta visar även att en diagnostisering med neuropsykiatrisk diagnos innebär att 
individen behöver omformulera sin identitet, liksom kan vara fallet vid besked om 
fysiska sjukdomsdiagnoser (Kovarsky & Bokhoour, 2007).	

Under temat Förändring av gruppens status skildrades hur deltagarna önskade förändra 
den status som omgivningen tilldelade gruppen av personer med neuropsykiatriska 
diagnoser. Detta önskade de göra dels genom att sprida information om diagnoserna, 
dels genom att eftersträva större förståelse och tolerans för skillnader i funktionssätt i 
samhället. Detta kan kopplas till den sociala identitetsteorins beskrivning av hur 
minoritetsgrupper med låg status och svårigheter med att jämföra gruppen i positiva 
termer gentemot andra grupper, istället försöker påverka sin status genom att förändra 
definitionen av gruppen (Tajfel, 1979; Spears, 2011). Att deltagarnas strävan mot 
förändring både riktades mot bilden av gruppen och mot den omgivning med vilken den 
jämfördes, kan ses som ett exempel på att definitionen av en social identitet sker i 
samspel med den kontext mot vilken den differentieras. För att påverka en mindre 
grupps status i samhället, så räcker det därmed inte med att öka kunskap om gruppen, 
utan det krävs även en diskussion och omvärdering av den större grupp mot vilken den 
mindre gruppen jämförs och definieras (Spears, 2011). Att deltagarna önskade att de 
skulle få differentieras mot ett samhälle där alla individer har varierande funktionssätt 
och förmågor kan tolkas som ett försök att påverka definitionen av den egna gruppen 
genom att påverka den grupp mot vilken den jämförs.	
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Ytterligare ett exempel som kan ses som ett uttryck för att försöka förändra gruppens 
status är användandet av förkortningen NPF, istället för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar eller DSM-beteckningarna av diagnoserna som termen 
innefattar. Detta kan ses dels som ett sätt att komma bort från tidigare sociala identiteter 
och stereotyper som är kopplade till respektive diagnos, dels som ett sätt att definiera 
gruppen på ett nytt sätt. Med begreppet NPF beskrevs gruppen som en större grupp som 
innefattade flera diagnoser och som hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 
gemensam nämnare. Detta ger en viss förändring av gruppens egenskaper men kan 
också säga något om den större grupp med vilken den jämförs med. Implicit indikerar 
begreppet NPF att det finns ett neurologiskt funktionssätt hos alla människor, medan 
gruppen NPF har en nedsättning inom detta fungerande. Denna nedsättning kan bli ett 
hinder beroende på vilken miljö individen befinner sig i. Detta innebär en skillnad från 
att enbart definiera grupperna utifrån enskilda diagnostyper, då diagnostiska 
karakteristika inte säger något om den yttre kontexten utan fokuserar enbart på aktuella 
symptom för gruppen.  

Användandet av begreppen NT-person och neuroatypiker ger ytterligare en förändrad 
definition av den mindre gruppen och den större normen mot vilken den jämförs. Här 
betonas variansen i neurologiskt fungerande utifrån vad som är vanligt förekommande 
respektive mindre vanligt förekommande. Detta kan kopplas till neurodiveristets-
rörelsens försök att hitta ett sätt att benämna neuropsykiatriska diagnoser på ett 
ickevärderande sätt genom användandet av exempelvis begreppet funktionsvariant. Att 
tala om ett spektrum av funktionsvarianter kan ses som ett sätt att ifrågasätta samhällets 
höga krav och ett homogent fungerandes vilket enligt Brante (2007) patologiserar 
avvikelser inom socialt och kognitivt fungerande. Detta kan kopplas till den kritik riktad 
mot den diagnostiska manualen DSM och ökningen av psykiatriska diagnoser i 
samhället som lyfts fram av Caplan (1995). Hon menar att diagnosticeringen av en 
psykiatrisk diagnos är ett sätt att omforma ett samhälleligt problem till ett individuellt 
problem. 	

Även skillnaderna i deltagarnas förhållningssätt till diagnosen kan ses som en strävan 
efter att påverka definitionen av den egna gruppen och av den omgivande kontexten. I 
det fall där diagnosen definierades som en del av personligheten, definierades och 
jämfördes gruppen med en större grupp vars personlighet skiljde sig från gruppen. I de 
fall där gruppen definierades med att gruppmedlemmarna hade en diagnos, men att den 
inte ansågs påverka deras personlighet, jämfördes och definierades gruppen istället 
relativt en yttre kontext som inte hade denna diagnos, men som i övrigt kunde ha 
likheter både i personlighet och andra kvalitéer med gruppmedlemmarna. Det senare 
sättet att definiera den sociala identiteten kan sägas tillåta ett större omfång av olikheter 
inom både den sociala identiteten och den större kontext mot vilken den differentieras.	

Sammanfattningsvis kan sägas att de fem temana i analys B är sammanflätade och 
samverkar på olika sätt. Stereotyper uppstår som ett sätt för samhället att definiera en 
grupp i förhållande till normen och för att definiera normen i förhållande till gruppen. 
Definitioner av normer påverkar vilka sociala identiteter som finns tillgängliga för den 
aktuella undersökningsgruppen samt hur dessa identiteter tar sig uttryck i jämförelse 
med andra grupper. Bearbetningsprocessen vid att få en neuropsykiatrisk diagnos 
aktiverar en identitetsskapande process där individen omvärderar tidigare självbilder 
och identifikationer i förhållande till omgivning, samhällskultur och egna erfarenheter. 
Deltagarna upplever en diskrepans mellan sin egen bild av diagnosen och samhällets 
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bild men för att påverka status och definition av en mindre grupp behöver även den 
större grupp mot vilken den jämförs diskuteras och förändras.	

Dessa teman kan även diskuteras i förhållande till resultatet av analys A. I resultatet för 
analys A exemplifieras att deltagarna initialt hade en stereotyp bild av diagnosen, men 
att denna bild förändrades och nyanserades genom ökad kunskap om gruppen och 
identifikation med andra. Till följd av denna bearbetning kunde deltagarna integrera en 
nyanserad bild av diagnosen i sin självbild och identitet, men så fort de mötte 
omgivningen skedde en krock med samhällets stereotypa bild av diagnosen. Deltagarna 
beskrev hur de på olika sätt strävade efter att förändra omgivningens bild av diagnosen 
genom att öka kunskap och sprida information. Dock uttryckte samtliga deltagare ett 
behov av en ökad tolerans och större förståelse för variationer inom kognitiva och 
sociala funktionssätt. Detta exemplifierar att det finns en tydlig samverkan mellan de 
sociala identiteter som tillskrivs mindre grupper och definitionen av den rådande 
normen i samhället i stort.	

Metoddiskussion	
Följande metodologiska aspekter kommer att diskuteras: Valet av metod, 
tillvägagångsätt i urval, genomförandet av intervjuerna och analysen samt validitet.	

För att möta studiens explorativa syfte valdes kvalitativ forskningsintervju som metod 
för att samla in data som sedan bearbetades med tematisk analys. Metoden lämpar sig 
väl för att generera hypoteser, teorier, och utforska områden som inte beforskats 
utförligt tidigare (Braun & Clarke, 2006). Metodvalet gjordes mot bakgrund av luckorna 
i forskningen vad gäller den diagnostiserade individens subjektiva upplevelse av att få 
och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Valet av metod påverkar dock studiens 
generaliserbarhet, då resultatet enbart kan säga något om upplevelsen av att få/ha en 
neurospsykiatrisk diagnos hos gruppen av individer som deltagit i studien. Ett betydligt 
större urval och kvantitativ metod skulle ha möjliggjort en större generaliserbarhet, men 
valdes bort till förmån för en fördjupad förståelse för vilka faktorer som ligger bakom 
olika upplevelser hos de diagnostiserade individerna, vilket en kvalitativ ansats ger 
möjlighet till att fånga med ett större djup.	

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att datamaterialet är representativt för 
populationen som ska undersökas, vilket uppnås med ett strategiskt urval (Langemar, 
2008). Detta har försökt uppnås genom att bekvämlighetsurvalet följdes av ett 
strategiskt urval. Att urvalet till den aktuella studien delvis utgjordes av personer som 
själva anmält sitt intresse för att delta, kan ha påverkat resultatet i viss mån. Med ett 
annat urval där intresset inte funnits i samma utsträckning skulle eventuellt andra teman 
ha berörts och vissa teman som kommit upp i denna studie inte ha berörts.	

För att hantera problemet med bristande generaliserbarhet har åtgärder vidtagits i 
urvalsförfarandet i syfte att skapa större bredd i materialet. Urvalsförfarandet 
genomfördes löpande, under den pågående datainsamlingen, med en strävan efter 
representativitet gällande ålder, diagnos, kön, utbildningsnivå/sysselsättning och tid som 
personen har haft sin diagnos. Samtliga deltagare bor dock i Stockholm vilket kan ha 
påverkat resultatet på ett systematiskt sätt, då en storstadsmiljö kan innebära att det 
finns större variation av subkulturer och möjlighet att hitta likasinnade att identifiera sig 
med, än i övriga landet.	
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Urvalsgruppen har stora variationer vad gäller ålder och tid efter diagnostisering. Inför 
rekryteringen av intervjupersoner diskuterades hur reflektion kring den egna identiteten 
kunde fångas på bästa sätt - om deltagarna åldersmässigt borde befinna sig i identitets-
utveckling enligt utvecklingspsykologiska teorier, eller åldersmässigt lämnat den 
perioden för att kunna titta tillbaka och reflektera. Beslut fattades om att inkludera ett 
stort åldersspann för att fånga olika aspekter av identitetsskapande hos personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Då intervjufrågorna mycket rörde tidpunkten 
för diagnostiseringen och hur denna påverkat identitetsutvecklingen finns det anledning 
att beakta skillnader i samhällets syn på neuropsykiatriska diagnoser under tiden för 
diagnosställandet och hur den förhärskande synen kan ha bidragit till skilda upplevelser 
av att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. En stor del av det insamlade 
materialet baseras på episoder från deltagarnas liv som ligger många år tillbaka i tiden 
vilket gör att materialet som framkommit kan innehålla efterhandskonstruktioner. Syftet 
med studien var dock inte att fånga deltagarnas faktiska erfarenheter, utan hur deras 
tolkningar av deras erfarenheter påverkar hur de förhåller sig till diagnosen.	

Efter tre inledande intervjuer arbetades intervjuguiden om då vissa av intervjufrågorna 
var av en alltför öppen karaktär vilket visade sig problematiskt i förhållande till den 
valda populationen. Frågorna i den anpassade versionen av intervjuguiden är därmed av 
en mer riktad karaktär, vilket kan ha medfört en risk för att kvalitativa aspekter av den 
valda frågeställningen därmed gått förlorade. Valet gjordes för att få en bredd i 
materialet genom svar från alla deltagare på alla områden i intervjuguiden. Detta 
prioriterades framför att uppnå största möjliga djup, vilket är att betrakta som en 
begränsning. Valet av frågor motiveras också med den etiska aspekten av att möta 
intervjupersonernas behov för att göra dem bekväma i situationen trots risken att 
påverka det insamlade materialet genom användandet av frågor av mindre öppen 
karaktär.	

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är den en asymmetriska maktrelationen 
som är inbyggd i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Initialt gjordes en 
bedömning att deltagarnas trygghet i intervjusituationen skulle vara större om två 
intervjuare deltog, då den ena intervjuaren därmed skulle ha möjlighet att läsa av 
deltagarens reaktioner under intervjun, medan den andra fokuserade på insamlandet av 
material. Det faktum att intervjuarna var två kan dock ha ökat asymmetrin i 
intervjusituationen, vilket kan ha påverkat deltagarnas öppenhet och svar. Det faktum 
att intervjuarna var psykologstudenter kan också ha påverkat vad intervjudeltagarna 
delade med sig av, då detta kan fått deltagarna att associera till tidigare erfarenheter av 
kontakt med psykolog. Även föreställningar om vilken typ av erfarenheter som 
förväntades samt social önskvärdhet kan ha påverkat deltagarnas inställning till 
intervjusituationen och deras svar. Om intervjuarna själva haft diagnoser och delat med 
sig av detta hade denna kännedom hos deltagarna kunnat utjämna den asymmetriska 
maktrelationen något, vilket kunde ha varit en fördel för att komma runt vissa 
begränsningar till följd av social önskvärdhet.	

Datainsamlingens omfattning avgjordes genom att materialet upplevdes som mättat av 
intervjuledarna. Detta gjordes genom en bedömning av innehållet samt att de 
demografiska aspekter som ansågs vara av betydelse för upplevelsen att få och ha en 
neuropsykiatrisk diagnos fanns representerade i olika kombinerade varianter, 
exempelvis kön/diagnos och ålder/diagnos. Detta antagande grundar sig på 
förförståelsen hos de två intervjuledarna och en värdering av innehåll i materialet. Det 
går inte att bortse från att intervjuledarna har påverkat datamaterialets innehåll och 
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omfång, genom bedömningen av vilka områden som kräver fördjupande frågor, baserat 
på tidigare kunskap, förväntningar och tolkningar.	

Att de två frågeställningarna besvarades med två separata analyser motiveras med att 
först kunna förhålla sig så öppet som möjligt till den subjektiva upplevelsen av att få/ha 
en neuropsykiatrisk diagnos och sedan tolka upplevelserna utifrån de teorier som finns 
om identitet. Den första frågeställningen besvarades utifrån en induktiv bearbetning av 
materialet, varpå ett deduktivt arbetssätt tog vid för att besvara den andra 
frågeställningen. Det skulle dock kunnat innebära att den deduktiva analysen blev 
begränsad av att den baserades på ett redan induktivt analyserat material. Alternativet, 
att den deduktiva analysen skulle ha påbörjats tidigare, bedömdes dock mer 
begränsande då det skulle inneburit en risk att den induktiva analysen påverkades av 
den deduktiva.	

Under arbetets gång har det blivit tydligt att begreppet diagnos kan användas med olika 
betydelser vilket möjligen kan ha påverkat studiens resultat. Begreppet refererar dels till 
den psykiatriska diagnosen som står skriven på ett papper och i ett journalsystem, dels 
till den faktiska funktionsnedsättningen som personen har. Under intervjuerna har ordet 
diagnos använts med båda dessa betydelser, vilket kan ses som problematiskt i 
förhållande till innehållet. Begreppet funktionsnedsättning i sin tur täcker inte in de 
positiva aspekterna i personligheten som av många diagnostiserade kopplas till 
diagnosen på samma sätt som “dina svårigheter” är värderande och styrande. 
Svårigheten ligger i att det inte finns någon given allmänt vedertagen term att använda 
för funktionsnedsättningen som täcker in både de positiva och negativa aspekterna av 
ADHD och AST. Några deltagare har tagit upp begreppet funktionsvariant och 
neuroatypiker (implicit i förhållande till NT-personer) som sådana begrepp.	

Två olika neuropsykiatriska diagnoser har inkluderats då syftet var att undersöka 
påverkan på identiteten utifrån både de gemensamma faktorerna som visat sig ha stor 
relevans för identitetsutvecklingen och för att fånga den subjektiva upplevelsen hos 
individen obeaktat vilken diagnos individen har. Resultatet bör dock betraktas med en 
medvetenhet om att diagnoserna skiljer sig mycket från varandra i vissa avseenden, 
även om de har stora likheter i andra hänseenden. Resultatet av denna studie har inte 
fångat några skillnader vad gäller identitet som går att koppla till diagnos. Det går dock 
inte att utesluta att det kan finnas skillnader som påverkar identitetsskapandet då 
diagnoserna skiljer sig utifrån symptombild. Detta kan tänkas påverka förhållningssättet 
till omgivningen vilket påverkar identitetsskapandet.	

Även användandet av begreppen identitet och självbild under intervjuerna kan 
diskuteras. Under intervjuerna har begreppet självbild och uttryck som “bilden av dig 
själv” och “hur du ser på dig själv” använts för att fånga den subjektiva upplevelsen av 
identiteten. Denna operationalisering av identitetsbegreppet har gjorts för att hitta 
formuleringar i interaktion med intervjudeltagarna som skapar ett naturligt 
samtalsklimat och öppnar för att sätta ord på upplevelser rörande identitet som ligger 
nära individernas sätt att uttrycka sig. Det kan dock diskuteras om det är identiteten i 
teoretisk mening som fångats. De identifikationer och självbilder som framkommer i 
föreliggande uppsats handlar främst om yrkesidentitet, kapacitet och förmåga och inte 
om existentiella, ideologiska eller etiska funderingar, vilket också är viktiga delar av 
den identitetsskapande processen (Eriksson, 1982; Vignoles et al., 2011). Detta kan bero 
på en brist i studiens design, då inga enskilda frågor specifikt berörde dessa områden. 
Kanske kan det även bero på att denna undersökningsgrupp är extra fokuserad på sin 
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prestation och förmåga, då funktionsnedsättningen påverkar social och kognitiv 
förmåga. 

För att uppnå en god validitet har ett flertal aspekter beaktats under arbetets gång.  I 
syfte att uppnå en kvalitativ generaliserbarhet har en varians och bredd inom gruppen av 
undersökningsdeltagare eftersträvats för att försöka innefatta de relevanta aspekter, 
upplevelser och åsikter som kan förekomma. Ytterligare en viktig aspekt när det gäller 
en studies validitet är resultatets empiriska förankring (Langemar, 2008). Detta har 
försökt säkerhetsställas genom att kontinuerligt kontrollera bedömaröverensstämmelse 
mellan de två författarnas kodning, förståelse och tolkning av materialet. Författarnas 
olika perspektiv har här möjliggjort en kontroll av att inga väsentliga delar av 
råmaterialet har missats samt en möjlighet att minska risken för feltolkningar och 
missuppfattningar av rådata. Att båda författarna har närvarat vid i samtliga intervjuer 
kan antas ha bidragit till god förståelse och inblick i råmaterialet hos dem båda samt 
minskat risken för feltolkning av rådata. Arbetsprocessen har skett under kontinuerlig 
handledning där handledarens läsning och förståelse av materialet har utgjort ytterligare 
ett analysinstrument av materialet. Detta kan ses som ytterligare ett inslag i 
trianguleringen och därmed en ökning av studiens validitet. Vidare har en transparens 
eftersträvats gällande studiens upplägg och arbetsprocess, i syfte att redogöra varje 
relevant steg i processen. Studiens externa validitet kunde möjligen ha ökats genom att 
låta någon utomstående bedömare granska resultatet i förhållande till 
ursprungsmaterialet i syfte att undersöka samstämmighet kring förekomst av teman. 
Bedömningen gjordes dock att studiens två författare tillsammans med en handledare 
utgjorde en tillräcklig grund för att undersöka samstämmighet.  

Sammanfattande slutsatser och framtida forskning	
Resultatet av föreliggande studie kan ses som ett exempel på hur en neuropsykiatrisk 
diagnos kan inverka på identitet och självbild i förhållande till individ och till 
omgivning. Materialet gestaltar en bearbetningsprocess i tre steg och pekar på att det är 
i förhållande till omgivningen som de främsta problemen uppstår. Den teoretiska 
analysen av materialet beskriver hur stereotypa bilder av neuropsykiatriska diagnoser 
skapas och vidmakthålls av den rådande samhällskulturen i syfte att definiera både den 
mindre gruppen men även samhället i stort. Detta påverkar vilka sociala identiteter som 
finns tillgängliga för gruppen med neuropsykiatriska diagnoser samt påverkar dess 
status. Materialet visar att samhällets stereotypa bild av diagnosen i många fall bidrar 
till ett ökat lidande, genom att skapa ett motstånd mot att diagnostiseras och en strävan 
efter att dölja symptom och svårigheter. Även efter en individuell bearbetning av 
diagnos och identitet, så uppstår återigen en upplevelse att avvika och inte bli förstådd i 
mötet med omgivningen.	

För att kunna uttala sig om i vilken utsträckning modellen som genererats i studien har 
allmän giltighet för bearbetningsprocessen efter att ha fått en neuropsykiatrisk diagnos, 
behöver modellen testas deduktivt. På så sätt skulle skillnader i erfarenheter beroende 
på ålder, kön, diagnos och utbildningsnivå/sysselsättning också kunna kartläggas. 
Modellen skulle då kunna ligga till grund för hur beskedet efter utredning av 
neuropsykiatrisk problematik ska framföras och på vilket sätt individen kan behöva stöd 
i bearbetningsprocessen och omvärderandet av identiteten. 

Föreliggande studie visar att omgivningens förståelse och öppenhet för 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar den diagnostiserade individens 
identitetsskapande. Fokus har legat vid individens subjektiva upplevelse och utifrån 
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resultatet har omgivningens bild av diagnoserna diskuterats utifrån ett samhälleligt och 
kulturellt perspektiv. Studien har inte närmare undersökt hur bilden av de olika 
diagnoserna ser ut i deltagarnas närmaste omgivning, såsom hos familj, vänner och 
skola, och hur detta inverkar på identiteten. Detta är något som skulle behöva 
undersökas närmare i vidare studier.  

För ökad reliabilitet skulle material kunna samlas in i en longitudinell studie. Deltagare 
skulle då intervjuas innan diagnostisering, i samband med diagnostisering och sedan 
under ett eller flera tillfällen under de följande åren efter diagnostisering. På så sätt 
skulle risken för efterhandskonstruktioner minskas och påverkan från olika faktorer som 
kunskap om diagnosen, möte med andra diagnostiserade, stödinsatser i vardag och stöd i 
bearbetningsprocessen skulle kunna kartläggas mer i detalj. Därigenom skulle mer 
anpassade insatser kunna utvecklas.	

Studiens resultat kan dock ses som en indikator på att samhällets bild och 
förhållningssätt till neuropsykiatriska diagnoser påverkar individen både före och efter 
diagnosticering. En förändring av samhällets bild av och förhållningssätt till 
neuropsykiatriska diagnoser skulle baserat på detta således kunna underlätta för ännu ej 
diagnosticerade individer att söka och få hjälp, samt underlätta för diagnosticerade 
individer att interagera med omgivningen.  För att kunna dra några slutsatser om en 
större population behöver vidare studier genomföras.  	

Analyserna och konkreta uttalanden från deltagarna i studien visar på vikten av att ha ett 
begrepp som fångar in ett neurologiskt fungerande som ligger utanför normen, utan att 
lägga fokus på enbart bristerna med detta sätt att fungera. Begränsningarna med 
begreppen diagnos och funktionsnedsättning har diskuterats i uppsatsen. 
Funktionsvariant, NPF och neuroatypiker (i förhållande till NT-personer) har kommit 
upp som begrepp som deltagarna själva känner sig speglade i. Deltagarna visar exempel 
på hur en stor del av bearbetningen efter att ha diagnostiserats innebär att försöka hitta 
ett sätt att definiera sin diagnos i förhållande till omgivningen - dels för att öka 
förståelsen hos dem själva för vad den innebär för dem, dels för att hitta en definition 
som gör att de i möjligaste mån bibehåller sin sociala status.	

Materialet i denna studie visar på förekomst av diskriminering och en oro för att utsättas 
för diskriminering hos deltagarna. För att aktivt kunna arbeta mot diskriminering och 
för jämlikhet krävs vidare forskning där det kartläggs i vilken grad gruppen 
marginaliseras och hur dessa processer ser ut.  
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Bilaga 1	

Intervjuguide (första version)	

Kortfattad info om oss och uppsatsen. Frivilligt, avbryta när du vill. Inspelning, behandlas 
konfidentiellt -bara vi som kommer att lyssna på det, används under analysarbetet och 
kommer därefter att raderas. Du som person kommer inte kunna identifieras i uppsatsen -vi 
kommer att skriva om dina erfarenheter. Finns möjlighet att få läsa uppsatsen om du är 
intresserad.	

Kort beskrivning av intervjuns upplägg.  	

	
1. Bakgrundsdata	

Ålder	

Sysselsättning, utbildning	

Hur länge har du haft diagnosen?	

	
2. Upplevelse av att få en diagnos	

Hur kommer det sig att du tog kontakt med sjukvården med funderingar kring 
ADHD/Asperger/autism? Var det något du beslutade på egen hand? Var det någon annan 
som tog upp det med dig?	

Vad skulle du säga var dina huvudsakliga svårigheter innan du sökte hjälp inom vården och 
på vilket sätt påverkade dom din vardag?	

Hur kändes det för dig att bli diagnosticerad? 	

Har diagnosen förändrat synen på dina svårigheter? 	

(Finns det något positivt med att få en diagnos? Något negativt?)	

(Vilken typ av utredning ledde fram till diagnossättandet? Hur tyckte du att det var att 
genomgå en utredning?)  	

	
3. Individens syn på sin diagnos 	

Vad är ADHD/Asperger/autism för dig? 	

Ser du ADHD/Asperger/autism som någonting som en del av din personlighet eller som en 
diagnos? (Föredrar benämningen “autistisk person” eller “person med autism”?)	

Hur har den hjälp du fått sen du fick diagnosen sett ut? Har fokus varit på att ändra dig eller 
anpassa omgivningen så att den fungerar för dig? 	
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(Är det viktigt för dig att förstå vad ADHD/Asperger/autism är, vad orsaken är? Har du själv 
sökt information om diagnosen? Hur mycket har du fått veta i samband med utredningen? )	

(Tänker du att det går att hitta ett botemedel för ADHD/Asperger/autism eller är det ett 
annorlunda sätt att fungera som alltid kommer att finnas hos dig?)	

	
4. Social identitet	

Brukar du ofta tänka på att du har diagnosen ADHD/Asperger/autism när du är bland 
människor? Hur tänker du då? I vilka sammanhang? I vilka situationer tänker du inte på det?	

Har du berättat för din omgivning att du fått diagnosen ADHD/Asperger/autism?	

Om du skulle berätta att du har en diagnos, hur skulle du beskriva din diagnos? - Vad väljer 
du att berätta?	

Upplevde du någon förändring i omgivningens bemötande efter att du fått en diagnos? 
Vuxna/jämnåriga?	

Hur upplever du att andra människor reagerar när du berättar att du har en diagnos? Finns det 
situationer (eller personer) där du inte vill berätta? Vad beror det på tror du? Ge exempel på 
sådana situationer! Finns det situationer där du väljer att berätta? Vilka då? Finns det något 
särskilt sätt som andra reagerar på som du tycker är särskilt bra/besvärligt?	

I vilka sammanhang känner du gemenskap med andra? Vad är det som gör att känner 
gemenskap där? 	

Har du kontakt med andra som har någon neuropsykiatrisk diagnos? Har det varit 
positivt/negativt? Kan du känna gemenskap med andra som har samma diagnos som du? På 
vilket sätt? 	

Vad tycker du att det finns för kunskap och attityder till personer med neuropsykiatriska 
diagnoser i samhället? Kan du känna igen dig i den bilden? 	

(Hur ser du på andra runt omkring dig som inte har denna diagnos? På vilket sätt skiljer sig 
ditt liv från deras?)	

	

5. Identitetsutveckling	

Har diagnosen påverkat din syn på dig själv, vem du är och har varit? Om ja: På vilket sätt? 
Utveckla, berätta mer, ge exempel! Hittat dig själv? Skiftar i olika sammanhang, olika dagar?	

Hur ser du på framtiden? Vad vill du göra? Vad har du för förhoppningar och drömmar?	

Är det något som du tycker är viktigt som vi inte har frågat om?	
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Bilaga 2	

Intervjuguide (reviderad version)	

Kortfattad info om oss och uppsatsen. Frivilligt, avbryta när du vill. Inspelning, behandlas 
konfidentiellt -bara vi som kommer att lyssna på det, används under analysarbetet och 
kommer därefter att raderas. Du som person kommer inte kunna identifieras i uppsatsen -vi 
kommer att skriva om dina erfarenheter. Finns möjlighet att få läsa uppsatsen om du är 
intresserad.	

Kort beskrivning av intervjuns upplägg.  	

	

1. Bakgrundsdata	

● Hur gammal är du?	
● Vad är din sysselsättning?	
● Vilken diagnos har du?	
● Hur länge har du haft din diagnos?	

	
2. Upplevelse av att få en diagnos	

● Hur gick det till när du fick din diagnos? 	
● Innan utredningen - upplevde du själv att du hade svårigheter i vardagen eller var det 

någon annan som tog upp detta med dig? 	
● Vad tycker du att din diagnos innebär för svårigheter i din vardag?	
● Kommer du ihåg hur det kändes när du fick beskedet att du hade denna diagnos?	
● Förändrade detta något? 	
● Fanns det något positivt med att få en diagnos? Fanns det något som blev enklare med 

en diagnos?	
● Fanns det något negativt med att få en diagnos? Fanns det något som blev svårare med 

en diagnos?	
● (Hur tycker du att det var att gå igenom en utredning?) 	

	
3. Individens syn på sin diagnos 	

● Hur skulle du beskriva din diagnos?	
● Vad innebär det att ha en ADHD/Asperger/autismdiagnos för dig? 	
● Tycker du att det finns positiva saker hos dig som du tänker är 

ADHD/Asperger/autism? Har din syn på dessa “drag” förändrats sen du blev 
diagnosticerad?	

● Ser du ADHD/Asperger/autism som någonting som en del av din personlighet eller 
som en diagnos? (Föredrar benämningen “autistisk person” eller “person med 
autism”?)	

● Hur har den hjälp du fått sen du fick diagnosen sett ut? Har fokus varit på att ändra 
dig eller anpassa omgivningen så att den fungerar för dig? 	
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● (Är det viktigt för dig att förstå vad ADHD/Asperger/autism är, vad orsaken är? Har 
du själv sökt information om diagnosen? Hur mycket har du fått veta i samband med 
utredningen?)	

● (Tänker du att det går att hitta ett botemedel för ADHD/Asperger/autism eller är det 
ett annorlunda sätt att fungera som alltid kommer att finnas hos dig?)	

	
4. Social identitet	

● Vad betyder det för dig att andra människor vet att du har en diagnos?	
● Finns det situationer då du inte vill att andra ska veta att du har en diagnos?	
● Upplever du att det finns fördomar mot din diagnos i samhället?	
● Är det viktigt för dig att veta om andra har en diagnos? 	
● Hur är det för dig att umgås med andra människor?/Tycker du om att umgås med 

andra människor? Vad tycker du om att göra tillsammans med andra människor? I 
vilka sammanhang och grupper känner du dig hemma? Vad är viktigt för att du ska 
känna gemenskap med andra? 	

● Finns det något du skulle önska att omgivningen visste om din diagnos som skulle 
underlätta för deras förståelse av dig?	

● Hur är det för dig att träffa andra som har en neuropsykiatrisk diagnos?	

	

5. Identitetsutveckling	

● Är din diagnos en viktig del av din bild av dig själv? 	
● Hur ser du på framtiden? Vad vill du göra? Vad har du för förhoppningar och 

drömmar?	

● Är det något som du tycker är viktigt som vi inte har frågat om?	
	
	

	


