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Magistersavhandlingens uppgift och syfte är att utreda hur vuxna personer med 

neuropsykiatrisk diagnos beskriver sitt liv med diagnos. Specifikt fokuseras på vilken 

betydelse som personerna ger diagnosen i förhållande till sin egen identitet. Men även 

vilken roll det omkringliggande samhället har i relation till individens 

identitetsskapande. Forskningen är kvalitativ och har en fenomenologisk hermeneutisk 

utgångspunkt, med en narrativ forskningsansats. Som empiriskt material har samlats in 

skrivna livsberättelser som granskats genom tematisk analys och modellen för det 

narrativa kretsloppet. Som forskningens teoretiska ramverk fungerar identitetsteorin ur 

vilken identiteten ses som offentligt och kulturellt konstruerad. I analysen framkommer 

tankar och känslor kring att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos där diagnosen 

kan upplevas som både en förklaring och utökad förståelse, men även en stämpel på att 

vara annorlunda. Livsberättelserna består av en förhandling om vem jag är i förhållande 

till min diagnos och till min omgivning och att blicka tillbaka på livet och det egna 

beteendet i skenet av diagnosen. Diagnosen ses både som en del av identiteten och något 

som format identiteten. Samhällets roll i denna process är ständigt närvarande, och där 

tolkas samhället innefatta den kultur vi lever i, människorna i den och deras beteende, 

bemötande och förståelse samt de institutioner som bl.a. socialarbetaren är en del av. 

Forskningen belyser vikten av utökad kunskap och förståelse för neuropsykiatriska 

diagnoser i samhället, och att den enskilda individens röst får komma fram.  
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I mitt arbete har jag kommit i kontakt med många barn, ungdomar och vuxna med 

olika neuropsykiatriska diagnoser. Jag har träffat dessa människor i olika samman-

hang och i olika roller, där varje människomöte har väckt nya tankar och reflektioner 

hos mig. Dessa människomöten har lärt mig att betrakta omvärlden ur en bredare 

synvinkel och även fått mig att ifrågasätta mitt eget tankesätt och hur jag väljer att se 

på saker och ting. Jag har dock lärt mig att alla människor inte är lika benägna eller 

villiga att bredda sina synfält och sina tankesätt i mötet med personer med neuropsy-

kiatrisk diagnos, samt noterat hur annorlunda man som person kan bli betraktad av 

omvärlden på grund av sin neuropsykiatriska diagnos. Jag har förstått att det kan vara 

en kamp för vissa att få vara en del av vårt samhälle samt hur vissa kämpar för sina 

rättigheter till deltagande. Berättelserna och upplevelserna jag har fått ta del av visar 

hur det kan vara att leva med en neuropsykiatrisk diagnos där en del kanske inte sät-

ter så stor vikt eller tanke vid sin diagnos. Medan andra försöker dölja sin diagnos så 

långt det går, för att inte bli dömda eller stämplade och för att få en ärlig chans. Ef-

tersom jag fick erfara hur dessa människor blev bemötta annorlunda på grund av sin 

diagnos, började jag fundera kring hurudan betydelse det har för vilken bild dessa 

människor utvecklar av sig själva. Hur är det egentligen att leva med en neuropsyki-

atrisk diagnos i dagens samhälle?  

Med denna magistersavhandling såg jag en möjlighet att utforska detta tema 

samt att låta rösterna hos personer med neuropsykiatriska diagnoser komma fram. 

Fokusgruppen i denna forskning är vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser, 

mer specifikt de vanligast förekommande diagnoserna autismspektrum och 

ADHD/ADD. Som forskare har jag velat göra en avhandling som inte skadar gruppen 

som det forskas kring och metoderna har valts ut enligt principerna att forskningen 

skall vara etiskt hållbar. Metoderna som valts ut för denna avhandling är den kvalita-

tiva metoden, med narrativ metod som forskningsansats. Metoder vars syfte är att 

forska i mänskliga erfarenheter och upplevelser genom människans egna berättelser. 

Vetenskapsinriktningen är fenomenologisk hermeneutisk där tolkande av erfaren-

heter och upplevelsers betydelse är väsentlig. Som forskningsmaterial används 

skrivna livsberättelser.  

1 INLEDNING  
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Valet av livsberättelse som material handlar om en önskan att påverka personernas 

svar så lite som möjligt genom att de själva i lugn och ro får skriva ner sin berättelse, 

utan forskarens interaktion. Men även för att genom livsberättelsen kan man som fors-

kare både få en bild av individens identitet, samt den kultur och det sociala kontext 

som de är en del av (McAdams 2003, 200). Livsberättelserna granskas genom Braun & 

Clarks (2006) modell för tematisk analys och Hänninens (2004) modell för det narra-

tiva kretsloppet. I analysen identifieras gemensamma teman i berättelserna i förhål-

lande till diagnos och identitet, samt berättelsen i sitt sammanhang i samhället och 

vad som påverkar hur en berättelse skapas. Som teoretiskt ramverk kring forskningen 

fungerar identitetsteorin där specifikt Gubrium & Holsteins (2001) teori om den in-

stitutionella konstruktionen av jaget är i fokus, ur vilken identiteten ses som offentligt 

och kulturellt konstruerad. Det empiriska materialet för denna avhandling består av 

tre insamlade livsberättelser och två texter skrivna av personer med olika neuropsy-

kiatriska diagnoser. Som forskare känner jag en stor tacksamhet över att få ta del av 

dessa personliga livsberättelser, dessa är kärnan och hjärtat i denna forskning. 

Institutet för hälsa och välfärd, THL har gjort en rapport kring socialarbetares 

upplevelser av komplexa klientsituationer inom socialt arbete som kräver specialkun-

nande. På flera ställen i rapporten framkommer den neuropsykiatriska gruppen som 

en av de mest svåra att klassificera och som inte fångas upp av systemet utan margi-

naliserar eller faller igenom (fi. väliinputoaja). Socialarbetarnas syn på arbetet med 

gruppen är att det är ett oklart, komplext och svårt arbete både när det gäller barn och 

vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Diagnostisering och den allmänna förståel-

sen för diagnosen är svag och oklarheter finns även kring vart i servicesystemet denna 

grupp hör, och på vems ansvar det är att ordna service åt denna grupp. (THL 2018, 53, 

60) Som blivande socialarbetare ser jag ett behov av utökad kunskap och förståelse för 

neuropsykiatriska diagnoser inom det sociala området. Specialkunskapen behöver 

förstärkas hos professionella för att kunna bemöta, identifiera behov samt utveckla 

själva arbetet.  

En av de viktigaste uppdragen för forskning inom socialt arbete är att lyfta fram 

problematiken samt driva ärenden för personer som befinner sig marginaliserade från 

samhället och att samtidigt ta hänsyn till strukturer och metoder i samhället som 

skapar denna sociala ojämlikhet. Kärnan i och forskningens huvudsakliga uppdrag 

och betydelse är att skapa information för att lösa social problematik, genom att bryta 

bryta ojämlikhetstrender som utvecklas i samhället. Forskningens betydelse bör även 

granskas ur synvinkeln, vad forskningen har att ge till det aktuella forskningsområdet 

eller andra forskningsområden. För vem är denna forskning betydelsefull och ställer 

forskningen sådana frågor som annars skulle lämna i skymundan? (Enroos & Män-

tysaari 2017, 13–14, 23, 28–29.)  
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Jag hoppas med denna magistersavhandling och genom de val som gjorts under pro-

cessen kring tema och metoder, kunna skapa en forskning som kan kallas meningsfull.  

Mitt mål är att skapa en kritisk funktionshinderforskning där problemfokus skiftar 

från individen till den kringliggande miljön och samhället. Min egen tanke är att i ett 

samhälle där diagnoser som inte syns på utsidan inte heller förstås, är det extra viktigt 

att lyfta fram rösterna hos dem som innehar kunskapen. Bristen på kunskap och för-

ståelse kan ibland vara det största hindret. Vad gäller det vetenskapliga syftet kan 

konstateras att forskning inom det neuropsykiatriska området är bristfällig. Lite forsk-

ning kring vuxna med neuropsykiatriska diagnoser är gjord, speciellt ur ett inifrån-

perspektiv där deras egna upplevelser får komma fram. Även bristen på finländsk 

forskning är tydligt. Den forskning som har gjorts fokuserar främst på föräldrar till 

barn med neuropsykiatrisk diagnos och deras upplevelser. Denna avhandling kunde 

komplettera bristen på tidigare forskning inom området. Det råder alltså ingen tvekan 

om att detta är ett outforskat område och det finns starka både samhälleliga samt ve-

tenskapliga motiveringar för att genomföra denna forskning.  

När temat för en avhandling ligger forskaren nära hjärtat och när väldigt lite 

forskning inom området är gjord, är det lätt hänt att forskningen flyter i väg och blir 

bredare än vad forskaren klarar av. En stor del av denna process har för min del hand-

lat om att besluta sig för ett fokus och avgränsa mig till detta, samt en förhoppning 

om att min forskning skall leda till ett fortsatt forskningsintresse hos någon annan. 

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att lyfta fram individernas egna berättelser för 

att skapa en inblick i hur det kan vara att leva med en neuropsykiatrisk diagnos, samt 

hurudan betydelse diagnosen får för självbilden. Jag är intresserad av hur personerna 

upplever livet med en diagnos samt vilken betydelse diagnosen får i förhållande till 

det egna identitetsskapandet. Samt vilken roll samhället har i relation till människans 

identitet och upplevelse av sin diagnos. Genom denna forskning försöker jag få svar 

på dessa frågeställningar.   

Avhandlingen kommer att byggas upp genom att i nästa kapitel utreda begrepp 

och fokusera på forskningens sammanhang och kontext. Jag börjar med att presentera 

de neuropsykiatriska diagnoserna samt hur diagnostiseringsprocessen ser ut. I ka-

pitlet fokuseras på att belysa diagnosen ur både medicinsk och alternativa synvinklar. 

Här kommer jag även belysa det sociala arbetet och forskningens roll i sammanhanget.  

Efter att forskningens huvudsakliga begrepp är utredda kommer jag att presen-

tera forskningsområdet. I kapitel tre presenteras tidigare forskning inom området 

neuropsykiatri och identitet för att skapa en bild av det redan forskade området.  

Kapitel fyra fortsätter därefter med att utreda avhandlingens andra huvudbe-

grepp identitet, och därmed även avhandlingens teoretiska ramverk. Identitet kom-

mer att presenteras ur en individuell, relationell och kollektiv synvinkel.  
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Efter detta går arbetet in på den mer metodologiska biten, genom att i kapitel 

fem presentera metodvalen, narrativ forskningsansats, livsberättelse som material och 

analysmetoden.  

I kapitel sex förklarar jag hur denna avhandling kommer att byggas upp med 

hjälp av metoderna beskrivna i föregående kapitel. I inledningen av kapitlet present-

eras forskningens syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs insamlingen av materi-

alet och livsberättelserna presenteras. Avslutningsvis beskrivs analysprocessens till-

vägagångssätt.  

Kapitel sju och åtta är hjärtat i hela denna avhandling, i dessa kapitel presenteras 

nämligen analysen av livberättelserna. I kapitel sju presenteras de fyra teman som 

uppstått ur analysen. I kapitel åtta presenteras analys av livsberättelsernas kretslopp 

sammanvävd med avhandlingens teoretiska ramverk och litteratur.  

I kapitel nio kommer mina reflektioner som forskare fram genom sammanfatt-

ning av analysen. Tolkning av analysresultaten vävs samman med forskningens frå-

geställningar, tidigare forskning och litteratur.  

Hela arbetet avslutas med en utvärdering över forskningsprocessen samt etiska 

överväganden och hur etiken har varit som en röd tråd genom hela arbetet. Utvärde-

ring och reflektion över arbetet och forskningsprocessen hör enligt mig starkt ihop 

med etiska överväganden och därför får dessa i min avhandling sammanvävas till en 

avslutande etisk reflektion. 

 I slutet av arbetet hittas lista över litteratur samt avhandlingens bilagor.  
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Detta kapitel fungerar som en bakgrundsbeskrivning och en diskussion kring magis-

tersavhandlingens valda tema. Inledningsvis kommer de neuropsykiatriska diagno-

serna, specifikt autismspektrum och ADHD/ADD att presenteras samt hur processen 

för att få en diagnos ser ut. Diagnoserna presenteras ur en medicinsk synvinkel, i form 

av de symtom eller kriterier som behöver uppfyllas för en diagnossättning. Den me-

dicinska synvinkeln granskas sedan genom alternativa synvinklar. De avslutande ka-

pitlens syfte är att fungera som en sorts samhällsdiskussion kring begreppen neu-

ropsykiatrisk diagnos och funktionshinder. Slutligen kommer jag även att gå in på 

forskningens koppling till det sociala arbetet och hur denna forskning kommer byggas 

upp som en kritisk funktionshinderforskning.  

 

 Neuropsykiatriska diagnoser 

 

I detta kapitel görs en övergripande förklaring av de neuropsykiatriska diagnoserna 

som samlingsnamn samt hur diagnostiseringsprocessen ser ut. Mer djupgående in-

formation gällande diagnoserna och diagnostisering fortsätter i underkapitlen.  

Neuropsykiatri är en kombination av neurologi och psykiatri där neurologin fo-

kuserar på det centrala nervsystemet och psykiatrin på orsaker, yttringar och behand-

lingar av psykiatriska störningar. (Hallerstedt 2006, 91.) Neuropsykiatriska diagnoser 

syftar till ett tillstånd som har kopplingar till hjärnan och där symtomen syns redan 

under barndomen. Neuropsykiatriska diagnoser är en term som omfattar flera under-

liggande diagnoser.  

2 BAKGRUND OCH KONTEXT 
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Dessa är autismspektrumstörning (AST) som innefattar autism och Asperger 

syndrom, ADHD/ADD, Tics/Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD) samt inlär-

ningssvårigheter. De vanligaste förekommande diagnoserna inom det neuropsykia-

triska spektrumet är AST och ADHD. Uppskattningsvis antas 0,8 % av befolkningen 

ha någon form av autismspektrumstörning, medan ADHD förekommer hos 4–7% av 

barn och ungdomar och 2–3% hos vuxna. Antalet människor som diagnostiseras med 

både AST och ADHD har ökat, men trots detta finns ett antagande om att det ännu 

finns många människor med odiagnostiserad neuropsykiatrisk problematik. (Socada 

2020; Huttunen & Socada 2019; Raaska & Vanhala 2020.)  

Neuropsykiatriska diagnoser diagnostiseras med hjälp av den internationella 

ICD-skalan (International Statistical Classification of Diseases) som är uppgjord av 

Världshälsoorganisationen WHO. Vid sidan av denna används även den diagnostiska 

och statistiska handboken för psykiska störningar DSM från American Psychiatric As-

sociation. Senaste upplagan DSM-5 är uppdaterad 2013. ICD-skalan fungerar som den 

internationella standarden för rapportering av sjukdomar och hälsotillstånd. Den är 

den diagnostiska klassificeringsstandarden för alla kliniska och forskningsändamål 

och definierar universum av sjukdomar, störningar, skador och andra relaterade häl-

sotillstånd. ICD-skalan används i mer än 150 länder runt om i världen och nuvarande 

ICD-10 är den tionde upplagan som använts sedan godkännande maj 1990. ICD-ska-

lan revideras för att reflektera de framsteg som görs inom medicinsk vetenskap och 

den elfte versionen ICD-11 antogs i maj 2019 och kommer träda i kraft 1 januari 2022. 

(WHO; Raaska m.fl. 2020.) I den reviderade upplagan ICD-11 kommer separata dia-

gnoser som omfattande utvecklingsstörningar, såsom autism och Asperger syndrom 

att tas bort och ersättas helt av diagnosen autismspektrumstörning. Denna ändring är 

redan gjord i DSM-5 skalan. (Hermanson 2012; Tarnanen & Berggren & Koivunen & 

Puustjärvi & Tuunainen 2019.) Orsaken till diagnosändringen är att det via forskning 

konstaterats att diagnostiseringen av både autism och Asperger har varit för otydlig 

(Raaska m.fl. 2020). 

 

2.1.1 Autismspektrum 

 

I Världshälsoorganisationens (WHO) internationella sjukdomsklassifikation (ICD) 

hör autismspektrumdiagnoserna under kategorin genomgripande utvecklingsstör-

ningar (F84). Underliggande diagnoser i denna kategori är: Autism (F84.0), Asperger 

syndrom (F84.5), Retts syndrom (F84.2), Annan desintegrativ störning i barndomen 

(F84.3) och Atypisk autism (F84.1). (THL 2012, 289–297.)  
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Autism identifierades första gången 1943 av Leo Kanner, som då kallade 

det ”autistisk ensamhet”. 1981 studerade Lorna Wang området vidare och upptäckte 

en triad av funktionshinder förknippade med autism: svårigheter med social kommu-

nikation, interaktion och fantasi. Wang konstaterade även att autism var som ett 

spektrum där man kunde ligga på mildare eller svårare grad. Hans Asperger särskilde 

1944 Asperger syndrom som en form av autism, där det som skilde sig från autism 

var ett IQ på genomsnittsnivå och inga språkliga svårigheter. Medan det fanns signi-

fikanta underskott gällande sociala och kommunikationsfärdigheter. (Molloy & Vasil 

2002, 660; Runswick-Cole 2014, 1118–1119.) 

Autismspektrumstörning är en bred utvecklingsstörning som börjar i tidig barn-

dom. Förekomsten av diagnosen är fyra gånger större hos pojkar i jämförelse med 

flickor. Begreppet autismspektrum beskriver dess mångfald, individualitet och vari-

ation i svårighetsgrad. Autismspektrumstörning tar sig uttryck mycket individuellt 

från person till person, men det finns dock en del beteenden som kännetecknar ge-

mensamma drag för autismspektrumstörning. Autismspektrumstörningar förekom-

mer i två huvudområden: 1) avvikelse i samspel och kommunikation, 2) som begrän-

sade, upprepade och oflexibla beteendemönster eller som onormala och obegränsade 

intresseområden. Det som skiljer ut Asperger syndrom är att det här inte förkommer 

någon språklig försening eller nedsatt kognitiv förmåga. (Socada 2020; THL 2012, 298; 

Autismiliitto.) 

Orsakerna till autismspektrumstörning antas vara biologiska, men någon exakt 

kunskap kring detta finns ännu inte. Det står dock klart att det inte handlar om enbart 

en orsak, utan det handlar om vissa ärftliga faktorer i samband med den omkringlig-

gande miljön. Tecken eller symtom på autismspektrum förekommer ofta redan innan 

det andra levnadsåret, men ofta redan i babyåldern. Den övriga utvecklingen hos barn 

med autismspektrum varierar mycket. Personer med autismspektrumstörning har en 

hjärna som fungerar annorlunda än andra, de upplever även världen på ett annat sätt. 

Vissa saker är svårare att göra, medan andra igen kan vara enklare än vanligt. Att 

uppfatta enheter, sammanhang och situationer kan vara svårt samt att skapa vän-

skapsrelationer och fungera i samspel med andra, kan också fungera annorlunda. Per-

soner med autismspektrumstörning kan ha svårt att förstå andra människors känslor, 

vad de tänker och varför de beter sig på ett visst sätt. De kan även ha svårt att avgöra 

vad som förväntas av dem i olika situationer. Det finns även många styrkor förknip-

pade med diagnosen, såsom detaljurskiljande, känsla för vad som är rätt samt för-

måga att koncentrera sig på något särskilt intresse. (Socada 2020; Autismiliitto.) 

I samband med autismspektrumstörningen hör en förhöjd risk för andra stör-

ningar såsom ADHD, Tourettes syndrom, tvångs-beteende störning, psykotiska sym-

tom och psykossjukdomar, depression, ångest, sömnstörningar, sensoriska avvikelser 

och atypisk rädsla.  
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Många kan även ha sinnesöverkänslighet, t.ex. för smaker, färger, lukter, berö-

ring, ljus eller ljud. Det är viktigt att andra psykiska störningar eller fysiska sjukdomar 

identifieras och sköts så att personen får rätt hjälp. För autismspektrumstörning finns 

ingen medicinering, medan medicinering för olika symtom kan vara till nytta och det 

är därför viktigt med en medicinsk helhetsbedömning. Viktigt vore även att identifi-

era diagnosen i ett tidigt skede, men trots att diagnosen sätts först i vuxenlivet kan 

även det vara till hjälp och öka den egna förståelsen. (Socada 2020; Autismiliitto.) Ut-

redningar av diagnos för barn görs antingen av en barnneurolog eller på barnpsykia-

triska polikliniken eller avdelningen. För vuxna görs utredningar på en psykiatrisk 

enhet med kunskap om utvecklingsstörningar. Oberoende av om utredning påbörjas 

först i vuxenålder hör det även till att bekanta sig med personens barndom och ta del 

av nödvändiga dokument eftersom det är möjligt att tecken på autismspektrumstör-

ning funnits närvarande redan i ung ålder. (Socada 2020.)  

 

2.1.2 ADHD/ADD 

 

I Världshälsoorganisationens (WHO) internationella sjukdomsklassifikation (ICD) 

hör ADHD/ADD under kategorin (F90) Hyperaktivitetsstörningar (THL 2012, 300–

304). ADHD/ADD handlar om en dysfunktion i hjärnan, där hjärnan inte klarar av 

att stänga ute irrelevant information, utan från olika håll kommer störande stimuli. 

De fyra bokstäverna i ADHD är en förkortning av engelskans Attention-decifit/hype-

ractivity disorder, på svenska aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Ouppmärk-

samhet, överaktivitet och impulsivitet är även de beskrivande symtomen för diagno-

sen. Men även rastlöshet, otålighet, oöverlagda handlingar, kortsynthet brukar använ-

das för att beskriva ADHD. ADD förkortningen står för samma sak, men här förekom-

mer ingen hyperaktivitet. Uppmärksamhetsstörning förekommer genom svårigheter 

att fokusera på en viss sak, men ingen onormal motorisk rastlöshet finns. (Hermanson 

2012.)  

ADHD har konstaterats i högre grad förkomma hos män (4,1%) än hos kvinnor 

(2,7%), men detta kan också bero på att ADHD ofta lämnar oupptäckt hos flickor. Or-

saken till detta kan vara att symtomen för pojkar oftare tar sig i uttryck som överakti-

vitet och impulsivitet, som utåt sett är lättare att identifiera. ADD kan vara svårare att 

identifiera än ADHD eftersom personen inte är motoriskt rastlös och inte kräver 

samma uppmärksamhet. (Hermanson 2012; Huttunen m.fl. 2019; Tarnanen m.fl. 2019.) 

Det är vanligt att både barn och förälder i samma familj har ADHD, medan någon klar 

ärftlighet har inte kunnat påvisas. Ärftliga orsaker antas stå för 60–80%, men utöver 

detta påverkar även biologiska (näringsstatus), psykologiska (anknytningsförhål-

lande) samt omgivande miljö. (Huttunen m.fl. 2019.)  
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Första beskrivningen av något som kan likna ADHD gjordes på 1902 av George 

F. Still. Hans kriterier kring beteende stämmer överens med det som idag klassificeras 

i DSM kriterierna. 1968 infördes Hyperkinetik reaction of childhood i DSM-II skalan som 

då menade att störningen berodde på miljön och felaktig uppfostran. Först på 1970-

talet identifierades uppmärksamhetsdysfunktion som den centrala störningen av Vir-

ginia Douglas. På 1980 identifierades ADD Attention Deficit disorder som en egen dia-

gnos i DSM-III och 1987 infördes ADHD som diagnos i DSM-III. I DSM-IV uppdaterad 

1994 höll man fast vid ADHD benämningen, men med tre huvudgrupper; 1) bristande 

uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, 2) bristande uppmärksamhet utan 

impulsivitet eller överaktivitet, 3) impulsivitet och överaktivitet utan bristande upp-

märksamhet. Kombinationen av de olika symtomen varierar från person till person, 

vissa kan ha mer av en del andra kan ha mer av något annat. För vissa minskar sym-

tomen med åldern, för andra är de samma och för vissa förvärras de. Svaga symtom 

kan hittas hos vem som helst, trots att man inte har någon ADHD diagnos. Diagnosens 

styrka är förmågan att kunna hålla fokus mycket bra på sådant som intresserar. Vissa 

upplever även att känsligheten inför yttre stimuli ökar kreativiteten.  (Huttunen m.fl. 

2019; Tarnanen m.fl. 2019; Almer & Sneum 2012, 22–23.) 

En ADHD diagnos uppfylls om personen har minst sex symtom på bristande 

uppmärksamhet och minst sex symtom på överaktivitet och impulsivitet Det krävs 

även att utmaningarna är långvariga och att de förekommer inom nästan alla områden 

där barnet spenderar tid. Att utmaningarna försvagar barnets funktionsförmåga, stör 

dagliga aktiviteter och hotar utvecklingen. När vuxna utreds gäller samma sex sym-

tom, dessa behöver dock inte ha uppträtt i barndomen, utan gäller nutid. För många 

konstateras ADHD först i vuxenålder, trots att symtomen har funnits där redan som 

barn. Bakom återkommande studie- och arbetssvårigheter, drogproblematik, beroen-

deproblematik eller annan psykiatrisk störning kan finnas en odiagnostiserad och 

obehandlad ADHD. (Hermanson 2012; Tarnanen m.fl. 2019; Huttunen m.fl. 2019.) 

Komorbiditeten vid ADHD är hög, då ADHD kan öka risken för psykiatriska 

störningar samt risken för marginalisering. Vanligt förekommande störningar och 

sjukdomar hos personer med ADHD är: depression, ångest, beteendestörningar, tics, 

autismspektrumstörning, inlärningssvårigheter, tal- och språkutvecklingsstörningar, 

problem med fin- eller grovmotoriken, sömnsvårigheter eller störningar i sinnesregle-

ring. Personer med ADHD har även två till tre gånger större risk att utveckla missbruk, 

i jämförelse med normalbefolkningen. Även risk för utvecklande av ätstörningar är 

förhöjd hos kvinnor med ADHD. (Tarnanen m.fl. 2019; Hermanson 2012; Huttunen 

m.fl. 2019; Almer m.fl. 2012, 28.) Under en utredning är det viktigt att särskilja andra 

saker som kan orsaka ADHD likande symtom. I bakgrunden kan finnas inlärnings-

svårigheter, sjukdomar, depression, skolmobbing, problem eller kriser inom familjen.  
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Medicinering har i många forskningar konstaterats vara den mest effektiva me-

toden för att hjälpa personer med ADHD, antingen enbart medicin eller i kombination 

med beteendeterapi. Det finns ingen skild medicinering för ADHD, utan medicinens 

syfte är att minska symtomen och förbättra livskvalitén. Effekterna av ADHD medici-

nering har visats i forskning och en stor del av medicinanvändarna upplever en sig-

nifikant nytta av dem. (Tarnanen m.fl. 2019; Huttunen m.fl. 2019; Hermanson 2012.) 

I ovanstående kapitel har presenterats de neuropsykiatriska diagnoserna, aut-

ismspektrum och ADHD/ADD. Ur en medicinsk synvinkel har lyfts fram de kriterier 

och symtom som används för att klassificera och ställa diagnos. Symtom och drag 

typiska för diagnoserna har presenterats, men även hur dessa tar sig uttryck varierar, 

från person till person. Kapitlet ovan har fungerat som en kort introduktion till vad 

som klassas som en neuropsykiatrisk diagnos, men detta täcker enbart den medi-

cinska synen på diagnos. Den medicinska synvinkeln har fått kritik för att generalisera 

och kategorisera diagnoserna och belysa diagnoserna som svårigheter och onormalt 

beteende. I nästa kapitel kommer jag att gå in mera på alternativa syner på diagnos 

och även presentera hur samhällsdiskussionen kring begreppen diagnos och funkt-

ionshinder ser ut. 

 

 Alternativ syn på diagnos och funktionshinder 

 

I detta kapitel kommer vi att granska begreppen diagnos och funktionshinder. Ka-

pitlet inleds med tankar kring diagnosens makt och vilka konsekvenser en diagnos-

sättning kan ha för en person. Därefter kommer jag att fundera kring olika synvinklar 

på funktionshinder och neuropsykiatrisk diagnos genom begreppen neurodiversitet 

och den sociala modellen för funktionshinder. När man talar om begrepp och definit-

ionen av begrepp är det alltid viktigt att ta i beaktande det kontext där begrepp skapas 

och uppstår. Därför kommer kapitlet även fokusera på tankar kring den kulturella 

biten och dess roll i skapandet av diagnoser. Kapitlet avlutas med det sociala arbetet 

och forskningens roll och uppgift i sammanhanget.  

Diagnossättning kan ses som ett socialt förlopp där flera aktörer deltar (läkare, 

patient, massmedia, läkemedelsindustri, kulturella koder) och där diagnosen uppstår 

som en förhandling mellan dessa. För och nackdelar med att få en diagnos är omde-

batterade och beskrivs ibland som professionernas kamp sinsemellan. Debatten kring 

diagnos och sjukdom är mångfacetterad, men slutligen nås ett samförstånd kring att 

den medicinska definitionen av sjukdom är den giltiga med tanke på hur samhället 

och dess servicesystem är uppbyggt. (Hallerstedt 2006, 16, 37–38.)  
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Att bli diagnostiserad kan ha varierande konsekvenser för människan. Diagno-

sen har en egen makt där diagnosen bestämmer normen för vad som är friskt eller 

sjukt, avvikande eller normalt och vad som anses vara accepterat beteende. Diagnosen 

hänger även starkt samman med en persons identitet eftersom den ger förklaring till 

hur personen skall uppfatta sig själv och hur samhället skall uppfatta individen. 

(Drakos & Hydén 2011, 13, 17; Hallerstedt 2006, 30–31, 39.) Diagnosen fungerar även 

som redskap för både meningsskapande och problemformulering. Ur en problemfor-

mulerad synvinkel kan diagnosen fungera som stigmatiserande och användas som en 

förklaring och kategorisering för människans sociala egenskaper. Diagnosen kan upp-

fattas som något som hotar att förändra och påverka individen genom att frånta något, 

t.ex. egenvärde eller social ställning. Medan det ur en meningsskapande synvinkel 

kan medföra en tillhörighet till en grupp och innebära för individen att få något att 

identifiera sig med, en förklaring och en möjlighet att skapa en ny berättelse om sitt 

liv. Att få en diagnos gör att det föds nya livsberättelser. (Drakos m.fl. 2011, 16, 24–25.)  

Där den medikaliserade modellen strävar till normalisering och minskning eller 

eliminering av symtom har neurodiversitets-rörelsen skapats som en motpart som ut-

manar detta synsätt och kan ses som den senaste formen av funktionshinderrörelse. 

Judy Singer, sociolog med Asperger syndrom använde första gången termen neuro-

diversitet år 1996. Begreppet neurodiverstitet används av en bred grupp med neuro-

logiska skillnader, såsom bl.a.  autism, ADHD, bipolär sjukdom, dyslexi, epilepsi och 

Tourettes syndrom. Neurodiversitets-rörelsen menar att det mellan människor finns 

naturliga neurologiska variationer där t.ex. autism är en sådan skillnad, inte en sjuk-

dom. Diagnosen är en mänsklig egenskap som innebär olika sätt att umgås, kommu-

nicera och känna, och dessa egenskaper måste respekteras. Men diagnosen ses inte 

heller bara som en del av en naturlig variation utan även som en värdefull del av 

mångfalden. Rörelsen kräver inte bara rättigheter och icke diskriminering utan även 

erkännande och acceptans för sin värdefulla olikhet. Neurodiversitets-rörelsens syfte 

är att skapa ett sammanhang och en stolt tillhörighet till en minoritetsgruppsidentitet 

där personer som beskriver sig som neurologiskt annorlunda kan samlas och bekräfta 

sin identitet. Personer inom rörelsen anser att diagnosen är en oskiljaktig del av per-

sonens identitet och utmanar även tanken på att hitta en orsak eller botemedel. (Kapp 

& Gillespie-Lynch & Sherman & Hutman 2013, 59–60; Runswick-Cole 2014, 1118, 

1120–1121, 1123; Kreck 2013, 11–12.)   

Även funktionshinder begreppet granskat ur en medicinsk synvinkel har fått 

kritik. Kritiken mot den medicinska modellen för synen på funktionshinder är att när 

en individ får sin diagnos blir personen ifråga även definierad av sin diagnos och tap-

par sin individualitet och andra personers förväntningar begränsas.  
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När en diagnosstämpel är satt finns det risk att alla egenskaper filtreras genom 

detta och alla individens beteenden blir förklarade som symtom istället för unika per-

sonlighetsdrag. (Molloy m.fl. 2002, 661.) Att karakterisera begreppet funktionshinder 

handlar om en social debatt och en social konstruktion där människan försöker för-

handla om vad som är normalt, vad som är ett funktionshinder och vad som är en 

mångfald. Den sociala modellen för funktionshinder kritiserar den medicinska mo-

dellen och syftar till att ge en röst åt personer med funktionshinder så att de kan ar-

gumentera mot social exkludering och förtryck. (Kreck 2013, 4–5, 8.) I den första arti-

keln i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ses ett 

funktionshinder inte enbart som en egenskap hos individen, utan något som bestäms 

i växelverkan med det omgivande samhället. Funktionsnedsättning innefattar bl.a. 

bestående fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, 

som i samspel med olika hinder kan påverka individers rätt till deltagande i samhället 

på lika villkor som andra. (2016, 17)  

 

”Disabilities are less the property of persons than they are moments in a cultural focus. Everyone 
in any culture is subject to being labeled and disabled... A disability may be a better display-
board for the weaknesses of a cultural system than it is an account of real persons.” (McDermott 
& Varenne 1995, 324, 327) 

 

Med detta citat menas att leva i en kultur är ett utmärkt sätt att skapa funktions-

nedsättning, eller att få många människor att uppleva att de har en funktionsnedsätt-

ning. Det krävs en hel kultur med människor för att producera idealet av hur en män-

niska borde vara och ett system med mätningar för dem som inte når upp till detta. Vi 

skapar kollektivt våra funktionsnedsättningar och de nackdelar som medföljer. Man 

kan inte vara funktionshindrad ensam. Till människans natur hör att leva kulturellt i 

olika grupper med mål, regler och förväntningar. Men sammanhållningen i en kultur 

skapas inte av att människor är likadana eller att de vet samma saker. Sammanhåll-

ningen är beroende av den kunskap som varje enskild person innehar och hur perso-

nerna använder sig av denna kunskap tillsammans, hurudan kultur de skapar. Kul-

turen är inte en produkt av delande, utan en produkt av människor som försöker 

forma varandra att passa in i kulturens modeller och ramar. Detta synsätt, att det finns 

ett rätt sätt att vara och passa in i kulturen, gör att de som inte passar in i normen 

anses vara fel och att det fattas dem något, de är utestängda av en orsak, de är funkt-

ionshindrade. När kulturen förstås som en kunskap som människor behöver för att 

leva med varandra, blir det lätt att se att vissa verkar ha mer kunskap och kunna vara 

en del av allt, medan andra saknar denna kunskap, vissa är kapabla, andra inte. 

(McDermott m.fl. 1995, 326, 332, 337, 340.)  
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I ovanstående kapitel har lyfts fram en annan syn på diagnos och funktionshin-

der, som kritik mot den allmänna medicinska synvinkeln. Slutligen har även konsta-

terats att dessa begrepp inte skapas av sig själva, utan skapas i en kultur och i ett sam-

manhang, av människor. I kapitel 4 kommer jag att gå djupare in på kulturen och 

samhällets betydelse för skapande av kategorier. Detta kapitels syfte har varit att fun-

gera som en ögonöppnare gällande hur samhället är uppbyggt och hur något kan se 

annorlunda ut beroende på ur vilken synvinkel man betraktar det. I nästa kapitel kom-

mer jag vidare att fundera kring hur man som socialarbetare kan beakta detta, i det 

praktiska arbetet och inom forskning.  

 

 Det sociala arbetet och forskningens uppgift  

 

I detta kapitel diskuteras hur socialarbetaren i sin praktiska vardag kan ta hänsyn till 

olika perspektiv på, och definitioner av diagnos och funktionshinder, men även hur 

man inom socialt arbete kan skapa kritisk funktionshinderforskning ur en neurodi-

versitets synvinkel. 

När det kommer till funktionshinder eller neuropsykiatriska diagnoser och soci-

alt arbete är det viktigt att socialarbetarna är medvetna om att de spelar en väsentlig 

roll med att hjälpa personer att etablera en identitet. Detta även med tanke på de för-

ändringar som sker i diagnostiken, då en del diagnoser faller bort, vilket kan skapa 

identitetsförvirring för individen. Socialarbetaren har en dubbelroll när de skall dia-

gnostisera och se individen som en hjälplös individ för att de ska kunna få service, på 

samma gång som de skall se styrkorna och mångfalden hos individen. Makt-differen-

sen och socialarbetarens expertroll behöver utmanas av individens egen självbestäm-

manderätt, samt en överensstämmelse med neurodiversitets synen och den sociala 

modellen för funktionshinder. Socialarbetaren bör utreda individens egen syn på 

funktionshinder och kan använda person-in-environment perspektivet för att identifiera 

barriärer inom det sociala samhällssystemet. Detta görs genom att vända fokus från 

individen till den omkringliggande miljön och identifiera det som skapar hinder. Om 

det finns sådana barriärer skapade av samhället, är det socialarbetarens uppgift att 

medverka till att rasera dem. Alla miljöer bör vara tillgängliga och inkluderande. 

Detta är lättare att tänka och åstadkomma när det handlar om fysiska funktionshinder, 

men det är otydligare hur socialarbetare kan skapa mer inkluderande och tillgängliga 

miljöer för t.ex. personer med autism där problematiken ligger inom den sociala sfä-

ren.  
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Socialarbetaren bör skapa utrymme för andra definitioner av vad funktionshin-

der och autism innebär, vilket inkluderar att ge en röst åt personer med autism. Soci-

alarbetaren bör vara effektiv i att kommunicera korrekt kunskap kring funktionshin-

der och se till att de egna professionella attityderna inte lämnar deras klienter sårbara 

för diskriminering. (Kreck 2013, 17–19.) 

Capability approach och ICF (The International Classification of Functioning Disability 

and Health) kan fungera som hjälpsamma verktyg för socialarbetaren att fokusera på 

klientens förmågor och vad de klarar av i sin dagliga miljö, istället för att fokusera på 

kapacitet eller funktionell status. Capability approach betonar vikten av att se bortom 

individens kroppsliga funktion för att förstå miljöns påverkan för individuell funktion 

och funktionshinder och den dynamiska processen mellan individen och miljön. Me-

toden består av två huvudfokus; förmåga och funktioner. Funktioner handlar om in-

dividens uppnådda handlingar och varande, vad hen klarar av att vara eller göra. 

Förmåga är individens potential att klara vissa funktioner, eller varierande funktioner 

för vad hen kan vara eller göra. ICF är ett verktyg skapat av WHO som fungerar som 

en standardiserad och enhetlig ram för att inte bara beskriva hälsofrågor, utan också 

för att identifiera sätt att ingripa för att förbättra livssituationen för personer med 

funktionshinder. ICF består av tre komponenter: kroppsliga funktioner och strukturer, 

aktiviteter och delaktighet samt miljöfaktorer. Eftersom en individs funktion och 

funktionshinder sker i ett sammanhang, innehåller ICF också en lista över miljöfak-

torer. I ICF refereras miljöfaktorer som yttre påverkan för funktionen och funktions-

hindret, medan personliga faktorer betraktas som inre påverkan på funktion och 

funktionhinder. De yttre faktorerna kan handla om samhällsstrukturen, sociala relat-

ioner och institutioner som skapar begränsningar som hindrar individen från att ut-

föra dagliga aktiviteter, även kallat den sociala konstruktionen av funktionshinder. 

Dessa två ramverk kan användas tillsammans för att förbättra socialarbetares per-

spektiv och förståelse för funktionshinder. (Welch Saleeby 2007, 217, 220–221, 224–226, 

228–230.)  

Funktionshinderforskning är ett växande tvärvetenskapligt akademiskt område 

som kritiskt utforskar frågor relaterade till sammankopplingar mellan funktionshin-

der och kulturella kontext (Molloy m.fl. 2002, 662). Forskning kring funktionshind-

rade har blivit kritiserad för att fokusera problematiken på individen och inte på sam-

hället och sociala relationer. Inriktningen har nu ändrat till att mer fokusera på förstå-

else av individens kontextuella situation i sin omgivning där funktionshindret alltmer 

blir igenkänt som interaktionen mellan individen och dess närmiljö. (Barron 1999, 44; 

Rioux 1994, 14; Welch Saleeby 2007, 219, 223–224.) Enligt Robertson (2010) växer forsk-

ning ur ett neurodiversitets perspektiv fram där synsättet fokuserar på mänsklig 

mångfald associerad med gåvor och talanger.  
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Genom att fokusera på de sociala, ekonomiska, politiska och lagliga konstrukt-

ionerna av funktionsnedsättning avslöjas ett kritiskt forskningsparadigm. Paradigmet 

lutar sig mot att funktionshinder är socialt konstruerade och strävar till att främja so-

cialt välbefinnande, mänskliga rättigheter och etik. (Rioux & Bach 1994, 8–9; Rioux 

1994, 18.)  

Min uppgift som blivande socialarbetare är att beakta de olika synsätten och be-

nämningarna för olika funktionshinder, där klientens egen upplevelse och definition 

skall vara den vägande. Mitt ansvar som socialarbetarstuderande är att skapa en 

forskning som strider mot tidigare forskning där problemfokus varit på individen, 

och istället skapa en kritisk funktionshinderforskning som lägger ansvaret på sam-

hällssystemet och kulturens uppbyggda definitioner. Ovanstående kapitel har varit 

en viktig del av denna forskning, genom att belysa alternativa och bredare synsätt av 

funktionshinder och neuropsykiatrisk diagnos. Kapitlet har även varit ett viktigt ställ-

ningstagande i förhållande till denna forskning genom utredning av viktiga begrepp. 

I nästa kapitel kommer jag att berätta mera om den forskning inom området som blivit 

gjord, och hur min egen forskning blir en viktig del i det ledet.  
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I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning inom området genom att 

sammanfatta vad forskningen kommit fram till gällande livet med neuropsykiatrisk 

diagnos i förhållande till identitet. I presentationen fokuseras på forskningearnas mål-

grupp, syfte och huvudsakliga resultat. 

I sökandet efter tidigare forskning fokuserades på neuropsykiatriska diagnoser 

specifikt diagnoserna autismspektrum och ADHD/ADD och temat identitet. I ett ti-

digt skede av sökandet konstaterades att utbudet av internationell forskning var be-

tydligt större än finländsk forskning. Den finländska forskningen kring neuropsykia-

triska diagnoser som finns, fokuserar främst på barn med neuropsykiatriska diagno-

ser och då ofta ur föräldrarnas perspektiv. De forskningar som jag slutligen valde ut, 

valdes enligt de som skapar en bra grund för min egen forskning och som kan ge en 

bred bild av det tidigare forskningsområdet. Trots att min egen forskning fokuserar 

på vuxna 18 år och uppåt har jag i detta kapitel valt att lyfta fram forskningar där 

åldersspannet är lite bredare än mitt eget.  

I Hurlbutt & Chalmers (2002), Ryan & Räisänen (2009), Bagatell (2007) samt Da-

vidson & Hendersons (2010) forskningar fokuseras på vuxna personer med ADHD, 

Autism eller Asperger och deras upplevelser av livet med diagnosen, identitetsskap-

ande samt hur de skapar mening i sin diagnos. 

I Hurlbutt m.fl. (2002, 103–104, 107) forskning har 3 vuxna individer med hög-

fungerande autism intervjuats. Studien sträcker sig över en period på 9 månader och 

består både av intervjuer samt skriftligt material inlämnat av informatörerna. Syftet 

med forskningen var att utreda hur vuxna människor med autism anser sitt liv vara, 

hur diagnosen påverkat livet, samt vad de önskar att andra skulle veta om livet som 

vuxen med autism. Den viktigaste och mest centrala konklusionen från forskningen 

var att vuxna personer med högfungerande autism vill betraktas som experter inom 

autismområdet samt ha åsikter om och bli konsulterade i frågor som påverkar deras 

liv.  

3 TIDIGARE FORSKNING  
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Detta behövs även för att öka information och kunskap om autism ute i samhället. 

Tillräcklig kunskap och rätt stöd kan hjälpa personer med autism att utveckla egen-

värde, sociala färdigheter och bättre självförtroende. 

Ryan m.fl. (2009, 135–142) har intervjuat 16 personer med Asperger syndrom och 

deras syn på livet med diagnosen. Ur studien framkom tre huvudteman; 1) att inte 

höra till, 2) att försöka passa in och 3) behovet av en trygg plats. Deltagarna delade 

känslan av att vara annorlunda ända sedan barndomen, att ha en annan logik, inte 

kunna skapa relationer och att inte klara av sådant som de önskade. Att inte kunna 

avläsa sociala koder, eller följa normer och värderingar gav en känsla av att andra inte 

förstod sig på dem och ställde orimliga förväntningar. Önskan om att passa in präg-

lades av att försöka lära sig det normala beteendet, att känna en samhörighet men 

också att bli accepterade för den de är med sin diagnos. Dessa känslor skapade sedan 

det tredje temat och behovet av en trygg plats där de inte behöver anstränga sig eller 

anpassa sig för att passa in, t.ex. det egna hemmet. Deltagarna i studien kände en lätt-

nad över att få sin diagnos och att kunna införliva den med identiteten, samt upplevde 

att diagnosen gav dem svar på sina tidigare upplevelser. De ville inte bli av med sin 

diagnos, men ville heller inte dra sig undan till enbart Aspergergemenskaper, utan 

även klara sig i den övriga världen.  

Bagatell (2007, 413, 416–423) beskriver sin forskning som en berättelse om kam-

pen att skapa en identitet. Forskningen fokuserar på identitetsutveckling hos en man 

med autism där studien har genomförts under en period på 9 månader. Informatören 

berättar om sitt liv med en alltid närvarande känsla av att vara annorlunda och kon-

stanta försök för att passa in. När han fick sin diagnos hade han förhoppningar om att 

det skulle finnas ett botemedel, men när han kom till insikt om att han aldrig kommer 

att bli ”normal” påbörjades ett självskadebeteende. I sin forskning beskriver Bagatell 

hur informatören via utökad kunskap om sin diagnos hittar en förståelse för sig själv 

samt en samhörighet till en grupp. En rekonstruktion av identiteten och ett omfam-

nande av autism som en positiv social identitet.   

I Davidson m.fl. (2010, 155–166) forskning har granskats fyrtiofem biografier 

skrivna av personer inom autismspektrumet, kring deras meningsskapande och hur 

de beskriver diagnosen ur ett inifrånperspektiv. De huvudsakliga temana som växer 

fram ur berättelserna berör alla tankar kring att synliggöra eller ”komma ut” med sin 

diagnos samt konsekvenser eller syfte med detta. I biografierna funderar personerna 

på behovet av att komma ut samt var, när och hur detta i sådana fall skulle ske. 

Att ”komma ut” ansågs även vara situationsbundet, genom att inte berätta om sin 

diagnos i sådana situationer där personerna hade förmågan att anpassa sig till det 

normala och klara sig ur situationer utan att nämna sin diagnos. Ett starkt syfte med 

att ”komma ut” var för att utöka kunskapen i samhället, utbilda personer utanför 

spektrumet för att motverka stigma och negativa bilder av diagnosen.  
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Vissa av författarna beskrev det nästan som en skyldighet att ”komma ut”, för 

att sprida information och ta ansvar för skapandet av positiv politik.  

Jones & Hesse (2018,) Huws & Jones (2015), Jones & Gallus & Viering & Goseland 

(2015), Huws & Jones (2008) har alla gjort forskningar med specifikt fokus på över-

gången från ungdom till vuxen, med fokus på identitetsprocessen. Forskningarna be-

handlar teman som uppfattningar om svårigheter med diagnosen, jämförelse med 

andra, upplevelser av diagnostiseringsprocessen samt att skapa innebörd i sin egen 

diagnos.  

Jones m.fl. (2018, 92, 94–96, 99–100) har i sin forskning intervjuat 9 ungdomar i 

åldrarna 15–21 år med ADHD diagnos. En del av deltagarna hade levt med diagnosen 

sedan barn, medan andra nyligen fått sin ADHD diagnos. Fokus i studien låg på ung-

domarnas identitetshantering samt deras upplevelser av svårigheterna med diagno-

sen. Fyra narrativ uppkom: 1) att bli eller förbli annorlunda, 2) avståndstagande, 3) ny 

förståelse och 4) problematiska symtom eller värderade egenskaper. I resultaten fram-

kom att avståndstagande handlade om att förhandla om normalitet och avvikelse i 

förhållande till andra. Där detta inte handlade om själva diagnosen, utan problemati-

ken kring att vara utanför, socialt exkluderad samt att skapa sociala relationer. Dia-

gnosen gav för vissa ett svar på dessa svårigheter, medan det för andra bekräftade 

känslan av avvikelse. Att få diagnosen i vuxenlivet skapade en omstrukturering av 

självbilden och en känsla av samhörighet med gruppen ADHD. Att bli sig själv med 

diagnosen konstaterades vara en komplex process, där även den kulturella förståelsen 

av ADHD spelade en stor roll i processen. En del såg ADHD som ett fel som motver-

kade möjligheterna att slippa framåt i samhället. De ville inte heller identifiera sig med 

de stereotypiska dragen som hör till ADHD. Medan andra såg positiva aspekter med 

diagnosen och styrkor som ökade deras förmåga att fungera i livet.  

Huws m.fl.  (2015, 84, 86–88) har i sin forskning intervjuat nio unga personer 

med autism om deras syn på sin egen diagnos. Fokus i forskningen har legat på att 

utreda hur personer med autism ser på sin egen utveckling över tid, samt hur de ser 

sig själva i jämförelse med andra. Tre huvudteman växte fram; 1) förändring över tid, 

2) graden av autism, 3) graden av förmåga. I resultaten framkom att skildringen av 

autism över tid var beroende av hur individen upplevde att de utvecklat sina sociala 

färdigheter och självständighet under livet. Gällande graden av autism hade det en 

betydelse var på det breda spektrumet man låg. I jämförelse med andra individer både 

med autism och utan autism kunde personerna påpeka att de nog har det bättre, och 

i jämförelse med begreppet handikapp kunde de även se att de själva hade en bättre 

ställning, vilket tyder på att det är ett brett spektrum man kan välja att placera ut sig 

själv och andra på. 
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Jones m.fl.  (2015, 1490–1493, 1495–1500) har i sin forskning intervjuat 10 perso-

ner i åldrarna 13–20 med autismspektrumstörning. Forskningens fokus var på hur in-

dividerna identifierar sig med samt hur de skapar innebörd i sin diagnos. I resultatet 

framkom att både individens egen uppfattning, och hur omgivningen uppfattar dia-

gnosen påverkar. Den sociala konstruktionen av diagnosen var en process där indivi-

den jämförde sig själv med personer i sin omgivning. Diagnosen skapade hos vissa en 

känsla av stigma, medan det hos andra skapade en känsla av tillhörighet och stolthet. 

Personerna identifierade sig med sin diagnos, men däremot inte med att det skulle 

vara ett handikapp. Sociala stigman samt hur man pratar om AST påverkade i hög 

grad hur personerna såg på sig själva och sin diagnos.  

Huws m.fl. (2008, 99–105) har i sin forskning intervjuat 9 ungdomar i åldrarna 

16–21 år kring deras upplevelser av att leva med diagnosen högfungerande autism. I 

studien framkom att flera av deltagarna varit omedvetna om sin diagnos, trots att de 

blivit diagnostiserade under barndomen. Genom att få vetskap om diagnosen kunde 

de börja se förklarningar till händelser under livet. Att få sin diagnos sågs som både 

positivt och negativt. Positivt eftersom omgivningen fick en annan förståelse och bör-

jade behandla dem bättre, negativt eftersom diagnosen gav en känsla av att bli märkt. 

Diagnosen sågs både som något som kunde hjälpa en att få rätt stöd, men som även 

kunde förstöra uppgjorda planer för framtiden. 

Stagg & Belcher (2019), Punshon & Skirrow & Murphy (2009), Stenner & O´Dell 

& Davies (2017) samt Nielsen (2017) har i sina forskningar fokuserat på hur det är att 

få diagnos i vuxenlivet. Betydelsen av diagnosen, att se tillbaka och få förklarningar, 

att identifiera sig med diagnosen samt att distansera sig från den.   

Stagg m.fl. (2019, 351–357) har i sin forskning fokuserat på en åldersgrupp som 

det forskats väldigt lite kring gällande temat. I forskningen har nio människor i 50 års 

åldern intervjuats kring deras uppfattning om att få en autismdiagnos i vuxenlivet. 

Forskningen plockar fram fem gemensamma teman; 1) Tidiga tecken på diagnos, där 

informatörerna via sin nya diagnos kan känna igen problematik från barndomen, 2) 

Känslan av att vara annorlunda, där informatörerna konstaterar att känslan av att vara 

annorlunda påverkat deras självkänsla negativt, 3)Att få en diagnos, som för många 

upplevdes positivt i form av en förklaring, där de kunde släppa gamla kamper och 

påbörja omformning av sin identitet, 4) Nyttan med en diagnos gav känslor av att 

förstår sig på sina begränsningar, men blev för vissa även ett bevis på att de har be-

gräsningar, 5) Stöd, som enligt alla informatörer var obefintligt och att förståele och 

acceptans för diagnosen saknades. Att få en diagnos i vuxenlivet gjorde att människan 

behöver omforma sin identitet, och för detta behövs stöd.  
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Punshon m.fl. (2009, 269–271, 274–281) har i sin forskning intervjuat 10 personer 

i åldrarna 22–45 år, som fått sin Asperger diagnos i vuxenålder. Informatörerna delade 

uppfattningen av en känsla att inte passa in och att vara utanför under barndomen. 

De flesta hade kunnat identifiera vilka egenskaper som gjorde dem annorlunda och 

försökt att dölja dessa för att bättre passa in. Gällande identitetsutvecklingen upp-

levde de flesta att eftersom de inte hade någon förklarning på sin problematik började 

de hitta på egna förklarningar, som oftast handlade om en negativ självbild. Att inte 

förstå sig på sin egen problematik ledde för många även till psykiskt illamående och 

feldiagnostisering pga. dessa symtom. Att få diagnos upplevdes av många som en 

lättnad och som att de fick en förklarning på sina svårigheter. Diagnosen medförde 

även en möjlighet att få hjälp och stöd, samt att träffa andra med samma diagnos. Den 

frustration som diagnosen medförde handlade om att de insåg att det inte finns något 

botemedel för problematiken. Reaktionerna kring att få diagnos var även beroende av 

hur man definierade Asperger, som ett handikapp, en olikhet eller en fördel. Det fanns 

även en delad irritation över bristande förståelse från samhället. En viktig aspekt som 

framkommit genom forskningen var att man bör se själva diagnosticeringen som en 

process, och inte som en enskild händelse. Personen som diagnostiseras bör få tid att 

ta reda på vad diagnosen innebär för dem. 

Stenner m.fl. (2017, 179–180, 186–193) forskning riktar in sig på 16 kvinnor som 

har fått diagnos eller har identifierat sig med ADHD diagnosen i vuxenålder; specifikt 

den betydelse som kvinnorna i sina livsberättelser ger diagnosen i förhållande till 

identitetskonstruktionen. Att identifiera sig med ADHD diagnosen upplevdes av 

kvinnorna som en livsomvälvande stund.  Den nya ADHD identiteten kom istället för 

den gamla och gav personerna ett nytt perspektiv på sitt liv och allt som hänt. De fick 

en förståelse för egna och andras reaktioner från barndomen och kunde befria sig från 

barndomens självhat och självkritik. Det gav dem en chans att rekonstruera händelser 

samt bilden av sig själva som dåliga. En nyskapad identitet som de kunde vara mer 

stolta över, samt en mer tolerant och positiv relation till sig själv.  

Nielsen (2017, 37, 40, 44) har i sin forskning intervjuat 13 personer om att få 

ADHD diagnos i vuxenålder med fokus på hur de förstår, relaterar och tolkar sin di-

agnos. Syftet var att utreda hur dessa personer identifierar och distanserar sig med 

diagnosen. Identifiering med diagnosen handlade om känslan av att vara annorlunda, 

men inte att vara fel. ADHD sågs som en grundläggande del av jaget som gav förklar-

ningar på vem man är, något som inte funnits tidigare och gav möjlighet att lära sig 

att navigera i livet. ADHD sågs som en speciell konstruktion av människan, inte som 

en avsaknad av förmågor. Gällande distanseringen handlade det om att skilja hand-

lingar från person. ADHD är en del av människan, men ändå separat från henne som 

person t.ex. jag själv som person och min ADHD hjärna.  
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Diagnosen användes främst för att förstå handlingar och handlingar särskildes 

från personen. De flesta intervjuade delade en önskan om att de skulle ha fått diagno-

sen tidigare i livet.  

I ovanstående kapitel har presenterats den forskning som är gjord inom området, 

med fokus på neuropsykiatriska diagnoser och identitet. I kommande kapitel kommer 

jag att berätta om hur identitetstemat kommer att synas och användas i denna avhand-

ling som ett teoretiskt ramverk.   
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Vi har nu gått igenom forskningens begrepp och sammanhang samt bekantat oss med 

tidigare forskning.  I detta kapitel kommer vi att flytta fokus till avhandlingens teore-

tiska ramverk, genom att utreda begreppet identitet och även granska det ur olika 

synvinklar. Identitet är ett komplext begrepp och det finns många olika synvinklar 

och teorier för hur man definierar begreppet. I detta kapitel kommer presenteras olika 

identitetsteorier där identitet kommer att granskas ur en individuell, relationell och 

kollektiv synvinkel.  

 

 Identitetsteorier 

 

Enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk är identitet synonymt med självbild, och 

innebär människans medvetenhet om att hon är en unik och enskild individ (NE). 

Identitet involverar människans klara eller underförstådda svar på frågan ”vem är 

du?”  där identitet innefattar både den du upplever att du är och den du agerar som. 

Identiteten är en kraftfull konstruktion som styr livets vägar och beslut. (Vignoles & 

Schwartz & Luyckx 2011, 2.) Identitetsbegreppet är besläktat med begreppet self som 

på svenska kan översättas till självet, jaget eller egot. Identitet kan ses som ett para-

plybegrepp som innefattar människans självbegrepp, självkänsla och självtolkning, 

där processerna överlappar varandra. Orsaker till identitetsbegreppets otydlighet kan 

bero på att termen fötts ur många olika teoretiska och disciplinära traditioner och 

forskning kring identitet har gjorts inom ett brett spektrum av vetenskaper där defi-

nitionen av begreppet varierat mycket.  

4 TEORETISKT RAMVERK 
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Definitionen av identitet betonas alltså olika beroende på ur vilken teoretisk riktning 

man granskar det. (Vignoles m.fl. 2011, 6–7; Suoninen 2012, 89.)  

Utöver definitionen av identitet skiljer de olika synerna på identitet sig även ge-

nom hur man ser på själva identitetskonstruktionen dvs. hur den sker och vad som 

påverkar hur identiteten skapas. En del teorier tror att självet finns i väntan på att bli 

upptäckt av individen, de tror alltså att identitetsskapandet handlar om en upptäckt 

av det verkliga jaget. Medan andra teorier menar att identiteten eller jaget uppstår 

genom att människan själv konstruerar det. I det senare synsättet är antingen indivi-

den själv en aktiv skapare av sin identitet, en s.k. personligt konstruerad identitet, eller 

så skapas identiteten genom kulturen och den kontext som människan befinner sig i, 

en s.k. socialt konstruerad identitet. (Vignoles m.fl. 2011, 1, 11–12.) Den tredje 

aspekten som skiljer identitetssynsätten åt är tankar kring identiteten över tid. En del 

ser identiteten som en ganska stabil, men ständigt utvecklad självförståelse, medan 

andra ser den som en i samspel snabbt utvecklande och skiftande uppfattning om hur 

människor uppfattar varandra. (Suoninen 2012, 89.) 

Enligt Vignoles m.fl. (2011, 3–4) är det vanligaste sätten att närma sig identitet 

genom att kategorisera det inom tre olika nivåer: individuell, relationell och kollektiv 

identitet. Där skillnaderna handlar om just dessa tre aspekter, dvs. definition av iden-

titet, identitetskonstruktionen samt identitet som stabil eller ändrad över tid. Slutligen 

tillkommer även den sista nivån, materiell identitet.  

Individuell eller personlig identitet: Ur detta synsätt har individen en huvudroll 

i identitetsprocessen och upptäckten av den egna identiteten. Hit hör individens själv-

definiering, mål värderingar, religiös eller spirituell tro, modeller för beslutsfattande 

eller handlande, självförtroende eller självutvärdering, önskat fruktat och förväntat 

framtida jag och ens övergripande livsberättelse.  

Relationell identitet: Här anses att individen inte ensam kan skapa sin identitet, 

utan identiteten måste erkännas av en social publik för att den skall säkras. Hit hör 

individens olika roller i mötet med andra genom livet, men även om hur rollerna tol-

kas och definieras av den som antar rollen. Ur detta synsätt definieras identitetspro-

cessen i ett interpersonellt utrymme, inom de områden individen rör sig t.ex. familj, 

arbetsplats.  

Kollektiv identitet: Handlar om människans identifikation med grupper och de 

sociala kategorier som de tillhör, meningen som de ger till gruppen och känslan, tron 

och attityden som uppstår från att identifiera sig med gruppen.  

Materiell identitet: Människans ser inte bara sociala enheter som en del av sig 

själv, utan även materiella föremål och viktiga platser. 
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Dessa fyra aspekter skapar det som Vignoles m.fl. (2011, 4, 8) kallar en integrerad 

definition av identitet. Identitet är samtidigt både ett personligt, relationellt och kol-

lektivt fenomen, det är på vissa sätt stabilt och på andra sätt flytande, identiteten bil-

das och revideras genom hela människans livslängd och de sociala grupperna och 

kategoriernas historia, genom ett samspel av processer av självupptäckt, personlig och 

social konstruktion, vissa avsiktliga och tydliga, andra automatiska och underför-

stådda. 

Trots att synsätten är många påpekar Vignoles m.fl. (2011, 10) att det är viktigt 

att granska identitet genom olika linser för att fånga komplexiteten och rikedomen av 

vad identitet och identitetsprocessen innebär. I ett försök att fånga identitetens kom-

plexitet kommer vi i kapitlen nedan att bekanta oss med olika teoretiska synvinklar 

på identiteten och identitetsprocessen. Min egen uppdelning och hur de olika synsät-

ten kommer att presenteras i denna avhandling är, genom den individuella synvin-

keln på identitet, relationell identitet i en social kontext samt identitet som offentligt 

och kulturellt konstruerad.  

 

 Identitet ur en individuell synvinkel 

 

I detta kapitel kommer vi att granska identitet ur en individuell synvinkel, med hjälp 

av Eriksons livscykelteori och Marcias stadieteori. 

Erik Homburger Erikson var en utvecklingspsykolog känd för sin syn på män-

niskans psykosociala utveckling och identitet. Erikson menar att en människas per-

sonlighet enbart kan förstås med hennes livscykel som bakgrund, och delar upp män-

niskans liv i åtta stadier av utveckling, där det främsta jag-skapandet sker under de 

fyra första stadierna. I Eriksons teori lyfter han jagets förmåga att utvecklas och för-

ändras med tiden genom människans utvecklingsfaser. (Stier 2011, 125–126, 129, 139.) 

Varje stadie markeras av en kronologisk fasspecifik psykosocial kris och hur kriserna 

löses ger olika utgångar och påverkar även hur människan tar sig vidare från ett stadie 

till ett annat.  I varje fas är det en balans mellan den utvecklande individen och dennes 

sociala miljö och för varje stadie blir människan mer medveten om vem hon är. (Kro-

ger & Marcia 2011, 31–33; Stier 2011, 128–139.) Faserna är uppdelade enligt männi-

skans ålder, där den främsta identitetsutvecklingen sker under den sena ungdomsfa-

sen. (Kroger m.fl. 2011, 31–33.) Erikson menar att det i ungdomen kan förekomma 

många identitetskriser, men om ungdomen klarar av att hantera dessa och föra sam-

man barndomens och ungdomens upplevelser, skapas grunden för en mer varaktig 

identitet. 
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 I vissa fall kan detta vara ångestskapande och leda till identitetsförvirring och 

skapande av en negativ identitet. Om de roller som samhället erbjuder inte passar 

ungdomen kan de börja anta roller som samhället anser avvikande, för att få en be-

kräftelse för den egna identiteten vilket i sin tur kan leda till marginalisering.  (Stier 

2011, 128–139.)  

Utvecklingspsykologen James Marcia delar Eriksons syn på att identiteten är nå-

got som utvecklas genom individens utveckling samt att den mest framträdande pe-

rioden är under ungdomsåren. Men tillägger att utvecklingsprocessen är beroende av 

individens egna förmågor och hänger ihop med individens utforskande och engage-

mang under kriserna. Enligt Marcias teori består identitetsutvecklingen av fyra stadier: 

uppnådd identitet, moratorium, lånad identitet och förvirrad identitet. Individer med 

uppnådd identitet är stabila och har ett fokus och en direktion i livet som inte lätt 

rubbas av oförutsedda hinder, de har engagemang och är reflektiva. Individer med 

moratorium status kämpar med att definiera sig själva, har svårt att hitta engagemang, 

försöker forma sin identitet men dras mellan olika alternativ. Individer med lånad 

identitet har svårigheter med att ta beslut, istället för att utforska sin egen identitet 

identifierar de sig med andra och hittar en sorts gruppidentitet. Individer med förvir-

rad identitet saknar både riktning och engagemang, de har genomgått en svag eller 

obefintlig utforskning period, där de har försökt definiera sig via yttre influenser men 

inte hittat någon stabil identitet och blivit borttappade. (Kroger m.fl. 201, 33–35.)   

Dessa två ovanstående teorier har i huvudsak fokuserat på aspekter av indivi-

duell identitet och de individuella processerna för identitetsutveckling. Kritiken mot 

Eriksons teori har varit att den inte i tillräckligt stor utsträckning tar i beaktande de 

samhälleliga problemens påverkan. Som kontrast till detta tankesätt har de socialpsy-

kologiska och sociologiska perspektiven fokuserat mera på de relationella och kollek-

tiva identiteterna och hur dessa skapas genom en social process. (Stier 2011, 139; 

Vignoles m.fl. 2011, 8) Dessa perspektiv kommer vi att fortsätta granska i nästa kapitel  

 

 Relationell identitet i en social kontext 

 

I detta kapitel kommer vi att fortsätta fokusera på individens identitetskonstruktion, 

där individen fortfarande är en aktiv part i skapandet av identiteten, men där även 

samspelet med andra och den sociala kontext som individen befinner sig i spelar en 

stor roll. I kapitlet kommer att presenteras den sociala identitetsteorin, sociala roller 

och grupptillhörighet, kategorisering och den narrativa identiteten.  
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George Herbert Mead (1934) såg självet som en formbar social struktur som ut-

vecklas genom interaktion, en s.k. social identitet. Charles Horton Cooley (1902) me-

nade att vi ser oss själva genom andras ögon, detta blir sedan det jag vi sänder ut åt 

andra. Medan Erving Goffman (1959) menade att jaget formar interaktionen lika 

mycket som interaktionen formar jaget. En s.k. självpresentation, där individen pre-

senterar sig såsom andra förväntar sig i den situationen, innebär att då börjar även 

andra se individen enligt detta. Oberoende vilken av dessa kända filosofer och socio-

logers synvinkel vi väljer, är det dock klart att jaget i någon form skapas i ljuset av den 

sociala världen. Våra identiteter måste resonera med samhällets uppfattning om vem 

och vad individer kan vara. (Gubrium m.fl. 2001, 8, 9.) Men individen är inte bara en 

passiv mottagare för olika sociala kontext, utan söker sig aktivt till sådana samman-

hang som bekräftar deras syn på sig själv. Att kategorisera sig med en grupp och tänka 

på oss istället för jag kallas självkategorisering. (Vignoles m.fl. 2011, 11.) Den sociala 

identitetsteorin härstammar från sent 1970-tal och uppkom som en motvikt till den 

individualiserade synen på identitetsutvecklingen. Teorin grundar sig på att identifi-

ering till en grupp är en viktig egenskap för att hjälpa oss att identifiera vem vi är och 

vem vi inte är. (Spears 2011, 203–204.) Det personliga jaget blir en delad artikulation 

av roller, ståndpunkter och beteenden som förvärvas genom social växelverkan. Jaget 

är socialt och i interaktionen med andra kommunicerar vi vem vi är och ger en röst 

till vår identitet, vi talar om oss själva på ett sätt som är igenkännbart och meningsfullt 

inom de sociala kontext vi befinner oss i och ur denna växelverkan framträder vår 

identitet. (Gubrium m.fl. 2001, 2, 6–7.) 

Den kollektiva identiteten är viktig eftersom den ger möjlighet för individen att 

kategorisera och skapa samhörighet med en grupp. Individen kan använda sig av so-

ciala och kulturella kategorier för att beskriva sin identitet, på samma vis som indivi-

der kan kategorisera varandra och på så vis ge varandra en identitet. Identiteten blir 

då en fråga om hur individen blir positionerad samt klarar av att positionera sig i det 

sociala samspelet, en s.k. förhandlad identitet. (Drakos m.fl. 2011, 16). Att bli och vara 

medlem i en grupp har aktiva följder, eftersom individen beskrivs enligt den grupp 

de tillhör. Detta kallas stereotypifierande kategorisering, då människan definieras och 

värderas utifrån kategorimedlemskap. (Juhila 2012, 177, 184.) Grupptillhörighet kan 

därmed skapa både social inkludering och differentiering. Tillhörighet till en minori-

tetsgrupp kan medföra lägre makt och status. Gruppen kan ha svårt att framhäva sina 

positiva egenskaper i jämförelse med andra grupper i samhället med högre status och 

därför innebär gruppidentifiering inte alltid en positiv identitet. (Spears 2011, 206–

207.)  
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Ur en kategorianalytisk synvinkel förhandlas, tolkas och skapas identitetskate-

gorierna som ett språkligt samspel mellan människor. Kategorier föds när vi benäm-

ner och klassificerar människor. Men identitetskategorierna är inget som väljs ut 

slumpvis, utan är situationsbundet och därför är det alltid är viktig att vara sensitiv 

för identitetskategorierna och alltid granska dem i sin kontext. (Suoninen 2012, 89, 101, 

130.)  Don Zimmerman (1998) delade upp identiteten enligt tre kategorier: medföl-

jande identitet, situationsbunden identitet och samspelsidentitet. Till den medföljande 

identiteten hör hur en människa beskrivs t.ex. kön, ålder eller personlighetsdrag. Till 

situationsbundna identiteten hör våra roller, t.ex. dotter, elev. Samspelsidentitet hand-

lar om hur identiteten hela tiden utvecklas och ändras i samspel. Alla dessa identiteter 

medför förväntningar och skapar spelregler kring hur man skall bete sig i möten. Men 

de bestämmer dock inte helt och håller hur människor fungerar. Att ifrågasätta kate-

gorier hör till människans natur och i samspelet människor emellan kan kategorierna 

förhandlas där personen även kan tala mot identitetskategorierna. (Suoninen 2012, 

96–97, 112–113.) Ett sätt för individen att försvara sig mot de dominerande berättel-

serna som kategoriserar dem är att använda och skapa sin egen berättelse. Narrativ 

identitet är synen på jaget i förhållande till andra, berättat genom berättelser. Männi-

skan skapar sin identitet och delger den åt andra genom berättelsen, vilket även hjäl-

per dem att konstruera sina erfarenheter. Individen kan konstruera och omkonstrue-

rar sina identiteter beroende på situation. I livsberättelsen väljer individen ut de saker 

de vill berätta, som mest påverkat och bäst beskriver hur deras jag har utvecklats. 

(May 2004, 170–171, 187.)  

Flera olika aspekter av identitet kan alltså fungera på samma gång, men ändras 

och är även beroende av det sociala kontext de befinner sig i. De utbud av identitets-

kategorier tillgängliga i ett givet socialt sammanhang och de betydelser som ges till 

dem är konstruerade genom ett sammanflöde av sociala processer över historisk tid. 

(Vignoles m.fl. 2011, 4.) I följande kapitel kommer jag fortsätta diskussionen kring ka-

tegorier, men med mera fokus på samhället och kulturens roll i skapandet av dessa.   

 

 Identitet som offentligt och kulturellt konstruerad 

 

I detta kapitel fortsätter diskussionen kring de kategorier och grupper som individen 

kan identifiera sig med. Men här kommer fokuseras mera på vad som påverkar och 

skapar de kategorier vi har i samhället. Detta belyses genom kultur-identitets para-

digmet samt institutionernas roll i skapande av sociala problem och problemidentite-

ter.  
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På 1980-talet skedde en förändring i mentaliteten från kollektivismen till indi-

vidualismen, som ökade intresset för att sortera och kategorisera människor. I och 

med detta skapades även DSM-III (Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disor-

der). Manualen ses som en start för behovet av att kategorisera människor in i olika 

grupper och att uppmärksamma samt diagnostisera det som avviker från det ansedda 

normala. (Hallerstedt 2006, 16.) Avvikelse är ett begrepp och en kategori skapad inom 

socialvetenskaperna. Att kategorisera någon eller en grupp som avvikande handlar 

om att man anser att deras egenskaper eller handlade strider mot de förväntande nor-

merna. Kategorisering som avvikande grupp är något som ändrar med tiden och olika 

kontext, helt enkelt beroende på vad man anser att är avvikande just i dagens samhälle. 

(Juhila 2012, 190–191, 196–197.) Ur allt detta definieras problemtyngda identiteter, el-

ler problemidentiteter. Dessa problemidentiteter definieras ofta av att vara för mycket 

eller för lite då man talar om tankar, känslor och handlingar. En av de mest använda 

guiderna för problemfyllda identiteter är även just DSM-manualen. (Gubrium m.fl. 

2001, 1, 9.)  

Kategorier är bundna vid olika tidsepoker och nya kategorier benämns och 

skapas hela tiden, varje tidsepok har sina egna s.k. identitetskategorier och dessa är 

starkt bundna vid tidsepokens kulturella och moraliska uppskattningar. Identitet som 

konstruktion hör ihop med kulturens praxis och moral och beskrivs här som; 1) relat-

ionen till den kunskap som finns inom tidseran, 2) beroende av sakkunnigas gräns-

dragning, 3) något som bör specificeras och kompletteras, 4) något som får självklar 

kategoristatus ,5) är förhandlingsbart. (Suoninen 2012, 93, 129.) Kultur-identitetslän-

ken syftar till att kulturen ställer in parametrar för identitetskonstruktionen. Detta in-

nebär att genom institutionernas sociala inflytande vårdar och uppmuntrar kulturen 

vissa personlighetsegenskaper och karaktärstyper. (Cote 1996, 418–419.) Institutionen 

tänker och agerar sedan utgående från dessa kategorier och kategorierna hör starkt 

ihop med rättigheter och skyldigheter och skapar på så vis institutionell social ordning. 

Detta ger institutionen makt att skapa nya ”jag” och identitetskategorier åt klienter. 

Till exempel inom socialomsorgen kategoriseras klienterna för att kunna bygga en för-

ståelse för deras problematik, livssituation och lösningsalternativ.  (Jokinen 2012, 229–

230, 248, 251.)  

Det postmoderna samhället är fyllt av institutioner som strävar till att identifiera 

och fixa personliga problem. Institutioner fungerar alltmer för att montera, förändra 

och omformulera identiteter. Everett Hughes (1984) kallar de sociala intuitionerna 

för ”pågående bekymmer”, eftersom de ständigt jobbar med att strukturera och om-

strukturera personliga identiteter. Institutionernas syfte är att hjälpa människan mot 

normalitet genom att uppfostra, stöda eller bättra henne. Det blir därför även viktigt 

att dra gränser mellan normalt och onormalt genom att t.ex. diagnostisera. (Jokinen 

2012, 251; Gubrium m.fl. 2001, 2, 9.)  
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Denna de privatisering av jaget kallas den institutionella konstruktionen av jaget 

där individens personliga identitet omstruktureras beroende på den sociala världens 

krav och struktur. Genom den institutionella konstruktionen av jaget blir identiteten 

offentligt konstruerad av de identiteter som samhället erbjuder individen. Till skillnad 

från synen om att det finns ett inre äkta jag som är influerat av sociala världen så anser 

man här att identiteten inte kommer inifrån utan tränger igenom från olika håll utifrån. 

Med tiden skapas nya sociala kontext, strukturer och krav som påverkar konstrukt-

ionen av identiteten. Institutionella identiteter fungerar som mallar för självkonstrukt-

ion, där institutionerna försöker stereotypifiera och kategorisera individer till identi-

fierbara grupper. Detta kallas identitetsarbete, när institutionerna hittar ett samband 

mellan den personliga identiteten och det problemfyllda jaget. (Gubrium m.fl. 2001, 

6–11.) Social problematik hör även starkt ihop med institutionerna. Fenomenet blir ett 

socialt problem när det väcker så stor oro att det blir kategoriserat som en problemka-

tegori, och det är institutionens problem att lösa. I samhället kan diskussionen kring 

problemet anses vara ett samhälleligt och strukturellt problem, men när det kommer 

till institutionen blir det lätt sett som individens problem istället. Klienten skall passa 

in i organisationens ram, men om det servicesystem och den hjälp som finns inom 

institutionen inte hjälper klienten stämplas personen lätt som en ”problematisk per-

son”. Detta kallas ”troubled persons industry”, där man förbiser problemens sociala och 

samhälleliga natur. (Jokinen 2012, 249–251.)  

Det är prövande tider för det inre jaget. Vi ställs hela tiden frågan vem och vad 

vi är. Våra identiteter verkar osäkra och ostabila. Identiteten vi delar med andra kan 

snabbt ändra som svar på ändrade krav på att vara rätt person på rätt plats i rätt tid. 

Vi erbjuds hela tiden via olika medier och via vår egen fantasi, alternativa identiteter, 

obegränsade möjligheter för vad vi kunde vara. Det har blivit mer utmanande för in-

dividen att hitta sin identitet i det senmoderna samhället eftersom valen är fler och 

möjligheterna är större. Individen måste även kunna marknadsföra sig själv i ett sam-

hälle där konsumtion prioriteras högt och individens identitet definieras enligt alla 

val de gör. Sammanfattningsvis kan konstateras att samhället inte stöder individens 

identitetsbyggande och individen lämnar ensam att klara sig. (Gubrium m.fl. 2001, 1; 

Cote 1996, 423.) 

Detta kapitels syfte har varit att skapa en bild av begreppet identitet för att förstå 

olika synvinklar på hur identiteten skapas och utvecklas och vad som påverkar denna 

process. I och med identitet som starkt tema och teoretiskt ramverk för denna avhand-

ling var det nödvändigt för mig som forskare att bena ut detta komplexa och breda 

begrepp. I kapitel 8 kommer jag att sammanväva dessa tankar kring identitet med 

analysen av resultaten från denna forskning. Men först skall vi i nästa kapitel börja 

med att utreda de metodologiska frågorna, och med hjälp av vilka metoder som denna 

avhandling byggs upp.   
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I följande kapitel kommer jag att presentera de metoder som denna avhandling är 

uppbyggd av. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den kvalitativa forskningen. 

Därefter går vi vidare för att fördjupa oss i en gren av kvalitativ forskning, nämligen 

den narrativa forskningsansatsen. Jag kommer även att berätta om varför jag valde 

livsberättelser som mitt huvudsakliga forskningsmaterial och hur jag har valt att ana-

lysera dem.   

 

 Narrativ forskningsansats 

 

Ett av de första valen, utöver ämne, som forskaren behöver göra är att fundera över 

vilka metoder forskningen skall bygga på. För min del var det ett självklart val att 

denna forskning skulle bli kvalitativ. Jag tänker att om man vill forska kring männi-

skors livsupplevelser från ett inifrånperspektiv gör man det bäst genom att låta dem 

själva skapa sin berättelse. I de tidigare forskningarna kring neuropsykiatriska dia-

gnoser och identitet har den narrativa metoden varit ständigt förekommande, vilket 

jag tolkar som att det är en passande metod för ämnet. Utöver den narrativa forsk-

ningsansatsen vilar även denna avhandling på en fenomenologisk hermeneutisk 

grund, något jag kommer förklara mera i detta kapitel.  

Om man som forskare vill försöka förstå mänskligt beteende eller vill tolka in-

nehåll i texter är den kvalitativa metoden den man bör välja. Den kvalitativa metoden 

är tolkande och beskrivande och genom att forska ur ett inifrånperspektiv strävar fors-

karen till att skapa förståelse för och lyfta fram människans personliga perspektiv. 

(Hansson 2004, 58; Olsson & Sörensen 2007, 64.)  

5 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
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Syftet med kvalitativ forskning är inte att skapa statistiska generaliseringar, utan 

att försöka skildra något fenomen eller någon händelse, för att förstå en viss aktivitet 

(Tuomi & Sarajärvi 2006, 87). Den narrativa metoden hör inom den kvalitativa famil-

jen och Syrjälä (2018, 226) poängterar att styrkan i den narrativa forskningen är dess 

känsla av äkthet. Den narrativa metoden kan vara till hjälp i forskning kring identitet 

eftersom berättelsen ger en möjlighet att ta del av en människas skapande av sin iden-

titet. Metoden anses även vara bra för att ge röster åt marginaliserade grupper. (Lars-

son & Sjöblom 2010, 272–275.) 

I denna forskning har metodvalen även genomsyrats av det fenomenologisk her-

meneutiska synsättet där utgångspunkten är att det som är väsentligt i en människas 

liv behöver beskrivas genom fenomenologins livsberättelser och narrativ, men för 

forskningsändamål behöver dessa upplevelser fastställas i hermeneutikens förståelse 

och tolkningsteori för att försöka förstå betydelse av fenomenen. Utgångspunkten för 

detta synsätt handlar om levda upplevelser där fenomenologin är fokuserad på den 

begripliga innebörden av dessa upplevelser, själva essensen av mening. Människan 

lever i dialog med världen och genom berättande blir hon varse om detta deltagande. 

Berättelsen består av en dialog mellan dåtid, nutid och framtid, och berättelsens funkt-

ion är att skapa en helhet som ger mening åt specifika händelser. Den fenomenolo-

giska hermeneutikens syfte är att undersöka upplevelsers betydelse. (Lindseth & Nor-

berg 2004, 146–149; Tuomi m.fl. 2006, 34–35.)  

För att komma åt eller ta del av dessa berättelser kan den narrativa metoden vara 

den rätta eftersom den ger möjlighet att lära känna en människas inre upplevelsevärld 

och identitet. Målet med att använda narrativ metod i forskning är ofta att man som 

forskare vill nå en fördjupad förståelse för människors liv. (Larsson & Goldberg 2008, 

158; Larsson m.fl. 2010, 272–273.) Den narrativa metoden härstammar från de huma-

nitära vetenskapsområdena, särskilt från litteraturvetenskapen och dess sociala disci-

pliner; psykologi, antropologi, sociologi, folklore, historia, sociolingvistik, kommuni-

kation, kulturstudier, genusstudier, gerontologi (Spector-Mersel 2010, 204–205). In-

tresset för narrativ forskning har ökat inom de senaste årtiondena och man brukar tala 

om ”den narrativa vändningen”. Den narrativa vändningen har funnits inom det so-

ciala vetenskapsområdet i över 30 år och innebär en skiftning gällande språket, då 

man insåg att språket är ett sätt att konstruera den sociala världen. (Hänninen 2004, 

70; Larsson m.fl. 2010, 277; Johansson 2005, 18.) En central punkt i den narrativa me-

toden är mänsklig interaktion, vilket också är kärnan inom socialt arbete. Fokus i 

bägge är klientens berättelse och att ge röst åt marginaliserade grupper genom att 

lyssna på deras historier. Därav är narrativa metoder viktiga när man göra forskning 

inom socialt arbete. Viktigt är dock att komma ihåg när man talar om forskning att 

forskaren alltid tolkar det som berättas, vi kan alltså aldrig ge fullständig röst åt någon. 

(Larsson m.fl. 2010, 272–274)  
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Vad man som forskare intresserar sig för i berättelsen skiljer sig mellan veten-

skapsområden: inom sociolingvistiska, mikrosociologiska och narratologiska studier 

fokuseras på berättelsens struktur. Antropologiska eller sociala studier fokuserar på 

berättelsernas uttryck för kulturen i fråga medan psykologiska eller fenomenologiska 

studier intresserar sig för det inre narrativet där berättelserna som de berättar skall 

vara en reflektion av deras sinnens inre arbete, deras identitet, känsla av mening i livet, 

uppfattning om orsakssamband mellan händelser samt deras sätt att förstå deras för-

flutna. (Hänninen 2004, 71.) Tolkat enligt Hänninens tankar granskas min egen av-

handling ur både en social och fenomenologisk synvinkel, eftersom jag är intresserad 

av både berättelsen i sitt sammanhang i kulturen, och den inre reflektionen och me-

ningsskapandet hos den som berättar.  

Narrativ metod innebär insamling och analysering av t.ex. skriftliga berättelser 

(Johansson 2005, 21). Spector-Mersel (2010, 204–205, 219) menar dock att den narrativa 

metoden handlar om mycket mera än bara detta. Insamling av data och själva meto-

den är viktiga, medan hela det narrativa paradigmet som ligger som ett ramverk kring 

forskningen samt dialogen kring detta, är hela kärnan i den narrativa undersökningen. 

Spector-Mersel menar att p.g.a. den stora populariteten kring användningen av nar-

rativ forskning har ramverket suddats ut och uppfattningen har mera blivit ”allt in-

kluderat”. Narrativa termen har kommit att betyda något och allt. Det vore därför 

viktigt att försöka hitta det narrativa paradigmet på nytt, som utkristalliserats efter 

den narrativa vändningen. Detta påpekande av Spector-Mersel gjorde att jag själv in-

såg att jag behöver hitta ett eget narrativt paradigm och ramverk som kan omge min 

forskning och fungera som ett hjälpmedel under analysprocessen. För att göra detta 

har jag tagit del av Hänninen Vilmas (2004) artikel ”A model of narrative cirkulations” 

med tillhörande modell för att förklara hennes teori. Modellen som fritt översatts till 

svenska som modellen för det narrativa kretsloppet kommer fungera som en del i 

analysprocessen och presenteras mera ingående i kap 6.   
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FIGUR 1 Hänninen (2004) modell för det narrativa kretsloppet. 

 

Hänninen (2004, 69–71) menar att narrativa meningsstrukturer består av tre olika lä-

gen; det berättade: det som personer berättar om sitt liv åt andra, det inre: de berättel-

ser som individen berättar åt sig själv och det levda: händelser i livet som skapar be-

rättelser. Modellen hänvisar till att de olika grenarna av narrativ forskning kan samlas 

inom ett ramverk, genom att benämna deras relationer och koppla ihop deras resultat. 

Utöver dessa tre lägen finns även tre andra aspekter som påverkar. Det kulturella för-

rådet av berättelser (eng. Cultural stock of stories): är den totala berättelsen av allt som 

människan har hört och läst under sitt liv. Vissa berättelser är mer kraftfulla och do-

minerande än andra. Personliga förrådet av berättelser (eng. Personal stock of stories): 

är alla sparade berättelser i egna minnet, både egna personliga och de som blivit be-

arbetade från det kulturella förrådet. Situation (eng. Situation): hänvisar till de faktiska 

livsvillkoren de olika möjligheterna, resurserna, och handlingsbegränsningar var per-

sonen finner sig själv. Dessa ligger delvis utanför individens kontroll, eller är delvis 

ett resultat av individens egna handlingar. Modellen hänvisar till att jaget är uppbyggt 

inom nätverket mellan det sociala, kulturella och materiella och pilarna symboliserar 

hur mening flyttas mellan de olika sfärerna. (2004, 73–74) Med detta menas att alla 

delar påverkar varandra i någon form.  
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Den inre berättelsen kommer fram genom de berättelser som en person berättar om 

sitt liv men den inre berättelsen kan aldrig fullkomligt uttryckas via berättandet, utan 

att det går genom filter. Den berättade berättelsen är aldrig helt autentisk i förhållande 

till den inre, utan något där emellan. Personen kan ha olika motiv till varför de berättar, 

vilket även kan påverka vad de berättar. Den berättade berättelsen är alltid dialogisk 

och en motiverad handling, den är delvist konstruerad i relation till lyssnarna, med 

hänsyn till deras förväntningar och värderingar. En dialog med en lyssnare kan även 

öppna upp nya perspektiv för den som berättar, genom att börja fokusera på händel-

ser som tidigare inte noterats, vilket kan skapa nya berättelser. På så vis påverkar den 

berättade berättelsen även den inre berättelsen. Berättade berättelser blir sedan en del 

av det kulturella förrådet av berättelser. Att berätta sin berättelse kan ha konsekvenser 

för den levda berättelsen eftersom det kan påverka hur personer ser på en och hur 

man bemöts. Medan den inre berättelsen påverkar den levda berättelsen eftersom det 

bestämmer vilka handlingar vi utför i livet. (2004, 78–81)  

Den narrativa metoden är bred och svår att greppa, vilket har krävt en hel del 

reflektion kring hur jag vill bygga upp min avhandling och på vilket sätt den narrativa 

forskningsansatsen skall förankras i min egen forskning. Jag upplever att Hänninens 

modell på många vis hör ihop med denna avhandlings tankeram och därav något som 

kan fungera som ett narrativt paradigm för denna forskning. I personernas berättelse 

bör jag som forskare komma ihåg att det finns många andra sfärer som påverkar vad 

de väljer att berätta. Jag behöver även beakta hur deras tidigare samling av berättelser, 

sådant som de hört av andra eller fått från samhället och medier påverkar deras egen 

berättelse, samt även komma ihåg min egen roll som forskare och tolkare av deras 

berättelser. För att som forskare påverka personernas berättelser så lite som möjligt, 

valdes nedskrivna livsberättelser som material för denna forskning, något jag kommer 

berätta mera om i nästa kapitel.  

 

 Livsberättelsen 

 

I ovanstående kapitel har presenterats den narrativa metoden med sina många och 

breda användningssätt. I kommande kapitel kommer jag att definiera vad en livsbe-

rättelse är och varför just detta material passar bra ihop med avhandlingens identi-

tetstema.  

Berättelse är synonym till begreppet narrativ och att berätta handlar om att för-

söka förstå sig själv, varandra och omvärlden. Människan har ett behov av att få be-

rätta sin berättelse för att synliggöra det egna jaget.  
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Personliga berättelser är människans identitet och att berätta för någon om ens 

liv är ett sätt att uttrycka sin identitet och att skapa en berättelse om vem och vad vi 

är, vad som har hänt och varför vi gör som vi gör. Jag-skapandet påverkas av både 

inre faktorer såsom minnen, idéer, känslor, tro och subjektivitet. Men även utomstå-

ende saker påverkar såsom andras anseende och omgivningens krav på oss. Jag-skap-

andet styrs av outtalade kulturella modeller om vad vi borde vara och inte borde vara 

där jag-skapandet handlar om en balans mellan friheten till eget val och egna möjlig-

heter, i relation till andras förväntningar, vänner familj, referensgrupper och institut-

ioner. (Bruner 2003, 209–211; Larsson & Sjöblom & Lilja 2008, 444; Larsson m.fl. 2010, 

275; Skott 2012, 238.)  

Livsberättelser är baserade på autobiografiska fakta, men det är människan själv 

som väljer ut vad de berättar och hur de har upplevt saker och ting på ett sätt som 

skapar mening för dem själva. Huvudsaken i livsberättelsen är inte exakta historiska 

fakta, utan de erfarenheter och tolkningar som personen väljer att berätta. Vi väljer de 

händelser som har haft störst påverkan på vem vi är. Trots att själva identitetsskapan-

det påbörjas först i ungdomsåren, finns livsberättelsen med ända från barndomen till 

människans sista levnadsår. Barn samlar och processar erfarenheter som sedan kan 

komma att skapa deras livsberättelse och hur de ser tillbaka på sina liv. Livsberättel-

sen är en integration av rekonstruerad bakgrund presenterad som kapitel och episo-

der bestående av bra saker, dåliga saker och vändpunkter för att slutligen vända till 

förväntade framtida mål. Livsberättelserna speglar den kultur där de lever och blir 

berättade och ger både information om berättaren och dess identitet, men även den 

sociala kontext som berättaren är en del av. Det autobiografiska minnet framträder 

och utvecklas i social kontext. (McAdams 2003, 187, 191–195, 200)  

 Synen på hur livet och identiteten skapas genom berättelsen är det som ligger 

till grund för forskningsmetoden livsberättelsen (Syrjälä 2018, 222). Idén om att iden-

titeten är en utvecklad livsberättelse grundar sig på både psykologiska och sociala 

vetenskaper. Både berättelser och identitet är komplexa och mångfacetterade begrepp 

och kanske därför passar de bra ihop. Att använda livsberättelser som forsknings-

material ses som positivt i och med att deltagarna ses som aktiva subjekt istället för 

forskningens objekt i och med att de själva får välja och bestämma vad de önskar att 

berätta. Fördelen med att använda nedskrivna berättelser som material istället för in-

tervju är att intervjupersonen i lugn och ro ensam får skriva ner sina tankar utan att 

påverkas av växelverkan med forskaren. (Hydn 2008, 123; McAdams 2003, 187; Lie-

blich & Tuval-Mashiach & Zilber 2008, 193; Eskola & Suoranta 2014, 124–125.) 
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I detta kapitel har vi bekantat oss med livsberättelsen och dess relation till både 

den narrativa forskningen och människans identitetsutveckling. Nedskrivna livsbe-

rättelser valdes som material till denna forskning med motivering att det möjliggör 

för deltagarna att fritt välja ut vad de vill skriva ner, utan att påverkas av forskarens 

närvaro och växelverkan. Forskarens påverkan genom val och tolkningar som görs 

under processen är dock oundvikligt och detta går inte helt och hållet att ta bort. 

Denna påverkan syns kanske som mest under analysfasen och denna kommer vi att 

gå mera in på i nästa kapitel.  

 

 Analysmetod  

 

Efter att ha gjort de grundläggande metodvalen och tagit beslut om vilket material 

analysen skall bygga på är det dags att fundera på nästa steg. Nämligen vilken ana-

lysmetod som passar bäst ihop med den egna forskningen. I detta fall en analysmetod 

som både lyfter fram livsberättelserna och hjälper forskaren att fånga kärnan i berät-

telserna samt söka svar på forskningens frågeställningar. Jag kommer i detta kapitel 

berätta om vad analys innebär, vad forskaren bör ta i beaktande samt vilken analys-

metod jag valt för min forskning.  

Eftersom huvudmålet med kvalitativ forskning är att öka mänsklig förståelse 

måste forskaren kunna tolka de erhållna resultaten. Det är genom måttlig och insikts-

full tolkning som den bästa förståelsen för människans vardag kan öka. En insiktsfull 

tolkning uppstår från dialogen mellan teori och empiri, som i sin tur bara kan reali-

seras om forskaren har tagit över sitt eget material och förmår konstruera en helhet 

som ökar ny kunskap och förståelse för sin forskningsuppgift. (Syrjäläinen & Eronen 

& Värri 2007, 8–9.) Tuomi m.fl. (2006, 97–99) delar upp den kvalitativa analysen enligt 

relationen mellan teorin och materialet som skall analyseras. De tre analyssätten kallas 

materialbaserad, teoribunden och teoribaserad analys. Denna avhandling kommer att 

analyseras med hjälp av teoribunden analys eftersom syftet inte är att testa en teori, 

utan att dels låta det insamlade materialet tala för sig själv, för att sedan belysas i för-

hållande till det teoretiska ramverket och tidigare forskningsresultat. Teoribunden 

analys är en mellanform av den materialbaserade och teoribaserade analysen. I den 

teoribundna analysen finns vissa teoretiska förbindelser, men teorin styr inte analysen 

utan fungerar mera vägledande under analysprocessen. Inledningen av analysen är 

mer materialbaserad och analysenheterna väljs ur materialet med hjälp av tidigare 

kunskap. I slutet av analysen tas den teori som definierats i avhandlingens ramverk 

till hjälp.  
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I denna forskning kommer analysen göras med hjälp av Braun & Clarke (2006) 

modell för den tematiska analysen (Tabell 1). Den tematiska analysen är en grundläg-

gande metod för kvalitativ analys som ger forskaren flexibilitet i analysen. Metodens 

syfte är att identifiera och analysera teman och mönster som finns i insamlade data. 

Den tematiska analysen kan fungera som en essentiell eller realistisk metod, som fo-

kuserar på erfarenhet, mening och deltagarnas verklighet. Eller en konstruktionistisk 

metod, som studerar på vilket sätt händelser, verkligheter och erfarenheter är effekter 

av en rad diskurser som verkar i samhället. Analysen kan även ligga mellan dessa två 

och vara en kontextualistisk metod, som fokuserar på hur individen skapar mening 

av sina erfarenheter samt hur det bredare sociala sammanhanget påverkar dessa be-

tydelser. Analysen för denna avhandling rör sig inom det kontextualistiska området, 

eftersom den fokuserar på individernas meningsskapande gällande sin diagnos och 

detta i förhållande till det sociala sammanhang de befinner sig i. (2006, 78–79, 81.) 

Under planeringen av den tematiska analysen är det flera val som forskaren be-

höver göra. Forskaren är den som identifierar och skapar koder och teman, eftersom 

ett material i sig själv inte kan skapa koder (Eskola m.fl. 2014,156–157). Forskaren 

måste därför även definiera vad som är ett tema och ifall temana skall identifieras på 

en semantisk eller latent nivå. Temats funktion är att fånga något i data som är viktigt 

i förhållande till forskningsfrågan. Det handlar alltså inte om en kvalitativ mätning, 

att temat förekommer ofta, utan om att temat fångar något viktigt i förhållande till 

forskningens övergripande frågeställning. (Braun m.fl. 2006, 82, 84) Att identifiera te-

man på en semantisk nivå innebär att fokusera på det som blivit sagt eller det som står 

skrivet, och inte på något underliggande bakom detta. Tematisk analys på en latent 

nivå går djupare än detta, genom att försöka identifiera underliggande meningar 

bakom data. Eftersom syftet med denna forskning är att försöka skapa en förståelse 

för människans upplevelse kommer analysen och identifieringen av teman att ske på 

en latent nivå.  

 

Steg Beskrivning av processen 

Lära känna materialet 
 

Forskaren fördjupar sig i materialet genom 
aktiv upprepad läsning. Söker mening och 
mönster, för anteckningar och skapar för-
slag på koder.   

Generera initiala koder 
 

Återkommande koder som kan skapa te-
man och som hör ihop med forskningens 
fenomen identifieras. Sammanhang runt 
koden sparas för att skapa kontext.  

Söka efter teman 
 

Koderna sorteras och relationer mellan ko-
der granskas. Teman och tematisk karta 
skapas. 
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TABELL 1 Braun & Clarke (2006) process för tematisk analys. 

 

I ovanstående kapitel har fokuserats på de metoder som arbetet byggts upp av 

och som fungerar som verktyg för utförande av denna avhandling. Kapitlet har gett 

en bild av vad det innebär att göra en narrativ forskning, hur livsberättelser kan an-

vändas som material samt vad forskaren bör tänka på vid val av metoder samt under 

analysskedet. Hur metoderna praktiskt har använts och hur tillvägagångssättet har 

sett ut i denna forskning kommer att beskrivas i nästa kapitel.  

 

 

Identifiera teman 
 

Nivå 1: Genomgång av temanas innehåll, 
dela upp och skapa nya. Bildar temanas in-
nehåll ett sammanhängande mönster?  
Nivå 2: All data läses igenom på nytt för att 
se att temana fungerar ihop med data, samt 
för att identifiera tidigare gömda teman. 
Vad berättar temana om data? Ger den te-
matiska kartan med sina teman en exakt 
och valid bild av datas helhet?  

Definiera och namnge teman 
 

Granska innebörden i varje tema. Vilka 
aspekter i data fångar temat och varför är 
detta intressant och relevant. Identifiera 
varje temas historia och hur detta passar in 
i den stora hela historien i förhållande till 
forskningsfrågorna. Reflektera över temana 
individuellt samt i relation till varandra. 

Producera rapport 
 

Skapa en rapport som beskriver data för att 
visa på temats relevans. Rapporten bör vara 
en berättelse som är övertygande och som 
beskriver den analytiska processen samt in-
nehålla argument i förhållande till forsk-
ningsfrågorna. 
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I detta kapitel kommer jag att beskriva hur min egen forskning förverkligats med hjälp 

av de metodval som presenterats i ovanstående kapitel. Inledningsvis presenteras 

forskningens syfte och frågeställningarna genom vilka syftet skall uppnås. Jag kom-

mer nedan berätta hur jag har gått tillväga för att samla in materialet samt presentera 

det slutgiltiga data som inkom. Därefter går vi vidare till hur data analyserats där 

analysen och dess steg presenteras enligt analysfas I och II.  

 

 Syfte och frågeställningar 

 

Forskningens syfte är att undersöka livsberättelser skrivna av vuxna personer med 

neuropsykiatriska diagnoser och genom berättelserna försöka fånga deras upplevelse 

av att leva med en neuropsykiatrisk diagnos i dagens samhälle. Granskningen foku-

serar på identitet och specifikt hurudan betydelse diagnosen har i förhållande till per-

sonens identitet och självbild. I tolkning av livsberättelsernas innehåll belyses även 

samhället roll och betydelse för individens identitetsskapande. 

 

Syftet uppnås genom frågeställningarna: 

 

 

1. Hur beskriver personerna livet med sin neuropsykiatriska diagnos?  

 

2. Vilken betydelse ger personerna sin neuropsykiatriska diagnos i förhål-

lande till sin identitet? 

6 FÖRVERKLIGANDE AV EGEN FORSKNING 
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3. Vilken roll har samhället i relation till människans identitet och upplevelse 

av sin diagnos? 

 

 Insamling av material  

 

I detta kapitel kommer jag att berätta hur insamlingen av livsberättelserna som fun-

gerat som material för denna forskning har gått till. 

Målgruppen för avhandlingen är vuxna med neuropsykiatriska diagnoser, spe-

cifikt autismspektrumstörning och ADHD/ADD. För att nå ut till denna målgrupp 

togs kontakt med två föreningar som verkar inom det neuropsykiatriska området, Fin-

lands Svenska Autism och Aspergerförening och Österbottens ADHD-förening. 

Första kontakten togs till respektive föreningars kontaktperson i september 2020. Via 

e-post sändes informerades om forskningen samt en förfrågan om möjligheten att 

samla in livsberättelser via deras föreningar. Under perioden september-november 

2020 hölls regelbunden korrespondens med kontaktpersonerna för att utreda alla 

praktiska detaljer. I oktober skrev föreningarna under forskningslovet och efter detta 

sändes det slutgiltiga informationsbrevet (Bilaga 1) om forskningen ut till bägge före-

ningarna.  

Finlands Svenska Autism och Aspergerförening sände ut informationsbrevet 

tillsammans med sitt medlemsbrev till alla medlemmar, delade inlägget på sin offici-

ella Facebook sida och informerade om forskningen i sin gruppverksamhet. Österbot-

tens ADHD-förening delade informationsbrevet på sin officiella Facebook sida samt 

delade ut det i sin gruppverksamhet. Via föreningarnas inlägg på sina Facebook-sidor 

delades inlägget vidare och fick på så vis en större spridning.  

Inlämningsdatum för livsberättelserna blev 20.12.2020. Under november-decem-

ber inkom två livsberättelser. En person tog även kontakt och önskade utökad tid, och 

denna livsberättelse inkom i januari. Efter detta gjordes ett nytt försök då jag delade 

föreningarnas inlägg på min egen Facebook sida samt till samarbetspartners. Efter 

detta inkom ytterligare två texter.   

I ovanstående kapitel har gjorts en kort översikt av insamlingen av avhandling-

ens material. I nästa kapitel kommer jag att presentera det material som inkom. 
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 Presentation av material 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva det data som inkom och presentera personerna 

bakom livsberättelserna. Jag kommer även att beskriva livsberättelsernas uppbygg-

nad för att skapa en förståelse för hur det analyserade materialet sett ut. I presentat-

ionen och analysen används pseudonym valda av deltagarna själva. En av deltagarna 

valde inget pseudonym och därför har forskaren valt detta. Pseudonym används för 

att skydda deltagarnas identitet och integritet.  

 

 

Namn Diagnos 

A Asperger syndrom  

Arto Asperger syndrom  

FireZoul Asperger syndrom  

Hedvig ADD 

Tsar1-30 ADHD 

TABELL 2 Presentation av material 

 

Deltagarnas uppgift var att skriva en livsberättelse, fritt, utan mall eller regler 

för genomförande. Detta innebär att en färdig livsberättelse kan se mycket olika ut 

både gällande uppbyggnad och innehåll. Min tolkning av berättelsernas innehåll har 

varit att det är just de här sakerna som de valt att lyfta fram och som de på något vis 

antingen medvetet eller undermedvetet upplever att har haft en betydelse för deras 

liv, vem de är idag och hur de ser på sig själva. Berättelserna har en början och ett slut, 

men däremellan lever de sitt eget liv genom att hoppa från en händelse till en annan. 

I berättelserna blandas minnen med känslor och händelser om vartannat, såsom livet 

är. I informationsbrevet fanns hjälpfrågor som de kunde använda, men detta var inget 

måste. Min önskan var att de fritt skulle skriva om sitt liv med diagnos, en berättelse 

som ingen annan än de själva kan skriva. Deltagarna var medvetna om forskningens 

syfte och fokus på självbild och identitet, men det var inte deras uppgift att ta ställning 

till detta. Detta har varit min uppgift i läsandet av deras berättelser. Dels att identifiera 

vad de vill berätta om sitt liv med diagnos. Men även hur jag upplever att det som de 

berättat hör ihop med deras självbild och identitet. Samt att koppla ihop detta med 

hur jag tolkar att samhällets roll framträder i berättelserna.  

 Livsberättelserna som inkom hade en stor variation i längd och innehåll. Det 

som i denna forskning definierar en livsberättelse är att den rör sig från dåtid till nutid 

över människans livscykel. Med detta som grund uppfyller tre av fem berättelser detta 

kriterium och kan kallas livsberättelser.  
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De övriga två texterna var kortare, där deltagarna hade tagit fasta på att svara 

på de exempelfrågor som fanns med i informationsbrevet. Inget av tillvägagångssät-

ten är fel, eftersom skrivandet var fritt. Men jag anser det ändå viktigt att här under 

presentationen lyfta fram denna skillnad.  

Arto, Hedvig och Tsar1-30 har alla skrivit lite längre livsberättelser där berättel-

sen byggts upp med start i barndomen och fram till vuxenlivet. Berättelserna består 

av händelser genom livet och hur de tänker och reflekterar kring detta idag. A och 

FireZoul har skrivit kortare berättelser där de reflekterar kring sina tankar och känslor 

i förhållande till sin diagnos samt svarar på de frågeställningar som fanns med i in-

formationsbrevet.  

I nedanstående kapitel kommer jag närmare att presentera hur analysprocessen 

av materialet sett ut samt hur analysen delats upp i två olika faser, fas I och fas II.   

 

 Analysprocessen  

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur arbetet sett ut och hur de olika stegen i 

analysprocessen framskridit. Detta för att skapa en transparent bild av hur materialet 

hanterats.  

För att verkligen ge livsberättelserna en chans att ta sin rätta plats i forskningen 

valde jag att dela upp analysen i två faser. Under fas I av analysen har jag fokuserat 

på induktiv läsning av materialet i ett försök att låta materialet tala till mig, samt för 

att minska risken att förlora väsentliga bitar av ursprungsmaterialet, vilket lätt kan 

ske om tolkningen är teoristyrd. Som analysverktyg har använts den tematiska ana-

lysprocessen som presenterats i kapitel 5.3. Under analysfas II sammanvävs resultaten 

från fas I med tidigare litteratur och till hjälp används Hänninens modell som presen-

terats i kapitel 5.1. Analysen har i huvudsak fokuserat på de tre livsberättelserna, me-

dan de två kortare texterna har fungerat som kompletterande material.  

 

6.4.1 Analysfas I 

 

1. Livsberättelserna lästes igenom upprepade gånger, för att lära känna materialet 

och låta personens berättelse tala till mig. Under de första läsningarna gjordes 

inga anteckningar alls. Efter några läsningar underströks ord och hela me-

ningar som ansågs betydelsefulla i textens sammanhang.  
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Inte i förhållande till teori eller frågeställningar, utan sådant som personerna 

verkar ha velat lyfta fram. I detta steg var målet att bli bekant med data och 

hitta sätt att navigera i materialet.  

2. Livsberättelserna lästes igenom på nytt och här användes färgöverstrykning för 

att markera relevanta ord och meningar. Delvis färgades samma saker som un-

derstrukits i steg 1, men även nya delar tillkom. Fokus låg på berättelsen och 

att lyfta ut saker relevanta för berättelsen, arbetssättet var öppet och utfors-

kande.  I detta skede av processen rekommenderas att inte enbart notera ord, 

utan även ta ut större delar av sammanhang och kontext runtomkring för att 

skapa förståelse. Därför skapades en Word-modell med två kolumner, till 

vänstra kolumnen flyttades alla färgade ord, meningar och sammanhang. Till 

höger om varje text skrevs förslag på kod. Som koder användes samma ord 

som i texten, för att hålla sig så nära som möjligt det ursprungliga data. Ko-

derna uppstod alltså ur själva materialet. I den tematiska analysen rekommen-

deras att koda så många saker som möjligt och under denna kodning landade 

jag på 185 koder. (Bilaga 2) Eftersom kodandet gjordes för varje berättelse, 

kunde samma kod förekomma fler gånger i detta skede.  

3. Efter steg 2 satt jag med en hel hög koder, vilket gjorde att materialet kändes 

splittrat och jag måste på något vis sammanföra det för att komma vidare med 

analysen. Word-tabellen printades ut och de olika textsegmenten klipptes ut, 

markerades med färg för att komma ihåg från vilken livsberättelse de ur-

sprungligen kom, ifall något behövde kollas upp i senare skede. Alla delar la-

des ut över golvet, som ett pussel, där jag läste igenom alla bitar och skapade 

en rubrik som passade ihop med den delens innehåll. Under processen skapa-

des flera olika rubriker. Men vartefter delarna lästes igenom flera gånger kunde 

vissa teman falla in under varandra och skapa övergripande teman och under-

teman. Detta steg i processen handlade om att utforska likheter och relationer 

mellan olika delar i data samt att urskilja mönster och teman i texten. I detta 

skede av analysen granskades kodernas relevans utgående från sambandet 

med forskningens fenomen, diagnos och identitet. Ett första utkast till en tema-

tisk karta uppgjordes. (Bilaga 3) 

4. I fas 1 av detta steg lästes de olika temana igenom flera gånger för att avgöra 

om delarnas innehåll passade ihop med varandra och temat. Ibland flyttades 

en del under ett annat tema, ibland skapades ett nytt undertema. Denna fas var 

den kanske mest tidskrävande fasen av alla. Det kändes som att varje gång jag 

läste igenom de olika delarna flyttade jag på något, skapade nya rubriker. Jag 

tror att man i något skede behöver ta ett beslut om att nu är denna del av ana-

lysen färdig, annars kan analysen räcka mycket länge och allt kan tolkas och 

omtolkas beroende på vad man väljer att ta fasta på just i den stunden.  
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Efter att ha lyckats avsluta denna fas gick jag vidare till fas 2 som handlade om 

att avgöra om temana stämmer överens med livsberättelserna i sin helhet och 

det som personerna har försökt berätta och lyfta fram i sina livsberättelser. 

Livsberättelserna lästes igenom på nytt för att avgöra om temana beskriver 

data, vad temana berättar om data samt för att identifiera om bortglömda te-

man fanns. Under denna process försökte jag sätta mig in i berättelserna och 

aktivt läsa dem, fundera kring varför de har valt att skriva om just detta, varför 

har de tänkt att detta är relevant och hur skall jag lyfta fram relevansen i det. 

Jag funderade även mycket kring de teman jag valt och funderade om detta är 

vad de vill berätta, eller vad jag vill berätta? 

5. I detta steg fortsatte granskningen av temana. Temanas förhållande till forsk-

ningsfrågorna granskades. Varför är temana intressanta och relevanta? Vilka 

aspekter i data fångar temana? Syftet var att reflektera över temana enskilt och 

tillsammans och identifiera varje temas berättelse. Detta var en omvälvande 

process, som ibland kändes som ett steg fram och två steg bakåt. Analysberät-

telser för varje tema började skapas och otaliga gånger läste jag igenom analys-

berättelser, flyttade om, tog bort, lade tillbaka, ändrade namn på tema, satte 

ihop teman, bytte namn. Hela tiden ifrågasatte jag, varför är detta med, vad har 

detta för syfte för min forskning. Även att välja ut citat var en egen process. 

Många citat var mycket tilltalande, men vad ville jag säga med att ha med just 

detta citat, är det ett citat som kan förklara kärnan i analysen? Under detta steg 

reviderades den tidigare tematiska kartan och den slutgiltiga tematiska kartan 

blev klar. (Figur 2) 

6. Sista steget handlade om att producera en rapport över datas teman och rele-

vansen i varje tema i förhållande till forskningens fenomen och forskningsfrå-

gor. Denna rapport, eller analysberättelse presenteras i kapitel 7. 

 

Vi har nu gått igenom de olika stegen i den tematiska analysprocessen och jag har 

försökt vara så öppen som möjligt gällande alla val och hur tankarna sett ut vid varje 

steg under processen. Efter att ha använt den tematiska analysen och sammanfattat 

resultaten blev det dags att gå vidare till den andra fasen av analysen och hur denna 

process såg ut beskrivs i nästa kapitel.  
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6.4.2 Analysfas II 

 

I kapitel 5.1 kring den narrativa metoden bekantade vi oss med Hänninens modell för 

det narrativa kretsloppet. Modellen består inte på samma sätt som den tematiska mo-

dellen av några specifika steg, utan de steg som presenteras nedan är skapade speci-

fikt för denna avhandling och syftar till att belysa analysprocessens gång.  

 

 

1. Det narrativa kretsloppet ritades upp på en A3 för att skapa bättre överblick.  

2. Artikeln ”A model of narrative cirkulations” av Vilma Hänninen lästes igenom 

för att grundligare gå igenom de olika stadierna, deras innebörd och relation 

till varandra.  

3. Livsberättelserna lästes igenom på nytt. Analysen gjordes med Hänninens te-

ori som grund och genom att ställa frågor till materialet. Frågorna handlade 

om en granskning av de olika stadierna relation och påverkan på varandra. 

Till exempel; Vad finns i det kulturella förrådet av berättelser, hur har detta 

och situationen påverkat den inre berättelsen, hur ser relationen mellan den 

inre och den levda och den berättade berättelsen ut osv. Tankar och reflekt-

ioner kring dessa frågor skrevs ner på post-it lappar som klistrades fast på A3 

modellen.  

4. En resultatmodell för analysen skapades, med Hänninens modell som grund. 

(Figur 3) 

5. En analysberättelse skapades där reflektioner kring livsberättelsernas innehåll 

vävdes samman med avhandlingens teoretiska ramverk och litteratur. 

 

Detta kapitels syfte har varit att skapa en tydlig överblick för alla de skeden som ut-

förts när denna forskning skapats. Som forskare är det viktigt att påvisa alla de mäng-

der av val och reflektioner som skett vid varje skede, för att skapa en förståelse för 

processen, nästan så att läsaren kan känna att de varit med under analysen. En analys 

består inte av slumpmässiga val utan är en tidskrävande process som kräver aktiv 

närvaro av forskaren. I nästa kapitel kommer jag att presentera resultaten som fram-

kommit från analysprocessen.  
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I detta kapitel kommer resultaten från den första fasen av analysen att presenteras. 

Fas I presenteras som en nykonstruerad livsberättelse uppbyggd av centrala teman, 

där personernas egna ord vävs samman med mina egna reflektioner kring det som de 

berättat. Inledningsvis kommer jag att kort reflektera kring de utvalda temana och 

deras relevans för denna forskning.  

De teman som presenteras i detta kapitel har framkommit under analysproces-

sen av livsberättelserna och vägts mot forskningens frågeställningar och fenomen, di-

agnos och identitet. Det är svårt att svara på vad det är som har gjort att jag plockat ut 

vissa saker som relevanta och varför andra saker valts bort. Min åsikt är, att allt i dessa 

berättelser har en relevans, annars skulle det inte vara med. En del saker kanske har 

mindre relevans, men för att berättelsen skall hålla ihop eller för att den som läser 

skall förstå handlingen så behöver det vara med. Däremot innebär det inte att allt i 

berättelsen är relevant för just denna forskning. I denna forskning fokuseras specifikt 

på de teman som hör ihop med diagnos och identitet. Det som jag har valt ut som 

relevant är sådant i berättelserna som jag tolkat att har haft betydelse för personens 

självbild och identitetsskapande. Jag är medveten om att detta innebär att något annat 

viktigt kan falla bort, men denna forskning har sitt eget syfte och fokus.  

Alla fyra teman som uppkom under analysprocessen har enligt mig en stark 

koppling till identitetsutvecklingen och jag ser alla fyra aspekter som något som i stor 

utsträckning kan ha haft betydelse för personernas bild av sig själva. Det första temat, 

en förklaring och stämpel handlar om de blandade känslor som uppstår när man får sin 

diagnos. Oberoende om diagnosen ställs i barndomen eller i vuxenlivet så kopplas 

den ihop med en sorts ny förståelse och definiering av vem man är. Temat hur det är 

att vara jag handlar precis som rubriken säger om en beskrivning av vem man är i form 

av sina egenskaper, där dessa egenskaper fungerar som en sorts förhandling mellan 

jaget och min diagnos och huruvida ens egenskaper upplevs specifika för diagnosen 

eller inte.  

7 LIVSBERÄTTELSERNAS TEMAN  
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Ur denna förhandling växer det tredje temat fram, att anpassa och ändra sig som 

handlar om hur de egna egenskaperna vägs i förhållande till andra, yttre omgivande 

miljö och människor. Det fjärde temat handlar om att blicka tillbaka, på livets stöteste-

nar och stöttepelare. Här finns både negativa och positiva upplevelser som haft och 

ännu idag har betydelse för personernas bild och uppfattning om sig själva. 

I analysen har jag valt att använda mig av några direkta citat ur livsberättelserna 

eftersom jag tycker det är värdefullt att använda personernas egna ord för att beskriva 

saker. Deras ordval har en betydelse och äkthet som jag vill lyfta fram, inte samman-

fatta med egna ord, med rädsla för att förlora den verkliga innebörden. I nästa kapitel 

presenteras Hedvig, Tsar1-30, Arto, A och FireZouls ord och tankar kring livet med 

en neuropsykiatrisk diagnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2 Presentation av analysresultat för fas I 
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 En förklaring och stämpel 

 

Ett gemensamt tema i de flesta livsberättelser var tankar och känslor kring att få och 

leva med en diagnos. Diagnostiseringen förknippades med både känslor av att få in-

sikt och ny förståelse, men även en bekräftelse på att man inte var som alla andra. Den 

fungerade som svar på en känsla av att vara annorlunda eller en undran om varför jag 

är som jag är, men inte som dom andra. Diagnostiseringen sågs som en vändpunkt i 

livet som medförde sina konsekvenser och betydelser för både bilden av jaget och det 

fortsatta livet.  

 

”Att växa upp med en odiagnostiserad adhd har varit en fruktansvärd tung resa. Jag skulle ha 
valt rullstol utan adhd varje dag i livet för då sku jag vetat vad som är fel och alla andra skulle 
också förstått...för de går att se och ta på/förstå...”  

 

Både Hedvig och Tsar1-30 fick sina diagnoser i vuxenlivet, men båda delar käns-

lan av att de redan tidigare känt på sig att något varit ”fel”, eller anat att de har en 

diagnos. Tsar1-30 beskriver att han som vuxen kom till en punkt i livet då något be-

hövde ändras för att han skulle orka vidare, och på denna väg togs beslutet om att 

påbörja en ADHD utredning. Diagnostiseringsprocessen i vuxenlivet medförde 

många minnen och känslor från barndomen som han försökt glömma. Det var tungt 

att läsa pappren från barndomen där det redan då funnits misstankar om att han 

borde utredas för ADHD. En utredning som hans föräldrar då motsatte sig av rädsla 

för att deras son skulle bli stämplad. Tsar1-30 upplever att få diagnos gav honom 

bättre insikt och förståelse för sig själv. Han upplever också att en diagnos i ett tidigare 

skede i livet skulle ha gett bättre möjligheter till stöd samt förståelse och lärdom både 

för honom själv och för hans omgivning. 

Hedvig kom i kontakt med ADHD via sina egna barns utredningar, där hon 

kände igen sig på många punkter i frågeformulären. En egen utredning gjordes först 

när hon själv blev sjukskriven. När Hedvig sedan fick sin ADD diagnos, blev hon först 

arg, eftersom hon själv trott att hon hade ADHD och upplevde att ADD var den tröga 

formen av ADHD. I efterhand konstaterade hon dock att ADD ju faktiskt stämde in 

exakt på henne. Hedvig hade en förhoppning om att diagnosen skulle fungera som ett 

mirakel, som skulle ändra hennes tidigare beteende och hindra henne från att fungera 

så som hon alltid gjort, men det har inte hänt utan hon fungerar fortfarande likadant. 

Det tog sin tid innan en acceptans för diagnosen infann sig, men sedan har diagnosen 

fungerat som en hjälp att förstå sig själv bättre, samt analysera varför hon inte tänker 

och fungerar som alla andra samt hur saker och ting genom livet blivit som de blivit.  
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Gemensamt för Tsar1-30 och Hedvigs berättelser är deras egna samt omgivning-

ens tankar kring syfte och mening med en diagnos i vuxenlivet. Vad skulle en diagnos 

ge, annat än bekräftelse på det som de redan innerst inne visste? Eller vem behöver 

en diagnos mera i vuxenlivet när man gått ut skolan och inte har samma behov av 

stöd? Ett syfte med att få diagnos som bägge delade var möjligheten att påbörja sö-

kandet efter passande medicinering, ett sökande som fortfarande pågår.  

 

”...fick jag officiellt min diagnos...på så vis blev jag stämplad som en onormal person för resten 
av livet.” 

 

Arto och A fick sina diagnoser som barn och har på så vis inga minnen av själva 

diagnostiseringen. A tror dock att det för honom har varit en fördel att få en diagnos 

i barndomen eftersom det hjälpt honom mycket att tidigt få en förståelse för varför 

han var annorlunda mot andra barn och han kunde även få stöd i ett tidigt skede. A 

ser sin Asperger diagnos som en del av sin identitet. När Arto förstod att han hade en 

diagnos upplevde han detta som en stämpel på att vara annorlunda och en insikt om 

att det alltid kommer att vara så. Arto berättar att hans ovanliga beteende som barn 

var det som ledde till att vuxna runtomkring honom började misstänka att han hade 

något specialtillstånd. Arto ser sin Asperger diagnos som en slags livskamrat som följt 

med honom på livets alla resor och händelser. Han upplever att diagnosen har haft en 

stor påverkan på hans självbild och hurudant värde han ansett sig själv ha som män-

niska. Han upplever även att han kunnat dra nytta av sin diagnos, genom att han fått 

stöd och möjlighet till specialarrangemang under livet.  

Eftersom livsberättelserna var skrivna av både personer som levt med diagnos 

hela livet samt personer som fått diagnosen först i vuxenlivet framkom olika syn-

vinklar kring hur det kan upplevas att ha och få en diagnos. I de flesta berättelser 

fanns tankar kring att bli diagnostiserad, oberoende om diagnosen ställts under barn-

domen eller i vuxenlivet och det verkar som att oberoende av när man får sin diagnos 

delar man liknande känslor. Det som en diagnos ansågs ge var både en förståelse för 

sig själv, information, och det behövliga stödet. Gemensamt för berättelserna var även 

förmågan att blicka bakåt på livet och känslan av att få en förklarning för varför livet 

varit som det varit och varför man gjort som man gjort. I berättelserna medförde en 

diagnos i vuxenlivet blandade känslor. De negativa känslorna som diagnosen med-

förde handlade mycket om varför man inte fått diagnosen tidigare eftersom det 

kanske skulle ha gett en annan förståelse, man skulle ha gjort andra val genom livet 

och man skulle kanske se på sig själv på ett annat sätt idag. Livet utan diagnos upplevs 

onekligen i berättelserna som tungt, och beskrivs som ”ett virrvarr av känslor”.  
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För de som haft sin diagnos sedan barndomen handlar berättelserna mer om som 

Arto och A beskriver det, att diagnosen varit en del av ens identitet. Man har haft 

möjlighet att fundera kring händelser och känslor i förhållande till diagnosen. Men 

ändå verkar det som att förståelsen för en själv inte är bättre trots att man har haft 

diagnos. Jag tolkar det som att oberoende av om man fått diagnosen som barn, är det 

ändå kanske först i vuxenålder som man kan börja förstå och relatera till diagnosens 

roll och betydelse i ens liv. Det som är intressant med skillnaderna i att få en diagnos 

som barn eller vuxen är att som barn kan diagnosen ses som en stämpel på att man 

faktiskt är annorlunda, medan man utan diagnos kan gå med samma känsla, men inte 

få något namn för det.  

Det starka återkommande temat i berättelserna får mig att fundera kring att ha 

en diagnos eller inte ha en diagnos, till pappers. Vad är betydelsen med att få en dia-

gnos som barn och hur påverkar det en människas liv och identitetsskapande. Och 

hur påverkas identitetsskapande av att inte ha någon diagnos, men känna på sig att 

man har en? Min tanke när jag läser berättelserna är att diagnosen kan liknas vid en 

pusselbit som behövs för att bygga upp en förståelse för sig själva. Diagnosen är inte 

en identitet i sig, men i berättelserna framkommer starkt att personerna upplever att 

diagnosen haft en stor påverkan på hur de fungerar, och fungerat genom livet. Ef-

tersom de helt tydligt upplever en utökad förståelse när de fått diagnos tolkar jag det 

som att det är en viktig pusselbit för deras identitetsskapandet.  

 

 Hur det är att vara jag 

 

Utöver temat kring att få en diagnos och känslorna kring detta, var ett annat starkt 

tema i livsberättelserna personernas beskrivningar av sig själva och hur de fungerar 

och har fungerat genom livet. I livsberättelserna reflekterar personerna mycket kring 

hur de är som person, sitt eget beteende, vilka egenskaper de har och sina känslor 

kring dessa egenskaper. Beskrivningarna består av en sorts förhandling om vem man 

är i förhållande till sin diagnos. 

 

”Med eller utan diagnos, alla måste hitta sätt att leva med sig själv.” 

 

 I livsberättelserna finns tankar kring vilka styrkor och positiva egenskaper man 

anser hör ihop med diagnosen, men även vilka svårigheter man upplever att man haft 

genom livet, och hur dessa eventuellt kan ha en koppling till ens diagnos.  
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Lite som en dialog mellan diagnosen och jaget, om varför jag fungerar som jag 

gör. I livsberättelserna beskrivs jaget och de egna egenskaperna och förmågorna ofta 

i förhållande till att vara för mycket av något eller för lite av något annat, samt att 

identifiera egenskaper som gör att man skiljer ut från andra. I de flesta berättelserna 

beskrivs diagnosen i form av både utmanande egenskaper och positiva saker där per-

sonerna räknar upp de egenskaper som de anser är negativa och utmanande samt 

vilka egenskaper de värderar hos sig själva. Många av svårigheterna har att göra med 

socialt umgänge och kommunikation med andra människor och vad detta resulterar 

i för följder. De positiva egenskaperna har mycket att göra med eget intresse och fokus, 

kreativitet och känslan av att vara bra på något.  

Tsar1-30 skriver i berättelsen hur olika egenskaper har påverkat olika områden i 

hans liv. Hans beteende och reaktioner som barn var något som andra barn snabbt 

lade märke till och han blev utsatt för mobbning när de märkte att han gick att styra 

genom mobbning eftersom han exploderade och blev arg. Som ett sätt att hantera 

detta antog han i något skede själv rollen som mobbare, för att inte visa sig svag och 

så att andra inte skulle kunna dra fördel av hans utmaningar. Hedvig upplever att 

många av de val hon gjort och hur hon betett sig genom livet upplevs höra ihop med 

den odiagnostiserade ADD: n. Hon funderar mycket över hur hon varit som person 

genom livet, i förhållande till de val hon gjort, hur hon betett sig och de människore-

lationer hon haft. Ända från att diagnosen blev satt samt när hon tänker på sina egen-

skaper önskar hon att hon kunde vara och bete sig på ett annat sätt än hon gör. På 

flera ställen i berättelsen jämför hon sina egna utmaningar och avundas andra som 

fungerar på andra sätt och undrar om de förstår hur bra de har det. Arto beskriver hur 

han under livet har kämpat med många av de egenskaper som enligt honom hör till 

hans Asperger diagnos. Arto lyfter vid flera tillfällen i sin berättelse fram sina stora 

svårigheter att anpassa sig till förändringar, och detta har varit en egenskap som med-

fört stora kamper genom hans liv. Han upplever även att hans utmaningar med att 

tolka ordagrant har medfört att han upplevt sig direkt som hatad då han blev tillrätta-

visad.  

En intressant reflektion under analysen var även hur personerna uttryckte sig 

om sina egenskaper i förhållande till diagnosen, på något vis tolkade jag detta som 

vilken roll de gav diagnosen. I livsberättelserna uttryckte de sig genom uttrycken; ”ne-

gativa egenskaper med diagnosen, egenskaper typiska för diagnosen, produkter av diagnosen, 

saker hos mig som beror eller påverkas av diagnosen, diagnosen som en del av identiteten, 

diagnosen som ett handikapp på viktigaste organet.” Jag tycker att det är intressant att re-

flektera kring hur personerna talar om sina diagnoser, vilken roll de ger diagnosen i 

förhållande till sig själva.  
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I A och FireZouls texter fanns även tankar kring vad som kan betraktas vara 

egenskaper tillhörande diagnosen samt vilka egenskaper som kan anses vara positiva 

eller negativa, och enligt vem, vem avgör detta? FireZoul anser att han inte kan säga 

vilka egenskaper hos honom som påverkas av Asperger eftersom han inte har tillräck-

ligt med påläst kunskap för detta. Han upplever sig vara neutral inför sina egenskaper, 

värdesätter dem alla eftersom de finns där av en orsak och anser att alla egenskaper 

har sina för och nackdelar. A upplever att hans Asperger diagnos har medfört egen-

skaper som skapar svårigheter i vardagen.  

I berättelserna hör reflektionerna kring de egna egenskaperna samman med be-

teende och händelser i livet och hur utmaningar eller styrkor påverkat händelsers ut-

gång eller vilken lärdom som lämnat efter händelsen. Utgången och lärdomen av 

detta har även påverkan för det fortsatta livet, genom att personerna började undvika 

situationer som de inte tidigare klarat av, som enbart lett till misslyckanden. Utma-

ningar eller misslyckanden med sociala relationer var gemensamt för flera berättelser 

och något som kunde leda till att personerna började uppleva att de inte var värda 

relationer, undvek relationer eller helt gav upp försök till relationer, eftersom det är 

lika bra att inte påbörja något när det ändå tar slut förr eller senare. Tidigare misslyck-

anden blev en sorts ledstjärna för det fortsatta livet och känslor av misstro till egen 

förmåga och framtiden.  

Detta tema i livsberättelserna för mina tankar till skillnaden på person, diagnos 

och handling. Ingen är sin diagnos, utan man har sin diagnos. Med en diagnos kan 

det förekomma utmaningar och specifika styrkor, men alla är i grunden sin egen per-

son med sina egna individuella egenskaper. En person är inte heller sina handlingar 

eller sitt beteende eller de val som de gjort, eller resultaten av dessa val. En person är 

fortfarande sin person, oberoende av handling. Men i dessa livsberättelser verkar 

handling vara likställt med vem man är som person och vilket värde man har som 

människa. En felaktig handling eller ett misslyckande verkar leda till den slutsatsen 

att man inte kommer klara det i framtiden heller och man ger upp fortsatta försök. I 

livsberättelserna ser jag inte att personerna har gett upp för att de inte velat prova på 

nytt, utan för att de bemötts med sådan kritik utifrån att de dels försöker skydda sig 

själva, men även skydda sin omgivning mot deras misslyckanden. Jag tänker på hur 

viktig känslan av att lyckas är för en människas självbild. Att man får uppleva att man 

lyckas och att man har värde både i sina egna och i någon annans ögon. Att inte få 

detta, att gång på gång uppleva misslyckanden är en effektiv metod för att bryta ner 

vilken människa som helst. Jag lämnar även att reflektera kring de egenskaper som 

personerna har räknat upp och om detta är egenskaper som de själva anser att de har 

eller något de fått höra av andra att de har. 
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 Att anpassa och ändra sig 

 

Det tredje framträdande temat i livsberättelserna handlar om hur personerna har för-

sökt anpassa sig till omkringliggande system och människor. Hur de har insett att de 

skiljer ur och kämpat och kämpar för att ändra sig och passa in. Ur detta kämpande 

att passa in och ändra på sin egen person följde konsekvenser kring hur personerna 

började betrakta sig själva som mer fel.  

 

”...alltid fått höra att man är fel osv så man slutade bry sej och försökte vara alla andra till lags...i 
skolan så blir det alltid att det är jag som är problemet och i lärarnas ögon så är jag den som star-
tar bråken och därför får skulden och bestraffas...jag är alltid i underläge... ” 

 

Tsar1-30 upplevde i ett tidigt skede i livet att han hade svårt att hitta vänner. 

Han beskriver flera av sina relationer genom livet som komplicerade, med vänner som 

triggade, manipulerade eller mobbade honom eftersom de märkt hur han reagerade 

på detta. Hans eget beteende ledde snabbt till att han blev sedd som problemet och 

den som fick skulden vilket även ledde till att han automatiskt började ta skuld på sig 

trots att han inte alltid var den skyldiga.  

 

”Jag måste nu vara mycket noggrannare och försiktigare i mitt beteende och uppträdande inför 
andra...annars skulle jag riskera att bli stämplad som en defekt person och insatt bland direkt ut-
vecklingsstörda och funktionshindrade personer...Jag tror att det var den här uppenbarelsen som 
satte standarden för mitt beteende i framtiden.” 

 

I Både Hedvig och Artos berättelser framkommer på flera ställen önskan och 

kampen om att ändras. Hedvig beskriver hur hon varje dag, vid varje tanke och beslut 

försöker tvinga sig att tänka annorlunda. Hon beskriver det som att hon kämpar för 

att bete sig på ett visst sätt, men upplever ändå att det inte fungerar. Hedvig gick länge 

runt med känslan av att vara ”fel” och i berättelsen kan man tolka att detta var en 

delorsak som till sist ledde till att hon blev sjukskriven för depression och utbrändhet. 

Arto berättar att det var när han började i en specialskola som han började betrakta 

sig själv som en ovanlig och onormal person. Han förstod att han hamnat i en special-

skola för att han inte klarade av en vanlig skola. Han började även jämföra sig med 

andra barn med olika funktionshinder och fick en rädsla för att bli kategoriserad med 

dem, som avvikande. När Arto ser tillbaka på tiden, innan han började uppleva sig 

som annorlunda mot andra tolkar han det som att han försökte göra uppror mot ett 

system som enligt honom inte fungerade.  



 

 

54 

 

Det som andra beskrev som problembeteende handlade för honom om en öns-

kan om att få fungera enligt sitt eget system, en envishet att få göra på sitt eget sätt. 

Eftersom denna metod inte fungerade gjorde han beslutet att aktivt ändra på sitt eget 

beteende, för att passa in, för att inte bli stämplad eller kategoriserad med andra dia-

gnosgrupper. Arto ser denna skiftning tydligt i sina skolfotografier, där han i de tidig-

aste skolfotografierna hade ett glatt leende men i alla efterföljande fotografier är all-

varlig och ler inte alls. Eftersom han såg sig själv som defekt och onormal och som en 

person som måste ändra sitt beteende blev hans tankesätt även svartvitt och pessim-

istiskt och han började se sig som värdelös och som en börda för andra istället för en 

tillgång.  

FireZouls tankar kring att anpassa och ändra sig skiljer sig från de andra berät-

telserna genom att han funderar kring vad som kan anses normalt eller avvikande. 

Jag tolkar detta som att FireZoul inte haft ett behov av att ändra sig, eftersom hans 

diagnos inte för honom betytt att han är fel, utan att han istället ifrågasatt vad det 

innebär att vara normal och vem som egentligen upplever sig vara normal. 

 

”Samhället är uppbyggt på social samvaro i någon form och man måste hitta system för att få det 
att funka.” 

 

Jag tycker att citatet ovan så tydligt belyser samhällets roll i skapandet av identiteten. 

Att det alltid är på den enskilda individens ansvar att anpassa sig efter yttre omstän-

digheter. Jag tror dock inte att alla människor tänker så här, utan tror att det är ihop-

kopplat med ens syn på sitt eget värde. Anser man sig vara värdefull kanske man 

förväntar sig lite yttre anpassning från omgivningen. Medan en person som inte 

längre ser sitt eget värde tänker, om jag vill vara kvar så måste jag anpassa mig efter 

förhållandena. Det som personerna berättar får mig att tänka att det mest naturliga 

för en människa är att vara den hon är och handla enligt det som känns rätt. Men vad 

händer när det som känns rätt för mig anses vara fel av omgivningen? Då jag börjar 

anses vara ett problem, trots att jag kämpar och gör allt för att passa in, så verkar det 

bara bli fel. Och vem är det egentligen som bestämmer vad som är rätt och fel, vad 

som är normalt och onormalt, hänger det faktiskt bara på en persons beteende och inte 

på omgivande miljös anpassningsförmåga och flexibilitet? Efter en tid orkar man 

kanske inte kämpa för den man är mera, utan man stagnerar, ger upp, antar den roll 

som omgivningen börjat förvänta sig av en. Man antar den identitet som omgivningen 

skapat åt en. Eller så gör man tvärtom, man stagnerar, men man gör allt i sin makt för 

att vara något helt annat än den man är, man gör allt tvärtemot det man gjort tidigare. 

Även här antar man en given identitet, en önskvärd identitet från den omgivande mil-

jön.  
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Jag tänker på vilken negativ effekt detta måste ha för en människas självbild, att hela 

tiden försöka uppnå något och misslyckas. Att skilja ur och vara annorlunda, att vara 

tvungen att arbeta bort icke önskvärda egenskaper eftersom de inte fungerar ihop 

med den omkringliggande världen och systemet. Jag tror att detta kämpande med att 

försöka passa in och vara andra till lags mycket handlar om sökandet efter det egna 

jaget, och den egna identiteten och skapandet av den. Jag lämnar dock med reflekt-

ionen, vilket jag är det man hittar, blir det ett äkta jag eller ett som formats av yttre 

omständigheter?  

 

 Livets stötestenar och stöttepelare 

 

Livsberättelsernas fjärde tema handlar om tidigare händelser i livet och hurudan på-

verkan de haft på personernas bild av sig själva och vad de tycker om sig själva. Ne-

gativa minnen och händelser lyfts fram i form av hur de påverkat självkänslan och 

självbilden, samt vilka konsekvenser detta medfört. Att blicka tillbaka på livet med en 

ny förståelse verkar även medföra mycket skuld och skam över det egna tidigare be-

teendet. Livet skildras genom de val som gjorts, som kanske skulle ha gjorts an-

norlunda med dagens kunskap och förståelse. I livsberättelserna finns även positiva 

minnen, av egna lyckanden och omgivande viktiga människors förståelse och bemö-

tande. 

 

”Jag hamnade även ett par gånger inför rektorn för att jag inte kunde bete mig (något som i da-
gens läge ger mig starka skamkänslor och som jag vill men inte kan glömma). Jag vet inte varför 
jag började göra sådant här...Jag har fortfarande svårt att leva med att jag betedde mig så kaotiskt 
i min tidiga barndom...” 

 

I sina livsberättelser reflekterar Arto, Hedvig och Tsar1-30 mycket kring livet 

som varit genom att lyfta fram händelser och minnen som ännu idag väcker många 

känslor och ibland skrämmer dem. En delad känsla i deras berättelser är skam över 

sitt eget tidigare handlande. Hedvigs tillbakablick på livet och kopplingen till skam 

handlar om hur hon behandlat andra människor, hon upplever att hon sårat och gjort 

illa många människor på vägen. När hon ser tillbaka på livet upplever hon att det har 

varit en enda röra där hon inte tänkt över sina handlingar på samma sätt som andra 

skulle ha gjort i liknande situationer. Hennes tidigare beteende som hon då inte för-

stod eller såg något fel i, ger henne idag dåligt samvete, påverkar hennes syn på sig 

själv och gör att hon beskriver sig som en ”hemsk medmänniska”.  
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Tsar1-30 berättar om flera händelser under hans skolår då han hamnat i olika 

slagsmål, hur han hotat andra och helt enkelt betett sig som han mått. När han blickar 

bakåt på sitt yngre jag ser han en person full av hat som varken vet eller bryr sig om 

något. Händelserna och hans egna beteende är något som skrämmer honom idag, men 

något som han tar fullt ansvar för. Arto berättar hur hans beteende och agerande i 

olika situationer är något som ger honom starka skamkänslor och som påverkat hans 

självbild mycket. Arto beskriver det som att all negativ respons som han fått under 

livet finns inbränt som ärr i hans psyke. Gemensamt för flera av berättelserna är att 

ansvaret och orsakerna för misslyckanden genom livet sattes på dem själva, vilket 

flera av personerna berättar att för dem ledde till självdestruktivt beteende tankar på 

självmord och ett liv kantat av ångest och depression. Eller som de försökt hantera 

genom att fly verkligheten med hjälp av alkohol eller genom att prova på droger. Fire-

Zoul delar inte samma tankar som de övriga, utan försöker att inte låta handlingar 

och händelser påverka hur han ser på sig själv. Han upplever att man kan välja hur 

man låter saker och ting påverka en.  

 

”Som tur hittar jag så småningom människor som får mej att tro på livet och sakta men säkert så 
börjar jag leva.”  

 

Viktiga människor genom livet lyfts fram i flera berättelser, både egna familjemed-

lemmar som gett en ny livslust. Men även samhällets stödnätverk och andra personer 

i omgivningen som haft en förståelse har haft en tydlig inverkan på personernas må-

ende och hur de tagit sig framåt i livet. Arto upplever att tack vare de sociala stödnät-

verk som funnits med genom livet har vardagen förlöpt bättre och är en delorsak till 

att han kommit så här långt på vägen. Ett gemensamt konstaterande i flera berättelser 

är förmågan att lära sig att leva med sin diagnos och ha ett bra liv. Tsar1-30 lyfter även 

upp styrkan i den egna förmågan genom att påpeka att oberoende bakgrund och upp-

levelser så kan man välja att må bättre.  

I livsberättelserna används orden, virrvarr, röra, helvete och kaotiskt för att be-

skriva livet. Många människor kanske skulle kunna beskriva livet med sina berg och 

dalar, det går både upp och ner, som liver gör. Men på något vis upplever jag att dessa 

personers kamp är större, eftersom de kämpar i blindhet. De kämpar mot något, mot 

sig själv, mot omgivningen, men vet inte varför. Allt som händer i livet verkar bara 

hända, men i slutändan tycks felet, skulden, ansvaret och skammen landa på dem 

själva. Jag tänker att de handlingar som har utförts och som beskrivs i berättelserna 

har varit ett sätt för personerna att försöka navigera i ett system och få kontroll över 

en ohållbar situation.  
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Ovanstående kapitels syfte har varit att presentera en analys av de teman som 

uppstått under läsandet av livsberättelserna. I analysen har fokuserats på vad perso-

nerna har berättat om sina liv med diagnos samt vilka mina egna tolkningar och re-

flektioner varit kring hur detta i sin tur kan ha påverkat deras självbild och identitets-

skapande. I nästa kapitel kommer analysen av berättelserna att gå in i fas II, där fokus 

ligger på berättelsernas kretslopp, med syfte att fundera på berättelsen i sitt samman-

hang och vad som påverkar vilken berättelse man berättar.   
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I detta kapitel presenteras resultaten från analysfas II. I presentationen tolkas livsbe-

rättelserna utgående från modellen för det narrativa kretsloppet, samt i förhållande 

till avhandlingens litteratur och teoretiska ramverk. Kapitlets rubriker har skapats 

med hjälp av citat tagna ur livsberättelserna, som jag anser belyser varje kapitels un-

derliggande tema på ett bra sätt. I analysen presenteras de aspekter som jag tolkat som 

betydelsefulla för formningen av personernas inre berättelser samt de berättade be-

rättelserna som personerna har skrivit ner.  

För mig som forskare vore det omöjligt att veta eller ta ställning till hur pass 

överensstämmande den inre och den berättade berättelsen är, men det är inte heller 

syftet i denna analys. Hänninen (2004, 69, 74–75) beskriver den inre berättelsen som 

en ständigt pågående mental process där individen tolkar och skapar mening av sitt 

liv, sin nuvarande situation samt skapar visioner för framtiden. Den inre berättelsen 

handlar även om de berättelser man har inom sig och som man berättar för sig själv. 

Jag upplever att dessa livsberättelser kan tolkas innehålla en sorts pågående mental 

process där personerna har blickat bakåt i livet, på händelser och minnen samt reflek-

terar kring hur detta har haft en betydelse för hur de ser på sig själva idag samt vad 

de tänker om sin framtid. Jag upplever att den inre berättelsens framträdande i berät-

telserna är stark i och med att en stor del av berättelserna handlar om hur personerna 

beskriver sig själva och sina egenskaper. De delar som lyfts fram som framträdande i 

denna analys är helt enkelt beroende av och baserat på berättelsernas innehåll och hur 

jag har tolkat dem som relevanta. De processer som varit mest framträdande under 

analysen av livsberättelserna är det kulturella och personliga förrådet av berättelsers 

inverkan på den inre berättelsen. Samt relationen mellan den levda berättelsens och 

den inre berättelsen. 

 

 

 

8 LIVSBERÄTTELSERNAS KRETSLOPP 
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De dominerande berättelserna sparade om 

mig själv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3 Presentation av analysresultat för fas II 

Diagnostisering 

Medikaliserad/Alternativ syn 

på diagnos 

Utomståendes åsikter och re-

aktioner 

Samhällets kategorier  

Mina egenskaper enligt mig 

och andra 

Att bli diagnostiserad som 

barn eller vuxen  

Omkringliggande miljöns 

anpassning och förståelse 

Människor som förstår 

mig eller försöker forma 

mig 

 

 

Denna 

forsk-

ning 

För vem berättar jag 

detta och varför 

Berättelsens betydelse 

och effekt för mig 

Uttalade eller nedskrivna 

tankar om framtiden t.ex. 

livsberättelsen 

Blicka tillbaka på livet och händelser 

Att skilja på person och handling 

Upplevelsen av att vara annorlunda 

Att känna sig som ett problem 

Att inte passa in 

Att försöka ändra sig  

Misstro till sig själv och självskadebeteende 

Undvika nya försök pga. tidigare misslyckanden 

Att inte vara värd 

Oro över framtiden  

Känslan av att lyckas 
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 ”Alla blir influerade på något sätt men vi kan välja hur man låter 
det påverka en” 

 

I analysen av livsberättelserna i förhållande till det narrativa kretsloppet fastnade mitt 

fokus speciellt på det kulturella förrådet av berättelser. I berättelserna tolkade jag att 

det fanns starka samband mellan personernas kulturella och personliga förråd av be-

rättelser samt situationen och dess påverkan för deras inre berättelse och hur detta 

sedan tog sig i uttryck i deras berättade berättelse.   

Den inre berättelsen är en samling av ens sparade berättelser, det som man sagt 

åt sig själv år ut och år in sparas i det egna personliga förrådet av berättelser. Det 

kulturella förrådet av berättelser består av alla historier som man hört eller läst under 

livet, där vissa lämnar som mer dominanta i minnet än andra. Situationen hänvisar 

till livets faktiska förhållanden och individens möjligheter, resurser och handlingsbe-

gränsningar. I modellen symboliserar sicksackpilarna till den inre berättelsen, proces-

sen i vilken den inre berättelsen skapas av potentialen i den faktiska situationen samt 

de kulturella modellerna. Detta innebär dock inte att individen enbart är en produkt 

av allt detta utan förmåga att själv påverka. Men de är inte heller helt fria att välja, 

eftersom de inte kan påverka allt de hör och hur detta sedan samlas i det kulturella 

förrådet. De kan däremot delvis välja hur de använder sig av dessa modeller och min-

nen genom att välja ut de berättelser som stämmer överens med deras egna liv, och 

motsätta sig andra. (Hänninen 2004, 73–74, 76–77)  

Under analysen av livsberättelserna reflekterade jag kring vilka berättelser dessa 

personer har sparade i sitt kulturella förråd av berättelser och vilka av berättelserna 

som har blivit deras dominerande berättelser som sparats i deras personliga förråd. 

Jag funderade även över vilka situationer som de beskrivit i sina berättelser som spa-

rats i deras personliga förråd. Diagnostiseringsprocessen är något som jag upplever 

att starkt hör ihop med detta tema, både ur synvinkeln hur detta ändrade personernas 

förståelse och definition av sig själva, alltså deras inre berättelse, men även omgiv-

ningens betydelse i denna process och vad som sparades i deras kulturella förråd av 

berättelser. Här kan dras paralleller till kapitel 2.2 gällande definitionen av en diagnos, 

genom den medikaliserade synvinkeln eller ur en alternativ synvinkel där Drakos m.fl. 

(2011) kallade diagnostiseringsprocessen både en meningsskapare och en problemfor-

mulering. I livsberättelserna har diagnostiseringen medfört både meningsskapande i 

form av ny insikt och förståelse, men problemformulering i och med stämpeln på att 

vara annorlunda.  
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Mina tankar kring det kulturella förrådet av berättelser i förhållande till livsbe-

rättelserna och tidigare litteratur handlar enligt mig mycket om samhällets behov av 

att definiera och kategorisera, som diskuterats i kapitel 4.4 där Gubrium m.fl. (2001) 

beskriver hur vi hela tiden via olika medier erbjuds ett urval av identiteter varifrån vi 

kan välja hur vi vill vara. Jag tänker att det handlar om hur miljön och kulturen defi-

nierar och kategoriserar olika diagnoser, t.ex. genom de diagnosmanualer som an-

vänds vid diagnossättning. Allt detta, kulturens syn och definition av diagnosen samt 

hur den porträtteras i media och ut i samhället är de kulturella berättelser som rör sig 

och som personer med diagnos har att välja av. I samhället kan finnas hundratals olika 

definitioner och uppfattningar om vad en neuropsykiatrisk diagnos betyder eller vilka 

symtom som hör till en specifik diagnos och alla dessa uppfattningar är något som i 

slutändan kan bli en del av en människas inre berättelse. Det gäller för personer med 

diagnos att försöka navigera bland alla dessa förklaringar och generaliseringar, sym-

tombilder och antaganden, och i allt detta försöka hitta det som stämmer överens för 

just dem. Men som jag skrev ovan handlar detta inte heller bara om fritt val, eftersom 

vissa berättelser som rör sig i samhället automatiskt sparas i det kulturella förrådet 

oberoende av individens egen vilja. 

I Hedvigs livsberättelse skriver hon att hennes uppfattning om ADD var att det 

var den tröga formen av ADHD. Detta kan vara något hon hört, och som även påver-

kade hur hon tog emot diagnosen. Men utan förkunskap skulle diagnostiseringspro-

cessen kanske ha kunnat se annorlunda ut. I Tsar1-30 fall var det hans föräldrar som 

motsatte sig diagnossättning eftersom det skulle stämpla honom vilket tidigt skapar 

en bild av att en diagnos är något som är fel och som anses som en dålig stämpel i 

andras och samhällets ögon. Även A och Arto upplevde diagnostiseringen som en 

stämpel på att vara annorlunda, en stämpel som de antagligen inte själva skapat, utan 

som funnits i det kulturella förrådet av berättelser. Som de sedan sparade i sitt per-

sonliga förråd och som blev en återkommande inre berättelse som följt dem genom 

livet.  

När det kommer till diagnostisering upplever jag att den borde handla om indi-

viden själv och dennes rätt och behov av att få information, förståelse och stöd. Men 

jag tror att det ofta vid en diagnostisering handlar mer om yttre behov av att få en 

kategori och en förklaring på ett beteende hos en människa. I kapitel 4.4 hänvisade 

Jokinen (2012) till socialomsorgens behov av att kategorisera klienterna för att skapa 

förståelse och hitta lösningar. Givetvis leder detta även till bättre förståelse och stöd 

från omgivningen, men jag tror att det är viktigt att reflektera kring, vad är syftet med 

diagnosen och för vem är detta syfte? Jag tänker även på situationen i förhållande till 

diagnostisering där diagnostisering i barndomen ger en större potential och bättre 

möjligheter att skapa en förståelse för sig själv samt bättre möjligheter att utnyttja sina 

resurser under livet.  
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De som levt utan diagnos har inte haft samma möjlighet till förståelse och stöd 

vilket tydligt påverkat deras liv. Men vänder man på detta så har de heller inte levt 

med den direkta stämpeln och kategoriseringen som medföljer med en diagnos.  

Jag upplever att det i livsberättelserna tydligt framkommer hur det kulturella 

förrådet av berättelser påverkat personernas inre berättelse även genom hur de be-

skriver sig själva och sina egenskaper. Där jag uppfattar att många av beskrivningarna 

baserar sig på andras åsikter om dem, eller i alla fall tolkar jag det som att det är saker 

som de fått höra under livet och som de sedan har tagit som fakta eller sanningar och 

fortsatt att berätta åt sig själva. I kapitel 7.2 funderade jag kring huruvida de egen-

skaper som personerna använder för att beskriva sig själva är något som de själva 

upplever att de har, något de fått höra av andra eller något de läst att hör ihop med 

deras diagnos. Flera personer skriver även i sina berättelser om att de blivit utsatta för 

mobbning, allt de har fått höra, blivit kallade eller utsatta för under mobbningen kan 

även ha sparats i deras kulturella förråd och påverkat deras inre berättelse och hur de 

sedan beskriver sig själva. Hit hör även bemötande från vuxna genom livet, både inom 

den egna familjen och i skolan, om oförståelse och åsikter om att man inte passar in i 

det som anses normalt. I livsberättelserna berättas om hur lösningar på problem blev 

att personerna ansågs vara i behov av specialskola eller vara i behov av att flytta till 

en ungdomsgård, eftersom de inte klarade av eller kunde bete sig i den vanliga skolan. 

Detta hör enligt mig mycket samman med det som jag tidigare skrev om diagnosens 

meningsskapande och problemformulering. Där fokus borde ligga på meningsskap-

ande hos individen och dess omgivning upplever jag i dessa berättelser att det mera 

handlat om en problemformulering, att få ett namn på problemet för att hitta en pas-

sande lösning.  

Att analysera livsberättelserna ur denna synvinkel har för mig som forskare varit 

både intressant och upplevts som viktigt. Jag upplever att detta belyser starkt omgi-

vande miljö och samhälles påverkan på en människas inre berättelse och jag tänker 

även på att desto fler stämpel eller roller man tilldelas eller kategorier man tillhör, 

desto fler berättelser kopplas ihop med en eller definieras man enligt, vilket sedan blir 

en del av ens egna inre berättelse och egen definition.  
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 ” Nu hade jag konkreta exempel på vad som hände om man inte 
lyckades.” 

 

I detta kapitel kommer vi delvis att fortsätta fundera kring det personliga och kultu-

rella förrådet av berättelser, men ur synvinkeln hur personerna använder detta för att 

tolka sina levda berättelser.  

Den levda berättelsen består av alla händelser under livet och vad som påverkat 

de val som gjorts. Människan använder sitt personliga lager samt det kulturella lagret 

av berättelser som tolkningsmodeller för händelser i livet. Tolkningen sker i den inre 

berättelsen och hur dessa händelser tolkas påverkar även den inre berättelsen. (Hän-

ninen 2004, 76, 82.) I livsberättelserna framkommer detta som ett starkt tema, genom 

ständiga tillbakablickar på livet och försök till meningsskapande av det som hänt och 

ens tidigare beteende. I dessa livsberättelser hör detta meningsskapande även starkt 

samman med den egna diagnosen, samt omgivande förväntningar och faktorer. I ka-

pitel 7.3 reflekterar jag kring personernas syn på livet, där tillbakablickarna mycket 

består av negativa känslor. När personerna ser tillbaka på livet och tolkar de händelser 

som skett lägger de ofta skulden på sig själva och känner en skam inför sitt tidigare 

beteende och uppförande. Många händelser i livet tolkar de som att de har varit fel 

och gjort fel och de har gjort ständiga försök att ändra sitt beteende för att passa bättre 

in, för att göra mer rätt.  

I kapitel 2.2 presenterade jag McDermott m.fl. (1995) tankar kring att det är kul-

turen som skapar idealet av hur en människa borde vara för att inte anses vara an-

norlunda, och på den vägen skapas även upplevelsen av att vara annorlunda eller fel. 

Kulturen försöker på detta vis forma individer enligt en viss modell och för att leva 

upp till detta krävs en viss kunskap. De människor som inte klarar av detta stämplas 

lätt som problempersoner, vilket enligt Gubrium m.fl. (2001) skapar s.k. problem-

fyllda identiteter, som definieras av att vara för mycket eller för lite av något, i förhål-

lande till den utsatta normen. Detta kan i sin tur leda till att individen antar den pro-

blemfyllda identiteten, eftersom detta är vad som väntas av denne.  

I livsberättelserna syns tydligt hur händelser, personernas handlande, val och 

beteende genom livet påverkar deras inre berättelse och har tydliga följder för hur de 

fortsätter leva och handla. I berättelserna framkommer hur personerna på olika sätt 

försökt göra allt i sin makt för att ändra sitt beteende och kunna ändra sin levda be-

rättelse och på så vis även sin inre berättelse. Personerna skriver om ständiga försök 

att ändra sitt tankesätt och sitt beteende, att bete sig annorlunda för att passa in. Arto 

beskriver att detta behov av att ändra sitt beteende ledde till en perfektionism hos 

honom, där han gjorde allt för att undvika misslyckanden eftersom han lärt sig vilka 

konsekvenserna var.  
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I Tsar1-30 fall upplevde han sig ofta vara den skyldiga i andras ögon, vilket jag i 

hans berättelse även tolkar som att han tagit med sig i sitt minne, när han ser tillbaka 

på livet och skräms över sitt eget beteende. Även i Hedvigs berättelse finns tillba-

kablickar fyllda av ånger över tidigare handlingar. Gemensamt för livsberättelserna 

var att dessa tidigare misslyckanden skapade en misstro till sig själv som sparades i 

det personliga förrådet eller inre berättelsen och på så vis fungerade som hindrande 

för det fortsatta handlandet och den levda berättelsen. Hur man levt och betett sig 

påverkade starkt vilka berättelser som personerna fortsatte att berätta åt sig själva, 

deras inre berättelser. De inre berättelserna som personerna berättar åt sig själva ba-

serat på sina levda berättelser är allt från att de inte är värda relationer, att de är 

hemska medmänniskor, att de är en börda för andra och inte värda att leva. Dessa inre 

berättelser fyllda av skam och skuld, skapade även nya levda berättelser i form av 

självskadebeteende. Följderna av misslyckanden blev en lärdom om att misslyckan-

den är fel vilket i sin tur ledde till att man slutade försöka. I berättelserna syns även 

hur dessa händelser och tolkningen av dem påverkar hur personerna ser på framtiden. 

Att ha misslyckats tidigare skapade en oro för att misslyckas även i framtiden.  

I livsberättelserna fanns även berättelser om känslor av att lyckas, att vara bra på 

något, samt även situationer då personerna överraskat sig själva genom sina lyckan-

den. Detta kunde handla om ämnen i skolan som man fick känna att man var bra på, 

eller när man försatt sig i en situation som man enligt sin inre berättelse inte borde 

klara av, och så klarar man av dem. Arto berättar om då han första gången började 

umgås med människor i samma ålder och konstaterade att det visade sig vara lättare 

än han hade trott. I flera av berättelserna finns även situationer då omgivningen ut-

tryckt en direkt oro eller misstro till att personerna skulle klara av en viss sak, t.ex. att 

bli förälder, att hitta fram i en ny stad. Då personerna gick emot denna oro blev detta 

positiva minnen av lyckanden som sparades i deras minnen. Även viktiga människor 

under livet lyfts fram i berättelserna, viktiga människor som visat tilltro skapade käns-

lor av lyckanden, tro på den egna förmågan och skapade nya levda berättelser. 

Jag tänker att det är ganska vanligt för en människa att beskriva och definiera 

sig själv genom sina levda handlingar. Och om livet har kantats av många hinder och 

man som dessa personer levt med en oförståelse både för sig själva och från omgiv-

ningen, har detta skapat en sorts negativ spiral, där det blir de negativa händelserna 

som får stå för den största självdefinieringen. Med tanke på hur stor påverkan den 

levda berättelsen har för den inre berättelsen upplever jag det viktigt att uppmärk-

samma hur viktigt det är med en förstående och uppbyggande omgivning. Människor 

runtomkring en som kan gå igenom händelserna med en och skilja på handling och 

person, för att enskilda händelser inte skall få möjligheten att definiera människan. 

Här har situationen en stor påverkan, en fungerande miljö kan skapa bättre upplevel-

ser och tolkning av händelser.  
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 ”Jag hoppas den här berättelsen är givande för dig” 

 

I de två ovanstående kapitlen har jag analyserat och reflekterat kring vad som kan 

påverka ens inre berättelse. I detta kapitel kommer vi att fundera mera på den berät-

tade berättelsen och hur denna hör ihop med de andra stadierna i modellen. Vikten i 

detta kapitel ligger på berättelsens syfte, specifikt för personerna som skrivit sina livs-

berättelser.  

Den berättade berättelsen reflekterar människans inre och levda berättelser. I 

skapandet av en människas autobiografiska berättelse knyts de olika berättelserna ge-

nom livet ihop. Den berättade berättelsen kan ha en terapeutisk effekt, genom att det 

under processen kan ske insikter, skapas nya berättelser som i sin tur formar den inre 

berättelsen. Berättelsen kan även fungera som en förändringsskapare, att berätta om 

förändring kan påverka att den genomförs. Den berättade berättelsen påverkar även 

den levda berättelsen, vad personen berättar och hur detta tolkas har konsekvenser 

för fortsatta livet, eftersom det påverkar hur man ser på personen och dess handlingar. 

(Hänninen 2004, 73, 75, 79–81) I kapitel 4.3 poängterades även att ett sätt för individen 

att försvara sig mot de dominerande berättelser som kategoriserar dem är att skapa 

sin egen berättelse. (May 2004) I dessa livsberättelser har personerna fått möjlighet att 

dela sin egen berättelse så som de upplevt livet. De har även haft möjlighet att argu-

mentera emot allmänna antaganden om sin diagnos, och berätta hur just de upplever 

livet med diagnos. 

Detta med att välja vilken berättelse man berättar och hur pass väl detta stämmer 

överens med ens inre berättelse hör enligt mig ihop med det som A och FireZoul re-

flekterar kring i sina texter, att berätta eller inte berätta om sin diagnos åt människor 

man möter. Jag tänker att detta hör samman med både den inre berättelsen, den levda 

berättelsen och situationen. Situationen bedömer vilket syfte det har att berätta något 

och det man sedan berättar påverkar den levda berättelsen, alltså vad som händer. A 

skriver exempelvis att han i jobbsammanhang bukar berätta om sin diagnos och jag 

tolkar det som att han då anser att detta kan ha en betydelse i det sammanhanget. 

Vad personerna har skrivit i berättelsen påverkar även deras fortsatta liv och 

deras tankar kring framtiden. I livsberättelserna finns förutom blickande bakåt även 

mycket framtidstankar och hur man kommer att agera i framtiden. I en del berättelser 

finns en oro för framtiden som baserar sig på tidigare händelser och hinder i livet. I 

andra berättelser finns tankar om en vändpunkt, att man skall föra vidare ett annat 

tankesätt åt sina barn än det man själv levt med. Eller en önskan om att föra vidare 

informationen om att leva med en diagnos, för att hjälpa andra i liknande situation.  
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När jag begärde in berättelserna funderade jag mycket kring hur det skulle på-

verka personerna att skriva dessa berättelser om sitt liv, hurudana känslor de skulle 

lämna med efteråt, positiva, negativa, hoppfullhet eller oro. På något vis upplever jag 

som läsare av berättelserna att de innehåller en blandning av alla dessa känslor. Dock 

hoppas och tror jag att skriva berättelsen kan ha fungerat som en sorts genomgång av 

livet för personerna. Eventuellt kanske de har läst igenom sina berättelser innan de 

sänt in dem åt mig, och på så vis har det varit en process där den berättade berättelsen 

även påverkat deras inre berättelse. Jag tänker att det sista man skriver kanske är det 

sista man lämnar med i tankarna, och valde därför att sätta extra uppmärksamhet vid 

berättelsernas avslut under detta analysskede. Jag upplever att flera av berättelserna 

avslutas med en sorts positiv framtidstro och jag hoppas att det är denna känsla de 

själva även lämnat med.  

 

 
”Trots allt så är jag en snäll människa.” 

”Diagnosen går att leva med.” 
”Det borde kanske räknas som en negativ sak, men jag räknar den som positiv.” 

”Jag ser möjligheter där andra ser motgångar.” 
”Låter inte diagnosen vara i vägen för något i min vardag.” 

”Lärt mig att leva med diagnosen.” 
”Siktar framåt för livet är bra.” 

 

 

Detta kapitel har varit viktigt för mig att få skriva. Till en början var det bara en 

tanke om att jag på något vis vill att dessa berättelser inte bara skall ha ett syfte för 

denna forskning, utan eventuellt kunna ge något åt personen som berättar. Jag kan 

inte ta ställning till vilka känslor personerna lämnat med eller hur de upplever att 

denna process varit. Men i detta kapitel har jag försökt dela reflektioner kring hurudan 

effekt och betydelse en berättad berättelse kan ha för människan inre berättelse, och 

jag hoppas att någon av aspekterna är mer än bara min egen tolkning.  

Detta kapitels avslut innebär även ett avslut på analysfas II och hela analysdelen. 

I detta kapitel har jag presenterat analysen sammanvävd med mina egna tolkningar 

och reflektioner. I nästa kapitel kommer jag att knyta samman hela analysen med res-

ten av avhandlingen och reflektera kring resultaten i förhållande till syfte och fråge-

ställningar. 
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Forskningsfrågorna som denna avhandling syftat till att svara på var: ”Hur beskriver 

personerna livet med sin neuropsykiatriska diagnos?”, ”Vilken betydelse ger 

personerna  sin diagnos i förhållande till sin identitet.” och ”Vilken roll har samhället 

i relation till människans identitet och upplevelse av sin diagnos?” I detta kapitel 

kommer jag fundera kring vad jag har fått för svar på dessa frågor utgående från 

analysen av livsberättelserna. Detta kapitel fungerar även som avslutande reflektion 

kring forskningens resultat och hur detta kopplas ihop med tidigare forskning och 

litteratur samt min egen vardag som blivande socialarbetare.  

Mina tankar och känslor när jag första gången läste igenom livsberättelserna var 

hur rörd och tacksam jag var över att personerna har valt att dela sina berättelser med 

mig. Personerna har på ett mycket beskrivande sätt berättat om sina liv, där tankar 

och känslor kring diagnosen varit ständigt förekommande. I vissa av berättelserna har 

även tagits direkt ställning till hurudan betydelse som händelser i livet har haft för 

deras självbild och identitet genom att uttrycka att diagnosen är en del av identiteten 

eller genom att skriva att något haft en stor påverkan på den egna självbilden. Men 

trots att det inte alltid varit utskrivet har jag tolkat det som ett starkt tema i varje be-

rättelse. Det kanske inte handlar om diagnosen i sig, men hur livet med en diagnos 

har sett ut och upplevts av personerna, vad som har hänt och hur de har tolkat detta 

när de blickat tillbaka på livet. Hur händelser genom livet, det egna beteendet och 

andras bemötande har format hur de beskriver och ser på sig själva idag. Hur minnen 

från livet ännu idag fungerar som en sorts definiering av vem man är som person och 

vilken betydelse detta har för ens syn på framtiden.   

 

 

 

9 SAMMANFATTANDE DISKUSSION AV 
ANALYSRESULTATEN 
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Under läsandet har jag försökt utforska och förstå personernas upplevelser av 

livet genom deras berättelser och genom sättet hur de skapar mening av händelser i 

sina liv. Mina tankar när jag läste berättelserna är att det är berättelser om en kamp, 

en ensam kamp där personen själv inte ens varit medvetna om vad de kämpat mot, 

en kamp för att förstå sig själv, att förstå andra, att försöka passa in, göra ständiga 

anpassningar efter förändringar och nya omständigheter, en kamp och ett sökande 

efter den egna identiteten. Genom berättelserna får man en bild av hur livet kan upp-

levas om man fått en diagnos som barn eller om man fått den i vuxenlivet. Där ingen 

diagnos förknippas med ingen förklaring till det egna beteendet, ingen förståelse uti-

från och inget stöd. Medan en diagnos som barn förknippas med bättre förståelse, 

insikt och stöd, men även en sorts stämpling. Oberoende diagnos som barn eller vuxen 

verkar livet ändå kantas av känslor av att vara fel, aldrig passa in, att anses skilja ur 

eller vara annorlunda. Oberoende av om man har en diagnos som kan fungera som 

en förklaring till ens beteende, kan det fortfarande vara en kamp att leva med de egen-

skaper som hör till diagnosen och deras konsekvenser för ens liv. I kapitel 4.3 presen-

teras den sociala identitetsteorin som grundar sig på att det är viktigt för en människa 

att få identifiera sig med en grupp, eftersom det hjälper till att identifiera vem vi är 

och inte är. Detta fick mig att tänka på, vilka grupper och kategorier dessa personer 

har fått identifiera sig med under livet, där jag bl.a. kom att tänka på att de identifierat 

sig med att vara annorlunda, skyldiga, problem. Under analysen konstaterade jag att 

diagnosen verkar ha fungerat som en viktig pusselbit i personernas identitetsskap-

ande. Trots att en diagnos även medförde känslor av att vara annorlunda eller stämp-

lad som onormal, var ett gemensamt konstaterande ändå att det gav en förklaring. 

Detta kan även tolkas som att diagnosen gav en grupptillhörighet, en kategori, något 

att börja identifiera sig med och förklara sig själv, sina egenskaper och beteenden via.  

När jag jämför resultaten av denna forskning med den tidigare forskningen som 

presenterats i kapitel 3 kan jag både identifiera många likheter, men även en del som 

skiljer sig åt. Likheter kring känslor av att vara annorlunda, försöka passa in, diagno-

sen som ny förståelse och förklaring till händelser i livet, att få diagnos i vuxenlivet 

och känna igen problem från barndomen, få diagnos och påbörja omformning av iden-

titeten och frustration över att diagnosen inte kom med botemedel är teman som åter-

finns i forskningarna gjorda av Ryan m.fl. (2009), Bagatell (2007), Jones m.fl. (2018), 

Huws m.fl. (2008), Stagg m.fl. (2019), Punshon m.fl. (2009). I Stenner m.fl. (2017) forsk-

ning såg deltagarna diagnosen som något som befriade dem från barndomens självhat 

och kritik och gjorde att de kunde befria sig från bilden av sig själva som dåliga. I 

Nielsens (2017) forskningsresultat framkom att deltagarna kunde skilja på person och 

handling.  
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Dessa två aspekter, att befria sig själv från barndomens självkritik och att skilja 

på person och handling är något som jag anser skiljer min egen forskning från tidigare 

forskning och är något som jag anser viktigt att lyfta fram i denna resultatdiskussion. 

I livsberättelserna upplever jag ett stort ansvarstagande över livet som varit och de 

händelser som hänt under livet. Minnen hos personerna sitter starkt kvar i deras psyke 

och påverkar ännu idag hur de ser på sig själva. Jag håller med om att människan 

alltid har ett ansvar för egna handlingar, men i dessa personers fall upplever jag att 

ansvaret hamnat fel. Det är något som saknas i flera av berättelserna och det är om-

givningens och den omkringliggande miljöns ansvar. Jag undrar om dessa berättelser 

och personernas bild av sig själva skulle ha sett annorlunda ut om de varit omgivna 

av fler förstående människor och en mer anpassningsvänlig och flexibel miljö. Samt 

om de skulle ha en annorlunda självbild om någon annan någon gång hade tagit an-

svar för situationen? I livsberättelserna beskrivs hur personerna försöker skapa sina 

egna system, men när de inser att detta inte är möjligt börjar de anpassa sig efter öv-

riga system och tappar sitt glada leende på klassfotot. Det beskrivs även hur ansvaret 

för slagsmål efter slagsmål alltid hamnar på samma person, och att denna person till 

sist accepterar denna skuld, oberoende om han är skyldig eller inte. I bägge dessa ex-

empel tappar personerna bort den person de är och försöker vara och formar sig efter 

det som utifrån förväntas av dem. De börjar även beskriva sig själva enligt sina egna 

handlingar och beteenden, som ansetts fel av andra, och börjar anse sig själva vara fel. 

Jag upplever alltså till skillnad från tidigare forskningar att personerna i denna forsk-

nings livsberättelser inte har skiljt på handling och person, utan deras handlingar har 

blivit en del av hur de definierar sig själv. Berättelserna består även av skam och skuld 

över ens tidigare beteende, något som påverkar dem ännu idag och hur de ser på 

framtiden, vilket jag tolkar som att de inte har befriat sig från barndomens självkritik. 

Ett annat intressant tema som jag önskar lyfta fram under denna diskussion är, 

vad som kommer med en diagnos. Som jag skrev tidigare i analysen så innebär en 

diagnos i barndomen inte nödvändigtvis mer förståelse för en själv, utan det kan fort-

farande väcka samma känslor av att vara annorlunda, som utan diagnos. Detta fick 

mig att tänka på att det i medier idag ofta lyfts fram bristen på stöd åt föräldrar till 

barn med neuropsykiatriska diagnoser. Vilket jag kan hålla med om att är en brist. 

Men mer sällan läggs barnet i fokus, och barnets behov av stöd och förståelse, rätten 

att få lära känna sig själv som en unik individ med en diagnos, och inte som en individ 

som aldrig passar in, som alltid gör fel. Jag tänker att oberoende av om man får sin 

diagnos som barn eller vuxen är det viktigt att man som barn får information och för-

ståelse så att man inte behöver gå runt ett helt liv och känna sig fel, försöka anpassa 

sig, inte lyckas, skylla på sig själv eller skada sig själv.  
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Förståelse handlar både om att barnet lär sig förstå sig själv, varför fungerar jag 

som jag gör men viktigast av allt, att jag inte är ett problem, att jag inte är fel, trots att 

jag kanske beter mig eller fungerar annorlunda jämfört med andra. Nästa steg är se-

dan att fundera på den omkringliggande miljön. Vad behöver ändras i miljön för att 

dessa personer inte skall anstränga sig till utmattning för att passa in. Hur skapas ett 

mer accepterande och inkluderande samhälle? Jag tror att en lösning är att vända 

blicken mot hela det samhälleliga systemet och hur detta byggs upp. Som jag skrev i 

kapitel 4.4, så är det kulturen och samhället och vi människor som lever i samhället 

som skapar kategorier och definierar problemidentiteter. Samhällets institutioner be-

höver tillräckligt med kunskap för att kunna anpassa sin miljö så att de människor 

som kommer till dessa institutioner inte behöver känna sig som problem. Om de kän-

ner sig som problem, är det något som inte är rätt i systemet och omgivningen.  

Via denna diskussion kommer vi in på denna forsknings betydelse för det sociala 

arbetet och det som jag tar med mig från denna forskning till min vardag som social-

arbetare. I kapitel 3.3 skrev jag om socialarbetarens roll och ansvar, där en av social-

arbetarens uppgift var att stöda klienter att etablera en identitet, utreda klientens egna 

definitioner och förklaringsmodeller samt beakta den omkringliggande miljön genom 

att identifiera eventuella hinder. Både som forskare och som blivande socialarbetare 

har det varit värdefullt att få ta del av dessa livsberättelser och personernas tankar 

kring livet med en neuropsykiatrisk diagnos. Ur en socialarbetares synvinkel tänker 

jag att det vore viktigt att ha denna diskussion med de människor man möter i arbetet. 

Lyssna till deras berättelse, låta dem dela med sig av sina tankar och känslor kring 

livet med diagnos. Få höra om deras minnen och händelser som påverkat livet samt 

höra vilka tankar de har om sig själva och hur de beskriver sig själva. Jag tänker att 

det är så viktigt att försöka förstå och möta en människa just där var hon befinner sig, 

men även att få ta del av det liv som människan levt, för att kanske förstå varför hon 

är där hon är och hur det har blivit som det har blivit. Alla människor har sin egen 

berättelse och alla behöver uppleva att de blir hörda och förstådda. Att lyssna till män-

niskors berättelser är och bör vara en naturlig del av socialarbetarens vardag och då 

menar jag att verkligen aktivt lyssna, utan bakomliggande syfte. En annan viktig roll 

som jag anser att socialarbetaren har baserat på detta forskningsresultat är att hjälpa 

personer att skilja på handling och person, att inte se en person enligt dess handlingar. 

För som konstaterades finns ett starkt samband mellan den levda och den inre berät-

telsen. Det vore viktigt att hjälpa personerna att definiera misslyckande som ett miss-

lyckande, men att detta inte innebär att de är misslyckade. Jag tänker också att man 

behöver hjälpa dem att skapa nya berättelser, eftersom det bevisligen kan ha en effekt 

för deras levda berättelser. Det handlar om att hjälpa dem att vända sina problem-

fyllda berättelser till en förändringsberättelse. 
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Socialarbetaren bör även förstå att de är en del av en institution som har behov 

av att kategorisera, och hur vi bemöter och kategoriserar människor är något som se-

dan sparas i deras kulturella förråd av berättelser, vilket i sin tur påverkar deras inre 

berättelser, och hela deras självbild och liv. Vi behöver komma ihåg att de berättelser 

som vi som socialarbetare berättar åt de människor vi möter, vilka begrepp och defi-

nitioner vi använder och vilka kategorier vi placerar människor i, kan ha en mycket 

stor betydelse för den människans liv. I arbetet med människor inom socialomsorgen 

måste vi komma bort från det som Jokinen (2012) kallar ”troubled persons industry”, att 

identifiera problemet hos individen och förbise problemens sociala och samhälleliga 

natur. Vi måste undvika att stämpla klienter som inte passar in i våra system, eller 

som vi inte hittar en plats åt i systemet som ”problemklienter”, för då ger vi dem en 

identitet som de varken har bett om och som de kanske inte ens känner sig identifier-

bara med. Man brukar tala om att tänka utanför boxen, och det som vi socialarbetare 

behöver göra är att tänka utanför systemet, att se förbi individen och kritiskt granska 

miljön runtomkring. Att bredda våra ramar och mallar, samt gjuta nya ramar enligt 

klientens individuella form och behov. Helt enkelt att utföra det strukturella sociala 

arbetet som det stadgas om i Socialvårdslagen (1301/2014), men som jag tror att även 

är en av grundorsakerna till att många sökt sig till det sociala området från första bör-

jan. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att livet med en neuropsykiatrisk diagnos 

är fyllt med känslor och tankar kring vem jag är, varför jag är som jag är, hur jag är i 

jämförelse med andra, saker jag borde ändra på och saker jag lärt mig och accepterat. 

Diagnosens betydelse i förhållande till självbilden och identitetsskapandet har i livs-

berättelserna tolkats vara stark, där en diagnos gett ny insikt och möjlighet att börja 

förhandla om vem jag är i förhållande till min diagnos. Samhällets roll i denna process 

är ständigt närvarande, och där tolkas samhället innefatta den kultur vi lever i, män-

niskorna i den och deras beteende, bemötande och förståelse samt de institutioner som 

bl.a. socialarbetaren är en del av som människan kommer i kontakt med. Avhandling-

ens namn ”Livet med en neuropsykiatrisk diagnos och sökandet efter den egna iden-

titeten i dagens samhälle” uppkom från tolkningen av livsberättelserna och hur jag 

upplever att identitetsskapandet i dessa fall mer har handlar om sökande än skapande. 

Som Gubrium m.fl. (2001) uttryckte sig, självet får aldrig vara ifred, utan hela tiden 

tränger identiteter igenom från olika håll. Min upplevelse är att dessa personers själv 

aldrig har fått vara ifred från yttre definitioner och krav, utan de har format sin syn 

på sig själva och provat sig fram med de olika identiteter som erbjudits dem i sökandet 

efter vem de är, den egna identiteten. På ett sätt har diagnosen kunnat fungera som 

ett svar på detta sökande, tillika som diagnosen även medför en yttre identitet, offent-

ligt konstruerad i samhället. 
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I ovanstående kapitel har jag delat med mig av de reflektioner som väckts hos 

mig under analysen. I nästa kapitel kommer jag att fundera kring hela forskningspro-

cessen, de val och steg som gjorts ur en etisk synvinkel. En utvärdering av mig själv 

som forskare och de val som gjorts samt ett sorts ansvarstagande över denna forsk-

ningsprocess och resultat.  
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I detta avslutande kapitel kommer jag att beskriva den tankeprocess som pågått under 

skrivandet av denna avhandling. Som person är jag väldigt reflektiv och jag anser att 

det är viktigt även som forskare att kunna vara självreflektiv genom att granska och 

utvärdera de egna valen som gjorts under processen, allt från metodval, val av teori 

samt tillvägagångssätt. I detta kapitel presenterar jag hur de val som gjorts under pro-

cessen vägts mot etiken och syftet är att belysa forskningens trovärdighet, kvalitet och 

etiska hållbarhet.  

Enligt Tuomi m.fl. (2006, 125–126, 129–130) innebär etisk hållbarhet att forskaren 

skall ha ett etiskt engagemang och forskningen skall vara ärlig och uppriktig. Etisk 

hållbarhet handlar om allt från val av ämne, praktiska tillvägagångssätt vid hantering 

av material, tillförlitligheten i de verktyg och metoder som väljs samt hur valen görs 

och motiveras. Forskningens trovärdighet och forskarens etiska lösningar går hand i 

hand, och tillförlitligheten grundar sig på att forskaren följer goda vetenskapliga seder. 

Det är viktigt att under hela processen beskriva de olika dilemman som uppstått och 

hur de har lösts och forskaren måste även vara beredd att ändra sitt eget handlande 

och identifiera felsteg (Syrjylä & Estola & Uitto & Kaunisto 2006, 197). 

De första etiska frågeställningarna som jag tog ställning till var, är denna forsk-

ning etisk att göra? För vem görs denna forskning? Vad vill jag uppnå och vad kan 

konsekvenserna av detta vara? Finns det risk att någon skadas av forskningen? Med 

dessa frågor i bakhuvudet sattes mycket tid på själva planeringen av hur avhand-

lingen skulle byggas upp på ett sådant sätt att den inte skulle skada gruppen som är 

föremål för forskningen. Som blivande socialarbetare står jag stadigt på den yrkese-

tiska grund och de riktlinjer som skapats för det sociala området. Grunden för de 

etiska reglerna baserar sig på de mänskliga rättigheterna, människovärdet och social 

rättvisa. Socialarbetarens främsta uppgift är att ställa sig på de svagas sida i samhället 

samt att stöda människor i svåra livsförhållanden genom att sprida information om 

orimliga förhållanden och diskriminerande strukturer.  

10 UTVÄRDERING OCH ETISKA REFLEKTIONER 
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Etiska överväganden hör till yrkesrollen och som forskare måste man hela tiden 

under planeringen samt under hela processen ha en pågående etisk diskussion och 

ifrågasätta sina egna val. (Talentia 2017.) Under planeringen av magistersavhand-

lingen har jag gjort många etiska avväganden där jag funderat kring vad som är etiskt 

rätt. Det som jag dock har kommit fram till är, att det inte heller är etiskt rätt att inte 

forska kring detta ämne som jag har valt. Att inte forska vore ännu mera etiskt fel, 

eftersom det vore att exkludera en redan marginaliserad grupp ännu mera. Hänvis-

ningen till gruppen som marginaliserad grundar sig på rapporten av THL (2018) som 

presenterades i inledningskapitlet, där det konstaterades att personer med neuropsy-

kiatriska diagnoser upplevs vara en marginaliserad grupp. Enligt Barron (1999, 42–43) 

är det främsta syftet med forskning inom funktionshinderområdet att ta ställning mot 

diskriminering och förtryck av funktionshindrade människor, och forskaren bör vara 

klara över var de själva står i frågan och ställa sig på den funktionshindrades sida i 

kampen mot förtryck Att utföra forskning kring marginaliserade grupper synliggör 

även dessa grupper som marginaliserade från samhället, vilket är viktig info. När man 

forskar kring marginaliserade grupper är det dock viktigt att inte tillämpa okritiska 

forskningskoncept eller klassificera människor på ett sådant sätt som kan vara stämp-

lande. Då anses uppdraget för forskning inom socialt arbete inte uppfyllas. Genom 

forskning i socialt arbete försöker man undvika att identifiera strukturella problem 

som individens svaghet. Forskaren måste även kunna skilja på värderingar och fakta 

och förstå att de egna värderingarna och förståelsen blir synliga genom den termino-

logi som forskaren valt att använda. (Enroos m.fl. 2017,12, 25–26.)  

Den största etiska risken med denna avhandling som jag själv ser det, är att jag 

utsätter, inte bara deltagarna i denna forskning utan hela gruppen personer med neu-

ropsykiatriska diagnoser för skada. Detta kunde göras genom att forskningen skulle 

belysa neuropsykiatriska diagnoser eller funktionshinder ur en negativ synvinkel. En-

roos m.fl. (2017, 17) påpekar att forskning inom socialt arbete bör kännetecknas av 

dess starka hänsyn till och grundliga förståelse för det sammanhang inom vilket feno-

menet studeras. Det är kanske en av de saker som jag funderat mest kring, hur jag 

skapar en forskning som inte stämplar. Något som jag har försökt undvika genom att 

noggrant välja vilka begrepp och definitioner som används samt att granska fenomen 

ur olika synvinklar. Kapitel 2 anses därför vara ett viktigt kapitel, eftersom det funge-

rar som en samhällsdiskussion kring forskningens kontext där olika begrepp reds ut 

och olika synvinklar och ställningstaganden får ta plats. I kapitlet presenteras även 

denna forskning som en i ledet av kritisk funktionshinderforskning med syfte att 

skifta fokus från individen till den omkringliggande miljön. Även under valet av teo-

retiskt ramverk gjordes liknande avväganden. I teorivalet har fokus varit att belysa 

samhället och den sociala miljöns roll i identitetsskapandet och kategorisering.  
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Efter utredning av begrepp, kontext och teoretiskt ramverk var det dags att välja 

metoder och tillvägagångssätt som skulle stämma överens med det jag ville veta. Un-

der planeringsskedet sattes mycket tid på att läsa tidigare forskning gällande neu-

ropsykiatriska diagnoser och identitet. Men även att läsa avhandlingar och forsk-

ningar kring alla möjliga teman för att få en uppfattning om hur en god vetenskaplig 

forskning bör se ut. Mitt val av den kvalitativa narrativa forskningsansatsen var själv-

klart för mig eftersom jag anser den vara människonära och äkta. Utöver att jag har 

läst tidigare forskning inom forskningsområdet har jag även bekantat mig en hel del 

med forskning genomfört med narrativ strategi, för att reda ut hur man på olika sätt 

kan använda den narrativa metoden i forskning. Lieblich m.fl. (2008, 195) poängterar 

att för att uppnå bättre resultat med den egna forskningen gynnas forskaren av att 

läsa andra forskningar med narrativ strategi, eftersom själva narrativ är en metod som 

kräver inlärning av kunskap, tålamod och utvecklande. Det tog en stund för mig att 

skapa en bild av den narrativa metoden och att planera hur jag skulle använda den i 

mitt eget arbete, i efterhand upplever jag dock att det narrativa paradigm som valdes 

sammanföll bra med min egen forskning. Som jag redan skrev i kapitel 5.2 valdes livs-

berättelserna som material med motivering att så lite som möjlighet påverka vad per-

sonerna valde att skriva, genom att de i lugn och ro utan forskarens påverkan fick 

skriva ner sina tankar. Här poängteras dock att en fullständig inre upplevelse aldrig 

kan forskas kring, som forskare kan man aldrig helt lyfta någons röst.   

Metodvalen för denna avhandling har gjorts med hänvisning till att inkludera 

och inte marginalisera, med syfte att vara etiskt hållbara. I efterhand känner jag mig 

trygg med de metodval jag gjort och anser även att de passar ihop med den forskning 

jag valt att göra. En vanlig kritik som riktas mot den kvalitativa forskningen är att 

resultaten är svåra att generalisera eftersom de undersökta fallen enbart representerar 

sig själv och går inte att överföra på andra. Oftast anses även antalet undersökta vara 

för litet. (Watt Boolsen 2007, 88). Resultatet i min forskning är inte generaliserbart för 

en bredare grupp, men detta var heller inte mitt syfte. Mitt syfte var att lyfta rösterna 

och upplevelserna hos denna lilla grupp som ville delta och berätta sin historia. Som 

forskare är jag oändligt tacksam över den tid som personerna lagt ner på att skriva ner 

sin berättelse åt mig.  

I en forskning söker man svar på frågor och ofta krävs andra människors med-

verkan för att få dessa svar, de används som medel för att få kunskap och utsätts då 

för risker. Forskningsetikens syfte är att skydda och respektera personer som medver-

kar i forskningen. Ur en etiskt hållbar synvinkel borde deltagandet vara frivilligt, del-

tagarna bör vara medvetna om forskningen, forskningen får inte skada deltagarna och 

deltagarna har rätt att vara anonyma. (Kjellström 2015, 69–70; Tuomi m.fl. 2006, 128.) 

I kapitel 6.2 berättade jag om hur insamlingen av materialet gjordes med hjälp av två 

föreningar.  
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I kontakt med föreningarna och innan insamlingen av material påbörjades un-

dertecknades forskningslov. I informationsbrevet som sändes ut underströks frivilligt 

deltagande, att deltagarnas identitet förblir anonym och att inga obehöriga förutom 

forskaren får ta del av materialet. Information gavs även om att allt material förstörs 

när arbetet är klart och att deltagarna i ett senare skede kommer att få information om 

var de kan hitta forskningen om de önskar läsa den. Personligen upplever jag att den 

största fallgropen för denna forskning blev just insamlingen av material. Att välja ned-

skrivna livsberättelser som material var något som var viktigt och något jag inte heller 

ångrar i efterhand. I efterhand kan jag dock anse att tillvägagångssättet att gå via för-

eningar skapade en begränsad insamling, eftersom information enbart gick ut till för-

eningsmedlemmar. Det innebär att den grupp som inte är medlem i någon förening 

inte kom till tals i denna forskning. Valet av nedskrivna berättelser kan även ses som 

en begränsning, där en del kanske hellre skulle ha delat sin berättelse under en inter-

vju.  

Efter insamlat material var det dags för att påbörja analysprocessen. Vid början 

av analysskedet fanns teorin i färskt minne hos mig och jag tog därför ett beslut om 

att helt lägga undan materialet en tid, för att sedan kunna se på det med helt nya ögon. 

Jag gjorde även valet att göra analysen teoribunden, eftersom jag inte ville att analysen 

helt skulle utgå från enbart teori eller material, utan att dessa kunde få samverka. Be-

slutet om att göra analysen i två faser upplever jag i efterhand som ett bra beslut, ef-

tersom det skapade både en bredare och djupare analys och livsberättelserna fick sin 

rätta plats i forskningen. I analysen är det viktigt att vara transparent och öppen kring 

alla val man som forskare gör och forskaren bör även vara medveten om sin starka 

roll och att man själv fungerar som forskningens främsta forskningsverktyg. (Watt 

Boolsen 2007, 5; Eskola m.fl. 2014, 211.) Forskaren bör även förstå att tolkningen är 

något som sker under hela processen, inte enbart under analysfasen. Det finns olika 

tolkningsnivåer, forskaren läser inte bara berättelser, utan tolkar hela tiden i förhål-

lande till bakomliggande teori och det är viktigt att forskaren är medveten om och 

beaktar dessa subtila processer som sker. Forskarens egna förutfattade meningar och 

förväntningar påverkar även hur resultatet blir. (Lieblich m.fl. 2008, 190; Tuomi m.fl. 

2006, 19.) För att göra analysprocessen så genomskinlig som möjligt presenteras den 

med hjälp av processer och modeller, för att läsaren skall kunna följa med de val som 

gjorts. Detta tar inte bort det faktum att jag som forskare gör val, eller väljer att belysa 

vissa saker genom att göra det till huvudtema, men något annat vore oundvikligt. 

Utan någon som helst påverkan från forskaren vore en forskning omöjlig att göra. Jag 

upplever att jag i kapitel 6.4 försökt vara så tydlig och öppen med alla steg i analys-

processen som möjligt. Jag har steg för steg förklarat för läsaren hur jag gått tillväga 

samt vilka val som gjorts och de slutgiltiga temanas uppkomst och relevans har moti-

verats.  
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Ett etiskt dilemma gällande analysen är hur forskaren skall ändra i berättelsen 

för att skydda integriteten men på samma gång inte ändra för mycket så att det inte 

längre är samma berättelse. Forskarens egna val har stor påverkan, vad forskaren skri-

ver och väljer bort, hur forskningen förändras under processen vartefter forskaren får 

mer teoretisk kunskap och vilka problem som kan födas när forskaren väljer att lyfta 

fram sådant som passar bäst för den egna forskningsprocessen och materialet. (Syrjälä 

m.fl. 2006, 183, 195.) Jag är medveten om att min roll som forskare påverkar forsk-

ningen, mina egna åsikter, förkunskap, fördomar och kanske förväntningar på forsk-

ningen. Jag tror att det är viktigt att som forskare identifiera dessa känslor och ställ-

ningstaganden, eftersom de medvetet eller inte, kommer att påverka forskningen. Un-

der analysprocessen funderade jag mycket kring hur jag skulle presentera resultaten. 

I analysen har jag valt att ha med direkta citat ur livsberättelserna för att använda 

personernas egna ord. På samma gång som jag försökt att bevara deras anonymitet 

har jag försökt att inte förlora helhetskänslan i deras berättelser. Jag hoppas att om 

personerna skulle läsa denna forskning, att de skulle uppleva att de blivit förstådda.  

Hirvonen (2006, 45) påpekar att forskaren har ansvar för den egna forskningen, 

dess etiska hållbarhet, samt vad forskningen används till och måste även tänka på och 

ta ansvar för följderna och konsekvenserna av forskningsresultaten. Under hela skriv-

processens gång har jag som forskare varit medveten om mitt ansvar för denna forsk-

ning, dess innehåll, uppbyggnad och resultat.  När jag bekantade mig med modellen 

för det narrativa kretsloppet insåg jag att denna forskning blir en del av den kulturella 

berättelsen, vilket innebär att även min forskning kan bli en del av någons personliga 

förråd av berättelser och påverka deras inre berättelse. På något vis kändes det då 

ännu viktigare att göra en bra forskning, och detta har även varit ett viktigt syfte under 

hela processen. Jag vill inte göra antaganden, generalisera eller stämpla. Jag vill göra 

en bred reflektiv forskning som även skall få läsarna att reflektera och fundera kring 

hur det kan vara att leva med en diagnos och hur vi alla i samhället har ett ansvar för 

det system och de stereotyper vi skapar. Varje kultur består av sina berättelser och 

denna forskning blir en del av denna kulturs berättelse. Jag hoppas därför att jag i 

denna forskning har lyckats behandla och använda mig av personernas livsberättelser 

på ett respektfullt sätt. Som forskare kan jag aldrig lyfta fram någons fullständiga röst, 

utan min egen tolkning är alltid närvarande. Med denna forskning och tack vare livs-

berättelserna har jag i den mån det är möjligt fått lyfta fram dessa personers röster. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev  

 

 

 

Hej!  

 

Jag söker personer över 18 år som har en neuropsykiatrisk diagnos och som vill skriva ner en 

berättelse om sitt liv. 

Jag studerar till socialarbetare vid Jyväskylä universitet och håller som bäst på och skriver min 

magistersavhandling om neuropsykiatriska diagnoser. Jag är intresserad av upplevelser, känslor 

och tankar kring livet med en neuropsykiatrisk diagnos. I forskningen söker jag svar på hurudan 

betydelse diagnosen har för människans bild av sig själv.  

För att samla in forskningsmaterialet behöver jag din hjälp. Vill du skriva en berättelse om ditt liv 

åt mig? Du får skriva fritt om saker som är viktiga för dig. I berättelsen finns inga måsten, du väljer 

själv vad du vill skriva. 

Berättelsen sänder du in till mig via e-post: aknyholm@gmail.com. Du kan även kontakta mig via 

e-posten om du har frågor.  Jag kommer att spara din e-post, så att jag kan sända ut ett tackbrev när 

forskningen är klar. I e-posten informerar jag även om var du hittar och kan läsa den färdiga 

forskningen. Din e-post eller din identitet kommer inte att avslöjas i forskningen. 

För att jag skall kunna fortsätta och bli klar med min forskning under våren 2021 vore det viktigt 

om du skickade in din berättelse senast 20.12.2020.  

 

Underlag för berättelsen 

Börja berättelsen med: ett påhittat namn & din diagnos 

Om du vill kan du använda dig av dessa hjälpfrågor i din 

berättelse:  

• Beskriv dina känslor och tankar kring din diagnos. 

• Beskriv ditt liv med nepsy-diagnos? T.ex. utmaningar 

eller styrkor att leva med en nepsy-diagnos?  

• Hurudan betydelse har din diagnos för din självbild? (självbild = vilken bild du har av dig 

själv, hur du beskriver dig själv, vad du tycker om dig själv) 

• Berätta om det finns andra händelser som haft betydelse för din självbild? 

• Något annat du önskar berätta eller tycker är viktigt att skriva om. 

Jag hoppas att just DU vill delta i min forskning och jag ser framemot att läsa din berättelse, tack 

på förhand! 

 

Vänliga hälsningar       Handledare 

Anna-Karin Nyholm       Katri Viitasalo 

E-post: aknyholm@gmail.com     katri.viitsasalo@chydenius.fi 



 

 

 

 

Bilaga 2. Lista över koder 

 

Känsla  

”fel”  

Känna igen sig 

”problem” 

Vits med diagnos 

Depression och burnout 

Arg  

Acceptans  

Förståelse  

Igenkänning 

Ändra mig 

Tvinga mig att tänka an-

norlunda 

Min egen bubbla 

Ensam 

Intressant 

Allt eller inget. 

Tonår 

Värre än andra 

Hormoner 

Rastlös och obetänksam 

”vi med diagnoser” 

Kärlek 

Vara den som någon vill ha 

Dåligt samvete 

Förståelse för tidigare bete-

ende 

Söka bekräftelse 

Blicka framåt 

Göra mitt bästa för att leva 

Bitter 

Inte överföra 

Leva med diagnos 

Handikapp 

Stöd, lärdom och förståelse 

från början 

Medicin 

Insikt och förståelse 

Känsla  

Självbild 

Defekt  

Onormal  

En börda för andra  

Följa reglerna  

Kraftig känslovärld 

Svag självkänsla 

Acceptans  

Se tillbaka 

En enda röra 

Andras åsikter 

Mina barn 

Skulder 

Hur dum får man vara? 

Egen värld 

Negativa saker 

I min egen lilla värld 

Förändring 

Utmaning 

Avundas 

”bara vara” 

Relationer 

Gett upp 

Diagnosen motarbetar 

Fantastiska idéer 

Positiva saker 

Lever i nuet 

Möjligheter 

Självbild 

Självinsikt 

Leva genom andra 

Vändpunkt 

Behöver ändras 

Sociala kontakter 

Dålig självkänsla 

Ändra tankesätt 

Ansvar 

Ingen annan kan hjälpa mig 

Själv skyldig till hur jag mår 

Reaktioner 

Förskräckelse  

Minnen 

Att få diagnos 

Alltid fått höra att man är fel 

Försökte vara alla till lags 

Egen väg i livet 

Ovanligt beteende 

Misstanke om specialtill-

stånd 

Jämförelse med andra 

En person utan Asperger 

Upprepa dåliga minnen 

Kunde inte fungera normalt 

Inte hitta vänner 

Mitt helvete 

Jag är problemet 

Jag går att styra 

Bestraffning 

Alltid i underläge 

Försöker inte tillräckligt 

Ämne som intresserar 

Oförståelse 

Rädsla för stämpling 

Skrämmande minnen 

Slagsmål 

Hat inom mig 

Inte visa sig svag 

Jag blir den utlösande fak-

torn 

Ångest 

Självmord 

Depression 

Rädsla 

Vilja att leva 

Utan att känna glädje 

Tro 

Från offer till mobbare 

Virrvarr av ilska 

Skolkar 

Borttappad 

Uppför mej som jag mår 

Skulder 

Fly verkligheten 

Livrädd då det känns så 

skönt 

Känner mig levande 

Alkohol 

Droger 

Bekräftelse 

Viktiga människor 

Tro på livet 

Trivas 

Känsla av att få lyckas 

Uttråkad 

Jämförelse med andra 

Uppror mot systemet 

Starka skamkänslor 

Stötesten för självbilden 



 

 

 

 

Självdestruktiv 

Självmord 

Värdelös 

Motgångar 

Misslyckanden 

Problem att tolka andra 

Inte värd 

Perfektionism 

Inte lyckas 

Kritik 

Mental bestraffning  

Rädsla för att misslyckas 

Psykiska ärr 

Oro för framtiden 

Vad skulle jag kunna göra? 

Omständigheter 

Ödet 

Stöd på vägen 

Ensamhet  

 

Ovanlig och onormal person 

Stämplad som onormal för 

resten av livet 

Självbild och mitt värde som 

person 

Kategorisering 

Avvikande person 

Oro och ångest 

Speciellt när jag har Asper-

gers syndrom 

Naiv 

Lyckas ej fullfölja 

Som Aspergerperson 

Dra nytta av diagnosen 

Intresse 

Kunnig 

Positiv händelse 

Arg och bitter 

Eget ansvar 

Hitta lösningar 

 

Svårt att leva med tidigare 

beteende 

Självreflektion 

Övergång 

Brytning 

Svårt att anpassa till föränd-

ring 

Påfrestande  

Uppleva sig som hatad 

Typiskt för personer med 

Asperger 

Intresseområden 

Inget stöd 

Träna och avhjälpa problem 

Socialt stödnätverk 

Blicka tillbaka med blan-

dade känslor 

Relation 

Svag självkänsla 

Roll 

Produkter av asperger 

Livskamrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3. Koder blir till teman, första utkast till tematisk karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av att 

vara 

annorlunda 

Jämförelse med 

andra 

 

Jag är problemet 

Ändra mig 

Beteende 

Att försöka passa 

in 

 

Bild av diagnos 

Att få diagnos 

Leva med 

diagnos 

 

Minnen 

Blicka tillbaka 

Händelser som 

påverkat  

Yttre faktorer 

Oförståelse 

 

Framtid 

Fixa själv 

Förändring 

 

Mående 

Självbild 

Skyddande 

faktorer  

Stöd 

Viktiga 

människor 
Utmaningar 

och styrkor 


