
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Funktionsnedsättning” eller ”superkraft”? 

Den retoriska konstruktionen av begreppet ADHD 

i Dagens Nyheter.  

 

Amanda Rivas 

 

 

 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2021  

Handledare: Janne Lindqvist 

Examinator: Mats Rosengren 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom retorik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning ………………………………………………………………………………  1 

  1.2 Tidigare forskning …………………………………………………………………....... 2 

  1.2.1 Medias påverkan………………………………………………………………………3 

  1.2.2 Den missvisande rapporteringen…………………………………………………….  5 

  1.3 Syfte och frågeställning………………………………………………………………….7 

  1.4 Teoretiska utgångspunkter .……………………………………………………………. 7 

  1.5 Material och avgränsning .………………………………………………………………9 

  1.6 Metodologiska begrepp. ..………………………………………………………………10 

2. Analys……………………………………………………………………………………12 

  2.1 Aldrig riktigt vuxen …………………………………………………………………… 12 

  2.2 ADHD och kriminaliteten……………………………………………………………... 15 

  2.3 Ett normbrytande symptom……………………………………………………………. 18 

  2.4 Den kreativa egenskapen ……………………………………………………………… 20 

  2.5 Metaforen ADHD……………………………………………………………………… 24 

  2.6 Diskussion & Sammanfattning …………………………………………………………27 

  2.7 Avslutning ………………………………………………………………………………29 

Käll - och litteraturförteckning...…………………………………………………….31 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Inledning  

Diagnosen ADHD och dess innebörd har länge varit debatterad trots dess tydligt medicinska 

definition som en neurologisk funktionsnedsättning.1 Begreppet ADHD står för Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder vilket på svenska kan översättas till uppmärksamhetsbrist - och 

hyperaktivitetsstörning. Diagnosens medicinska förklaring är tydligt uttryckt som en 

funktionsnedsättning, men trots det existerar det tvetydigheter kring huruvida sjukdomen ska 

förstås som det eller ej. År 2017 publicerade läkaren och författaren Anders Hansen sin bok 

Fördel ADHD som väckte stor uppmärksamhet och ledde till flertal uttalanden om sjukdomens 

positiva sidor. Diagnosens definition är idag omstridd och det existerar en skillnad i hur 

diagnosen beskrivs i medicinska sammanhang i jämförelse med dess framställning i det sociala. 

I samband med Hansens bok har termer som ”superkraft” och ”underbar” använts för att 

beskriva sjukdomen. Detta trots att begreppets lexikala och medicinska förklaring kvarstår som 

en funktionsnedsättning. Vad är det då som sker när offentligheten tar sig an en annorlunda 

definition av en diagnos än den som beskrivs inom medicinsk disciplin? En faktor som kan 

förklara denna åtskillnad är vårt samhälleliga språkbruk. De ord vi väljer att använda för att 

förklara ett begrepp, fenomen eller händelse styrs av underliggande kulturella värderingar och 

godtyckliga samhälleliga förklaringar av ett objekt. Vi kan alltså genom att studera språket som 

används kring begreppet ADHD säga något mer om varför det förklaras och konstrueras på ett 

visst sätt. Denna uppsats handlar om hur diagnosen ADHD definieras och förklaras i 

offentligheten, närmare bestämt – i media. Med utgångspunkt i uppfattningen av att språket 

konstruerar vår omvärld ämnar jag utföra en retorisk undersökning i hur begreppet ADHD 

konstrueras i Dagens Nyheter. Genom att studera begreppet ADHD ur ett retoriskt perspektiv 

kan vi säga något mer om varför begreppet beskrivs på ett visst sätt i media. En retorisk analys 

kan säga oss något mer om den omvärld som begreppet existerar i och det är således av vikt att 

studera ett begrepps argumentativa uttryck och status i samhället för att få en djupare förståelse 

av samhällets värderingar och kultur.  

 

 

 

 
1 1177 Vårdguiden, Sjukdomar & besvär, ”ADHD ”,  

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/adhd  

(Hämtad 2021-04-03).  

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/adhd
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1.2 Tidigare forskning 

Att sjukdomar – i synnerhet psykosociala sjukdomar – varierar över tid mellan olika kulturer är 

sedan länge en närmast given utgångspunkt i medicinhistorisk forskning. Det kanske mest 

kända exemplet på en forskare som betonat detta faktum är den franske filosofihistorien Michel 

Foucault. 

Sjukdomsenheten är inte definierad utifrån vare sig observerade tecken eller antagna orsaker utan, 

mitt emellan och ovanför de ena och de andra, uppfattas den som en viss sammanhängande grupp 

av kvaliteter med sina egna överförings - utvecklings och -transformationslagar.2   

Ovanstående citat är taget hur hans verk Vansinnets historia under den klassiska epoken och 

förklarar hans syn på sjukdomar dess rörlighet. Han undersöker i vilka konkreta skepnader som 

vansinnet uppfattades under den klassiska epoken genom melankolibegreppet och dess 

definitionsförändringar. Foucault är inte den enda forskare som framhållit att diagnoser och 

hela den medicinska diskursen förändras över tid. Det finns idag ett väletablerat forskningsfält 

som just ägnas den medicinska språkliga och sociala konstruktionen av olika psykosociala 

sjukdomar. Ytterligare en central forskare inom sammanhanget är den kanadensiske 

vetenskapsfilosofen Ian Hacking. Han förklarar i sin bok The social construction of what hur 

mentala sjukdomar uppkommer under vissa tillfällen på vissa platser av orsaker vi kan anta 

enbart är kopplade till kulturen under den tiden. Han ser på sjukdomar som historiskt och 

kontextuellt bundna och menar att idén med social konstruktion påminner oss om att ingenting 

är fixerat utan är en produkt av historiska händelser, sociala krafter och ideologi. Dessa är 

ständigt i rörelse vilket gör konstruktionen av sjukdomar tidsbunden.3  

Två svenska forskare som är centrala inom detta forskningsfält är Christopher Gillberg och 

sociologen Eva Kärfve. Från år 1996 fram till 2006 pågick en intressant konflikt och debatt 

mellan dessa två som infattade kritik förd av Kärfve mot Gillbergs Göteborgsstudie om barn 

med DAMP. Kärfve menar att Gillberg avvisade och ignorerade resultat som påpekar sociala 

faktorers orsak och påverkan. Debatten blev omtalad och ledde till publiceringen av boken 

Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan som visar på en svensk konflikt gällande 

betydelsen av det sociala i frågan om mentala sjukdomar, något denna studie tar avstamp i. 4 

 
2 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, 6 uppl,, Lund, Arkiv, 2010, s.135. 
3 Ian Hacking, The social construction of what?, Harvard University press, Cambridge, 1999, s.100-

104.  
4 Denny Vågerös, Eva Kärfve, ”Om konflikten Mellan Gillberg och Kärfve”, Sociologisk forskning, 

vol.43 no.4, 2006 s.90-95.  
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Ytterligare ett svenskt exempel på denna generella forskningsinriktning är idéhistoriken Karin 

Johannisson. Hon hänvisar till begreppet kultursjukdom och menar att sjukdomsspråket i sig är 

rörligt. Hon förklarar diagnoser som ett sätt att förstå och förhålla sig till sjukdom eller 

avvikelse vid en given tidpunkt, kunskapsläge och ett bestämt meningsbärande sammanhang.  

Gränserna för vad som betraktas som sjukt, friskt, normalt eller avvikande förändras ständigt 

över tid och diagnoser fungerar enligt Johannisson som kommentarer till samhället och 

problematiserar förändringsloppet och rörligheten bland diagnoser och dess förklaring.5  

Jag har dessvärre funnit ganska få studier som anläggere retoriskt-konstruktivistiska perspektiv 

på just sjukdomen ADHD. Ett undantag är de två amerikanska utbildningsvetenskapliga 

forskarna Virgina Narvarro och Scot Danforth. De har en förståelse av språk och diskurs som 

konstruktionsskapande och menar att tanke, kultur och diskurs skapar vårt mänskliga varande 

och således även vår kollektiva och personliga identitet. I sin analys av den sociala 

konstruktionen av ADHD genom vardaglig diskurs beskriver de hur språkbruket härstammar 

från vad vi kan översätta till ”röster av ideologiska skuggor” vars innehåll är ideologiskt laddat.6 

Den amerikanske sociologivetenskapliga forskaren Phil Brown studerar i sin artikel ”The social 

construction of diagnosis and illness” hur sociala krafter formar vår förståelse av hälsa, 

sjukdom och läkande. Han undersöker de effekter som bland annat klass, ras, kön, språk och 

normer har på vår kunskap och våra antaganden om diagnoser och sjukdom. Brown menar att 

konstruktionen av vår kunskap om sjukdomar styrs av dominanta diskurser som existerar inom 

medicinsk forskning och kunskap. Detta påverkar i sin tur individers hantering och syn på deras 

egna och andras sjukdomar. Han förklarar att massmedia är en stor faktor vars innehåll påverkar 

och formar den offentliga förståelsen av sjukdomar. Han menar att innehållet i media är i 

konstant förändring och uppmanar till vidare forskning om medias konstruktion av 

psykosociala sjukdomar för en bredare förståelse av dess påverkan.7 

1.2.1 Medias påverkan.  

De flesta forskare har alltså intresserat sig för den strikt medicinska diskursen, men som bland 

annat Brown nämner kort i sin studie så spelar massmedia en särskilt viktig roll för den 

 
5 Karin iJohannisson, ”Hur skapas en diagnos”, Diagnosens Makt: Om Kunskap, Pengar och Lidande, 

Gunilla Hallerstedt (red.), Göteborg, Daidalos, 2006, s.29-41. 
6 Scot,Danforth, Virginia Narvarro, Hyper Talk: “Sampling the Social Construction of ADHD in 

Everyday Language”, Anthropology and Education Quarterly, 2001, s.167-187. 
7 Phil Brown, Naming and Framing: “The Social Construction of Diagnosis and Illness”, Journal of 

Health and Social Behaviour, 1995, s.34-49.  
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språkliga konstruktionen av just psykosociala sjukdomar och diagnoser. Media betraktas som 

den tredje statsmakten och har stor påverkan på hur vi uppfattar vår omgivning och verklighet. 

Dess innehåll bidrar i hög grad till konstruktionen av vår världsuppfattning, inklusive vår 

föreställning av mentala sjukdomar. Den huvudsakliga informationen kommer inte längre ifrån 

medicinsk forskning, läkare eller psykiatriker och det är därför viktigt att undersöka vilken roll 

som media spelar i den diskursiva konstruktionen av mentala sjukdomar. Denna förståelse har 

anammats av den amerikanske forskaren Andrew B. Borinstein. Han visar i sin undersökning 

av den publika uppfattningen av mentala sjukdomar att hela 87% av den amerikanska 

befolkningen tar del av information om mentala sjukdomar genom massmedia och ej 

psykologer eller psykiatriker. Detta tyder på att media spelar en väsentlig roll vid spridningen 

av information av mentala sjukdomar.8 Det är alltså av stor vikt att undersöka vad för roll som 

media har i konstruktionen av mentala sjukdomar då majoriteten av sjukdomsinformation inte 

huvudsakligen kommer ifrån läkare eller psykiatriker utan genom massmedias produktion och 

illustrering av mentala sjukdomar. Ytterligare en forskare som undersöker medias skildring av 

mentala sjukdomar är Otto F. Wahl i sin artikel ”News Media Portrayal of Mental Illness”. Han 

menar att massmedia är den mest vanliga källan av offentlig information om mentala 

sjukdomar. Han hänvisar till Robert Wood Johnsons undersökning som visade att 74% ansåg 

tidningar vara den främsta källan för information om mental hälsa. Wahl presenterar flera 

studier i sin artikel vars undersökning tyder på likvärdiga resultat. Bland annat Wahl, Wood 

och Richards (2002) undersökning, samt Day and Page (1986) som alla studerade medias 

påverkan på individers uppfattning av mentala sjukdomar och konstaterade att denna påverkan 

är distinkt och bör vidareutvecklas.9 Den svenske sociologen Thomas Brante utreder i kapitlet 

”Den nya psykiatrin: Exemplet ADHD” ur boken Diagnosens makt hur sjukdomen och 

begreppet ADHD har utvidgats. Han förklarar att en tänkbar ökningsfaktor av dess prevalens 

och förskrivning är självdiagnostisering där massmedia spelar en huvudsaklig roll.10 Han menar 

att massmedias rapporteringar leder till att individer känner igen sig i diagnosen, främst 

gällande dess symtom som koncentrationssvårigheter. Vi kan utifrån dessa ovanstående 

forskare utgå från att media och deras diskurs kring mentala sjukdomar till hög grad påverkar 

individers och den kollektiva uppfattningen. Det är således av intresse att undersöka hur media 

 
8 Andrew B. Borenstein,”Public Attitude Toward Persons With Mental Illness”, Health Affairs, Data 

Watch, 1992, s.189. 
9 Otto F. Wahl, “News Media Portrayal of Mental Illness: Implications for Public Policy”,American 

Behavioral Scientist, George Mason University, 2003, s.1594-1596. 
10 Thomas Brante, “Den nya psykiatrin: Exemplet ADHD”, Diagnosens makt - Om Kunskap, Pengar 

och Lidande, (red.) Gunilla Hallerstedt, Göteborg, Daidalos, 2006, s.81. 
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språkligt konstruerar bilden av sjukdomen ADHD för att förstå hur den uppfattas av 

omgivningen och hur denna uppfattning förändras över tid.  

Det finns även forskare som anser att den informationen som sprids om mentala sjukdomar i 

media är felaktig och missvisande. Två av dessa är forskare är Lindsay Ray och Amanda 

Hinnant. De beskriver i sin forskning att medierapporteringen spelar stor roll i förståelsen av 

mentala sjukdomar, men poängterar även en förändring i vad som rapporteras. De förklarar att 

berättelser i media har gått från att vara medicinskt baserade till individbaserade och förklarar 

att detta är en konsekvens av att media i högre grad rapporterar om personliga historier om 

mentala sjukdomar. På detta vis så påverkar massmedia offentlighetens uppfattning av 

sjukdomar på ett relativt tvetydigt vis då informationen inte alltid baseras på medicinska fakta 

utan personliga uttalanden. Detta leder till att den offentliga uppfattningen kan se annorlunda 

ut beroende på det mediala innehållet och det subjektiva uttalandet. Vi kan utifrån dessa 

ovanstående forskningar utgå från att media och deras diskursiva konstruktion av mentala 

sjukdomar till hög grad påverkar individer och den kollektiva uppfattningen. Det är således av 

intresse att undersöka hur media konstruerar bilden av sjukdomen ADHD för att förstå hur den 

uppfattas av omgivningen och hur denna uppfattning förändras över tid.  

1.2.2 Den missvisande rapporteringen 

En stor del av de forskare som undersöker medias rapportering konstaterar att det existerar en 

förvrängning i hur media konstruerar sjukdomar och flertal studier har konstaterat att det finns 

brister i medierapporteringen av mentala sjukdomar. Ray och Hinnant menar att det existerar 

stigmatiseringar gällande den mediala rapporteringen av ADHD, främst gällande risken av att 

leva med psykisk sjukdom. De menar att detta är på grund av att media vanligtvis vill betona 

avvikelser i nyhetsberättelser som de förklarar är en attraktiv del av nyheter då det adderar en 

viss sensationalism för att öka antalet läsare.11 De menar att media ofta associerar individer som 

lider av mentala sjukdomar med våld och förklarar denna typ av stigmatisering gällande 

sjukdomen att främst existera ibland personliga berättelser. De förklarar att individer med 

sjukdomen refererade till sig själva genom negativa termer såsom ”screw up” vilket illustrerar 

 
11 Lindsay Ray, Amanda Hinnant, Media Representation of Mental Disorders:”A Study of ADD and 

ADHD Coverage in Magazines from 1985 to 2008”, The Journal of Magazine Media, vol.11, no.1, 

2009, s.13.  
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att även individer med sjukdomen har anammat dessa stigmatiserade stereotyper och 

kategoriserar sitt beteende inom negativa termer.12 

Studier vars resultat konstaterar en negativ bild och stigmatisering av mentala sjukdomar i 

media kan vi även finna hos andra forskare, bland annat Wahl som tidigare nämnts förklarar att 

termen ”fara” till hög grad är ett återkommande tema i nyhetsrapporteringen. Han menar att 

den vanligaste skildringen av sjukdomen i media är att de med mentala sjukdomar utgör en fara 

för andra och sig själva, där det vanligaste temat är fara för andra. Han noterar att de som anses 

vara mentalt sjuka ofta länkas till kriminella aktiviteter i media och förklarar att vissa individer 

med mentala sjukdomar visserligen är farliga, men att dessa utgör en minoritet. Wahl menar att 

detta tyder på att det bedömda våldet hos de med mentala sjukdomar är en villfarelse som 

konstrueras i media.13 Forskaren Thomas Brante förklarar att medias rapportering bland annat 

består av populärvetenskapliga böcker och artiklar om ADHD tillsammans med manualer till 

föräldrar om hur man upptäcker och behandlar barn med ADHD. Dessa manualer kommer ofta 

i form av vittnesmål om det negativa före och det positiva efter. Att rapportera om sjukdomen 

på detta vis leder till en bild av ADHD som något negativt, där medicinering som hämmar 

sjukdomen och dess symptom ses som något positivt.  

Ovanstående forskare har studerat hur sjukdomen i sin helhet representeras på ett missvisande 

sätt genom negativa termer i media. Vad som saknas i tidigare forskning är en retorisk 

undersökning av hur begreppet ADHD har använts inom media, samt en djupare reflektion 

kring vad som kan utläsas ur denna användning rörande samhällets värderingar och kultur. 

Detta ämnar jag göra i denna uppsats. Den sociala och diskursiva konstruktionen sker via 

språkanvändning och det är därför av intresse att ur ett retoriskt perspektiv undersöka 

innebörden hos ett visst begrepp.  

En retorisk undersökning av denna sort kan ge en bredare förståelse kring vad som pågår runt 

om begreppet och vad de olika associationerna som begreppet förknippas med säger om den 

samhälleliga kontexten och de kollektiva värderingarna. Som Brante själv förklarar har det skett 

en utvidgning och prevalens gällande diagnostisering av ADHD där massmedia förklaras som 

en viktig orsak. Det är således önskvärt att utföra en retorisk undersökning av hur denna 

utvidgning och således förändring ter sig i media då en sådan studie saknas och kan ge oss en 

bredare insikt i begreppets betydelse.   

 
12 Ray & Hinnant, 2009, s.12. 
13 Wahl, 2003, s.1594-159. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av tidigare forskning som förklarat medierapporteringen som en faktor i den 

diskursiva konstruktionen av vår förståelse av mentala sjukdomar ämnar jag undersöka på vilket 

sätt begreppet ADHD har framställs och konstruerats i svensk dagspress – närmare bestämt i 

Dagens Nyheter. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur begreppet skildras i svensk 

media under en viss tid och titta närmre på vilka associationer som begreppet förbinds med. Är 

dessa negativt eller positivt laddade? Kan det eventuellt säga något om den existerande 

ideologin och kulturella uppfattningen? Har begreppet och dess associationer förändrats över 

tid? Om så är fallet, hur ter sig denna förändring? För att undersöka detta kommer jag granska 

artiklar ur Dagens Nyheter från 1996 till 2021. För att finna en mer precis begreppsapparat för 

att besvara ovanstående frågeställningar har jag vänt mig till den antika topikläran. Denna 

kommer presenteras i metodavsnittet nedan.  

 

1.4 Teori  

Min undersökning baseras på en uppfattning av att språk och begrepp konstruerar vår verklighet 

och att dess betydelse bör ses utifrån ett socialt perspektiv. Detta menar även den tyske 

historiken Reinhart Koselleck som studerar de centrala begreppen i det politiska och sociala 

språket i Tyskland och dess förändring över tid. Han förklarar att det tyska politisk-sociala 

språket genomgår en förändring och kallar detta för en begreppsomvandling och 

begreppsrevolution. Han exemplifierar denna förändring genom begreppet revolution och 

förklarar att det till en början betecknade ett naturligt kretslopp. Detta kom senare att förändras 

och begreppet blev ersatt med ett mer komplext innehåll av historie-filosofisk betoning på 

utveckling och irreversibel förändring. Koselleck menar att när ett begrepp förändras blir det 

bärare av olika erfarenheter som tidigare existerat för att förklara ett begrepp och kan således 

ses som en faktor av skeenden. Han menar att begreppens föränderlighet gör dem till 

mångtydiga och omstridda och för att förstå sociala konflikter i det förflutna måste vi tolka det 

språk som aktörerna talade. På detta vis förklarar han att begreppshistoria behandlar de 

språkliga ramvillkoren för tänkande och tal och språket blir således en inordnad del av den 

historiska processen. Vi kan utifrån Kosellecks teori förstå att begrepp och dess betydelse är 
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historiskt bundna och det är av vikt att analysera brukandet av ett begrepp under en viss tidpunkt 

för att få en djupare förståelse av dess sociala kontext.14 

Den svenske filosofen och retorikern Mats Rosengren skildrar begreppet doxa i sin bok 

Doxologi: En essä om kunskap. Han förklarar att en retorisk doxa inte visar hur verkligheten är 

i sig, utan hur den ter sig för oss människor vilket betyder att verkligheten inom den doxologiska 

kunskapen är i ständig förändring då vi människor förändras. Rosengren menar att doxologi är 

en kunskapssyn inom retoriken, ett sätt att betrakta världen utifrån. Kunskapen är situerad och 

föränderlig i samband med oss människor och doxisk kunskap involverar föreställningar, 

försanthållanden inom ett visst samhälle, grupp, disciplin och tid.15 För att beskriva ett samhälle 

och grupp under en viss tid föreslår han topoi som metodiskt tillvägagångssätt. Detta innebär 

att finna de topoi och tankemönster som dominerar under en viss doxa. Vidare handlar en sådan 

undersökning även om att ta reda på relationen mellan dessa topoi och en beskrivning av hur 

denna relation ser ut och den struktur som de bildar kan man även säga något intressant om den 

doxa man undersöker. Rosengren hänvisar till klichéer, typiska ordanvändningar, stil, troper 

och termer som uttryck för ett visst samhälle, disciplin och grupp.16 Man riktar sig således 

främst till det diskursiva där ord och skapar vårt sätt att tänka. Rosengren refererar till Perelman 

för ytterligare förklaring av detta: 

Att man ansluter sig till vissa lingvistiska bruk är vanligtvis ett uttryck för explicita eller implicita 

ställningstaganden som varken är återspeglingar av en objektiv verklighet eller manifestationer av 

individuellt godtycke. Språket ingår i en samhällighets traditioner och liksom dessa förändras inte 

språket på ett revolutionerande sätt, annat än i fall av en radikal missanpassning till en ny situation; 

i andra transformeras det långsamt och omärkligt.17 

Vi kan utifrån detta förstå att begrepp inte står för sig självt utan är representationer av en 

verklighet som i sig är subjektiv. Det individuella språkbruket är i sig är inbundet i en kollektiv 

acceptans av begreppens betydelse och det är således möjligt att säga något om samhället 

genom att undersöka dess begreppsbruk. Genom att anamma Kosellecks och Rosengrens 

teoretiska kunskapssyn kan vi genom en retorisk undersökning av begreppet ADHD säga något 

 
14 Mats Persson, Trygghet och äventyr: ”Begreppshistoria och idehistoria.”, Kungl. Vitterhets Historie 

och Antikvitets Akademien, Bo Lindberg (red.), 2005, s.15-19.  
15 Mats Rosengren, Doxologi: En essä om kunskap, Rhetor förlag, Åstorp, 2002, s.67-68.  
16 Rosengren, 2002, s.89-90.  
17 Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, La nouvelle rhétoriquem 

1958, s.68; citerad i Mats Rosengren, Doxologi: En essä om kunskap, Rhetor förlag, Åstorp, 2002, 

s.90.  
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om begreppets sociala kontext och hur den står i relation till samhällets doxa. Genom att se 

språkbruket och dess förändring som central i formandet av våra kollektiva värderingar kan vi 

genom en retorisk undersökning skapa oss en förståelse av begreppet ADHD:s status och 

förståelse i samhället som visat skiljer sig från den medicinska definitionen.  

 

1.5 Material och avgränsning  

För att undersöka på vilket sätt som begreppet ADHD konstrueras i svensk media, samt 

huruvida denna diskursiva konstruktion har förändrats över tid kommer jag använda mig av 

artiklar från Dagens Nyheter (DN). Tidningen är en oberoende liberal tidning som grundades 

år 1864 med syfte att existera som objektiv och politiskt neutral och är idag Sveriges största 

morgontidning.18 Begreppet ADHD förekommer frekvent i DN från och med första gången år 

1996 och är den tidningen som använder begreppet flest antal gånger i svensk dagspress.19 Det 

är därav av relevans att studera material från DN för att undersöka den mediala diskursen kring 

begreppet i svensk media. För att finna mitt material har jag använt mig av DN:s sökningsbas 

via tidningens hemsida samt Mediearkivet Retreiver Research. 

För att få en grundlig bild av hur DN konstruerar begreppet har jag inför min undersökning läst 

samtliga artiklar som benämner begreppet ADHD under hänvisad tid och valt ut tjugo artiklar 

att basera min analys på. Jag har utifrån dessa artiklar kategoriserat utmärkande teman av 

associationer och termer som använts för att beskriva sjukdomen. I min analys kommer jag 

presentera fyra distinkta teman som utmärkts av specifika topiker jag funnit i artiklarna med 

syfte att besvara på ovanstående frågeställning. Jag har även redogjort för en mer omfattande 

analys av den sociala förståelsen av ADHD bestående av en granskning av begreppet som en 

metafor. För att få en djupare förståelse av innehållet hos dessa artiklar har jag att främst 

avgränsat mig till reportage och nyhetsartiklar då de representerar den största mängden 

benämningar av sjukdomen.  

 

 

 
18 “Om Dagens Nyheter”, [osign], Dagens Nyheter, 2008-02-28. 
19 Svenska Dagstidningar, Kungliga biblioteket, tillgänglig: https://tidningar.kb.se   

https://tidningar.kb.se/
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1.6 Metodologiska begrepp 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för de begrepp som ligger till grund för min metod. Som 

nämnt ovan kommer jag utgå från topikerna som i sig är ett omstritt begrepp där det finns skilda 

försök av olika forskare och författare att skapa en distinktion mellan olika typer av topoi.20 Jag 

kommer i mitt metodkapitel hänvisa till två redogörelser för topikerna och dess metodologiska 

tillvägagångssätt som kommer ligga till grund för min undersökningsmetod.  

De danska retorikforskarna Christina Pontoppidan, Jonas Gabrielsen och Heidi Jønch-Clausen 

ämnar i sin artikel ”Topik: Et retorisk bidrag til den kritiske journalistik” att introducera och 

exemplifiera topikens lära som ett produktivt verktyg som kan utnyttjas av kritisk journalistik 

för att avslöja källors strategiska infallsvinklar.21 De förklarar begreppet topik att betyda plats i 

metaforisk mening där topiker ska ses som en möjlig synvinkel, perspektiv, fokus eller ramverk. 

Topik beskrivs vara en produktiv retorisk strategi för att identifiera aktuella tankesätt i 

producerade texter för att räkna ut hur källorna strategiskt försöker vända frågor som diskuteras 

i en gynnsam riktning. Denna metod skildras således som en integrerad del av retoriken så långt 

det gäller konsten att övertyga strategiskt. Forskarna menar att metoden även kan användas 

journalistiskt för att avkoda källors vinklar. Med andra ord kan topiker förvandlas till ett 

journalistiskt verktyg som hjälper uttolkaren att urskilja källors vinkel i konkreta fall. I 

journalistiska fall kommer metoden således inte att vara ett produktivt verktyg för att hitta den 

mest övertygande vinkeln, utan i stället ett kritiskt verktyg för att avslöja redan lagda vinklar. 

För att tydligt redogöra för detta så förklarar de att topiker för retoriken ses som ett verktyg för 

att konstruera övertygande argument, men för kritisk journalistik är topiker ett verktyg för att 

dekonstruera dessa argument. Topiker kan alltså användas för att kritiskt kartlägga en given 

debatt – vem vinklar, hur och varför? Syftet med detta förklarar forskarna är att synliggöra 

källornas retoriska strategier mot mediekonsumenten. Denna vinkel kan produceras strategiskt 

eller helt omedvetet, men oavsett så kommer källans aktuella fokus och vinkel vara ett uttryck 

för hans eller hennes grundläggande perspektiv på världen.  

 
20 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid,upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2016, s.133. 
21Christina Pontoppidan, Jonas Gabrielsen, Heidi Jønch-Clausen, Topik: ”Et retorisk bidrag til den 

kritiske journalistik”, Nordicom-Information, 2010, s.47. 
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Ytterligare en redogörelse för topiker finner vi hos den svenske retorikforskaren Janne 

Lindqvist.  I sin bok Klassisk retorik för vår tid förklarar han den retoriska topikläran att förstås 

likt Pontoppidan, Gabrielsen och Jønch-Clausen som metaforiskt, som tankeplatser eller 

mentala sökställen. Topikerna utgör platser för en talare eller skribent att finna material, 

argument och utgångspunkter. Lindqvist menar att topikläran är nära förbunden till begreppet 

doxa.22 Han refererar till Aristoteles beskrivning av begreppet som de försanthållanden som de 

flesta av åhörarna uppfattar som sanna, och menar att dessa trosföreställningar inte kan eller får 

ifrågasättas vis en viss tidpunkt. Doxa syftar således till det som är självklart att det knappt 

behöver yttras, som Lindqvist förklarar som ”det vi knappt vet att vi vet.”23 Lindqvist förklarar 

vår kunskap som doxisk och bestående av provisoriska försanthållanden som i sig är språkligt 

grundade och föränderliga.24 

Topikläran kan även ses ur ett tolkande och hermeneutiskt perspektiv där topikerna syftar till 

att klassificera och analysera de försanthållanden och utgångspunkter som ligger till grund i en 

text eller argumentation. Detta innebär en analys av huruvida en text utmärks av några specifika 

topiker kan säga mycket om doxan under den tid som texten skapades. Topikerna blir således 

ett verktyg för att söka eller uppnå en djupare förståelse för en viss doxa under en viss tid.25 

Genom att använda topiker som metod för tolkning och analys är det möjligt att uttolka 

kulturella föreställningar, beteendemönster och olika aspekter som hör till en viss doxa. Man 

kan även urskilja vissa skillnader mellan olika texter i olika tider genom att undersöka vilka 

topiker som finner utrymme i dessa texter.  

Vidare upprättar Lindqvist en distinktion mellan två typer av topiker som han kallar för 

induktiva och deduktiva topiker. Denna skillnad består av topiker som uppfattas som givna på 

förhand eller om de upptäcks genom empiriska studier. Deduktiva undersökningar utgår från 

att det redan finns ett antal topiker och argument som faller inom dessa och som kan urskiljas i 

en text. Man undersöker således vilka eller vilken av en bestämd mängd topiker som utmärker 

sig främst i ett material. Induktiva undersökningar av topiker låter i stället texten styra och 

undersöker topikerna förutsättningslöst för att i stället finna vilka topiker som aktualiseras i 

texten. Topikerna konstrueras således utifrån det bestämda materialet eller texten. Lindqvist 

kallar detta induktiva angreppssätt för en topografisk undersökning.26 Min studie bygger på det 

 
22 Lindqvist, 2016, s.133. 
23 ibid., s.67. 
24 ibid., s.68. 
25 ibid., s.137. 
26 ibid., s.140. 
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sistnämnda, det vill säga en topografisk undersökning då jag ämnar undersöka texten i sig självt 

för att induktivt identifiera utmärkande mönster av topiker i de artiklar som jag kommer 

presentera i min analys.27  

De topiker som jag konstruerat i min analys består av framträdande begrepp och associationer 

som används för att förklara diagnosen ADHD. De topiker jag har konstruerat består av 

barnslighetstopiken, kriminalitetstopiken, normbrytningstopiken och kreativitetstopiken. 

Utöver dessa topiker har jag även begreppsliggjort en metaforisk förklaring av begreppet där 

ADHD används som en metafor vars grundläggande användning består av de nämnda 

topikerna.  

2. Analys 

Följande avsnitt är uppdelat i fyra delar bestående av de utmärkande topiker som tidigare 

nämnts i mitt metodavsnitt, barnslighetstopiken, kriminalitetstopiken, normbrytandetopiken 

och kreativitetstopiken. Varje segment exemplifierar hur begreppet ADHD konstrueras, 

förklaras, argumenteras och med vilka associationer begreppet förbinds med. Vidare kommer 

jag även att redogöra för en metaforisk användning av begreppet ADHD som behandlar på 

vilket sätt begreppet används för att förklara något helt annat. Detta avsnitt skiljer sig från de 

ovanstående och innefattar ett ytterligare intressant sätt att se på hur begreppet förklaras mer 

övergripligt. Slutligen följer en diskussion och sammanfattning av dessa topiker och 

metaforanvändning utifrån Reinhart Kosellecks begreppshistoriska teori samt Mats Rosengrens 

doxologi.  

 

2.1 Aldrig riktigt vuxen 

En av de topiker som utmärker sig i artiklarna kallar jag för barnslighetstopiken och är främst 

framträdande i tidigt producerade artiklar från ca 1996 fram tills 00-talets mitt. Artiklar som 

brukar denna topik består mestadels av skildringar av drabbade individer och deras svårigheter 

i vardagen. En artikel publicerad 1998 beskriver exempelvis Anna, en 25 årig ung tjej med 

diagnosen ADHD och hennes problematik gällande att få vardagen att gå ihop. Hon beskrivs i 

artikeln som inkapabel till att komma ihåg de minsta vardagssysslorna som tvätt, mat och 

städning och artikeln beskriver hur hon får praktisk hjälp av en före detta pojkvän för att klara 

 
27 ibid., s.141. 
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av vardagen. ”Det är han som ser till att det finns mat hemma till Anna och hennes katter. När 

Anna berättar vänder hon sig hela tiden till David med frågor om när det ena och det andra 

hände”.28 ADHD beskrivs som en svår störning som gör det omöjligt att få det enklaste att gå 

ihop och begreppet är således negativt laddat.  

Topiken barnslighet inkluderas av argument som förklarar ett barnsligt och omoget beteende. 

Individerna skildras på samma sätt som barn – ostrukturerade, okontrollerade och inkapabla till 

självständighet. Detta kan vi se i ett utdrag ur samma artikel: ”I sin almanacka, som hon är helt 

beroende av, skriver hon in allt. På raderna, i marginalen, och ibland diagonalt över sidorna. 

Och så ritar hon lite kors och tvärs”.29 Genom att associera ADHD med termer som beskriver 

ett barns beteende leder det till dissociationer av de egenskaper som gör oss till vuxna och 

allmänt fungerande människor. Vi finner likartad skildring i en annan artikel från samma år 

med rubriken ”När man aldrig blir riktigt vuxen”. Här beskrivs sjukdomen att ha samma 

symtom hos vuxna som den har hos barn, men med värre konsekvenser: ”Hon har inte kunnat 

behålla ett jobb under längre tid, hon kan inte komma i tid, har svårt att ta instruktioner och 

uppfatta längre budskap, svårt att göra saker i rätt ordning”.30 Återigen beskrivs sjukdomen ur 

ett barnsligt perspektiv där associationen i sig genererar en negativ syn på sjukdomen. Ser vi 

till doxa så förstås barnslighet som negativt då det faller utanför den samhälleliga uppfattningen 

och ramen av vad ses som en självklar egenskap i vuxen ålder – att kunna ta tag i sitt liv och 

strukturera ihop en vardag.  

Vi kan anta att sjukdomen och begreppet ADHD under denna tid var negativt laddat med en 

uppfattning om att dess symtom begränsar och försvårar relationer, arbete och levnadsvillkoren 

för individer. Begreppet ges således en liknande förklaring som dess lexikala och medicinska 

definition - som en neurologisk funktionsnedsättning.  

I samband med denna barnslighetstopik finner vi även medicinska associationer i form av den 

kontroversiella drogen amfetamin. Anna som skildrades i artikeln ovan beskrivs ha blivit 

behandlad mot sjukdomen med hjälp av amfetamin, en drog som främst ges för behandling i 

USA och Norge 31 Amfetamin som behandling finner vi i flertal artiklar under 90-talet, bland 

annat i artikeln ”Plötsligt kunde jag läsa”. En artikel vars rubrik återigen kopplar ett barnsligt 

beteende till vuxna ADHD. Artikeln beskriver Lisa med diagnosen ADHD som förklaras ha 

 
28 Lisbeth Brattberg, ”En kamp för att få ihop tillvaron”, Dagens Nyheter 1998-03-28. 
29 ibid. 
30 Vanna Beckman, ”När man aldrig blir riktigt vuxen”, Dagens Nyheter 1998-03-27. 
31 Lisbeth Brattberg, ”En kamp för att få ihop tillvaron”, Dagens Nyheter 1998-03-28. 



14 

 

fått medicinen utskriven som skulle räcka i tre månader, en mängd som ” […] för en 

missbrukare räcker hennes förråd ett par dagar”.32 Trots att citatet vill påpeka en skillnad så 

associeras amfetamin explicit med begreppet missbrukare. Drogen är narkotikaklassad och 

förbinds i de flesta fall med andra droger som kokain och ecstasy.33 Att associera ADHD med 

en drog så pass kontroversiell som amfetamin bidrar till ytterligare negativa laddningar hos 

begreppet. Lisa beskriver livet innan amfetamin som ”Förut hade jag en ständig längtan efter 

vin, ” […bara då kände jag mig lugn. Som tur var höll Anders emot. Utan honom hade jag 

antagligen varit packad för jämnan.]”.34 Återigen porträtteras den drabbade som inkapabel till 

att fungera utan utomstående stöd, var i detta fall hade det lett till en form av alkoholism.  

I en nyhetsartikel från 2008 som beskriver den unga simmaren Michael Phelps och hans seger 

i O.S bemöts vi av en inledande beskrivning av Phelps som ett ”bokstavsbarn” som bevisat att 

allt är möjligt.35 Denna artikel handlar främst inte om en seger eller framgången hos ett 

talangfullt barn, utan beskriver en vinst och bragd hos ett barn med ADHD.  Rubriken förankrar 

den röda ADHD-tråden som löper genom artikeln: ”Mammas pojke – bäst mot alla odds”. 

Fokus i artikeln ligger inte i Phelps talang utanför sjukdomen utan han beskrivs ha lyckats trots 

sin ADHD diagnos: ”Historien om den magiske simmaren är inte bara en snabb story om en 

kille som är bättre än någon annan i OS-historien. Det är en också en lång historia om en pojke 

som aldrig kunde sitta still.”36  Phelps förklaras i artikeln lyckats trots sin ADHD och diagnosen 

vinklas här i ett negativt perspektiv. Barnslighetstopiken är framträdande då artikeln explicit 

lägger fokus på att Phelps inte är en OS-stjärna, utan en pojke som inte kan sitta still. Sjukdomen 

förklaras fortfarande innefatta barnsliga symptom men att Phelps lyckats överkomma dessa och 

tack vare det kunnat lyckats.  

Den negativa laddningen av begreppet i artikeln innefattar beskrivningar av att Phelps lyckats 

mot alla odds, där dessa odds är konstruerade av vad samhället har för förväntningar på 

individer med ADHD, vilka utifrån denna artikel kan förstås som låga förväntningar. Artikeln 

förklarar vad en individ är kapabel till att göra trots sjukdomen med egenskaper som särskiljer 

dem från andra och vi se spår av en doxa som innefattar en underliggande negativ syn på 

 
32 Annika Berg-Frykholm, ”Plötsligt kunde jag läsa”, Dagens Nyheter 1999-05-28. 
33 Johan Franck, ”Farmakologisk behandling av amfetaminberoende ännu på osäker grund”, 

Läkartidningen, nr.45 vol.108, 2011, s.2304.  
34 Annika Berg-Frykholm, ”Plötsligt kunde jag läsa”, Dagens Nyheter 1999-05-28.  
35 Johan Esk, ”Mammas pojke bäst – mot alla odds”, Dagens Nyheter,2008-08-18. 
36 ibid. 
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sjukdomen. ”Adhd-barn får ofta veta allt de inte kan göra. Michael Phelps har visat vad han kan 

göra”.37 Dessa försanthållanden och den kulturella förståelsen av sjukdomen kan således 

uppfattas som i grunden negativa då artikeln inte tydliggör någon motsägelse i de brister som 

individer med sjukdomar sägs ha. Skribenten drar även paralleller till sin egen barndom i tredje 

person. Han beskriver den som stökig undrar vad som kanske hade hänt han själv om han funnit 

idrotten likt Phelps: ”Under sena tonåren hade han ett helvete på fel sida lagen och jag kan inte 

släppa tanken: Vad hade hänt om han hade fått utlopp för allt han hade i sig under vettiga 

träningsformer?”.38 Det beskrivs alltså vara idrotten som varit räddningen av en sjukdom vars 

symtom konstrueras i negativ bemärkelse. Skribenten beskriver att han under tonåren har ägnat 

sig åt olagliga aktiviteter på grund av hans ADHD och ”allt han hade i sig”, och att detta 

potentiellt hade kunnat hämmats med en idrottsaktivitet. Detta leder oss in på nästa 

framträdande topik – kriminalitetstopiken.  

 

2.2 ADHD och kriminaliteten   

En annan topik som är framträdande från och med 2000-talet är kriminalitetstopiken. 

Rapporteringar gällande ADHD är under denna tid präglade av delvis barnslighetstopiken som 

illustrerar den ”vanliga individens” svårigheter, men i samband med detta finner vi ett stort 

antal skildringar som innefattar ADHD som en förklaring till brottslighet. Kriminalitetstopiken 

är starkt framträdande i tre artiklar under denna tid. Den första artikeln handlar om att 

Socialtjänsten och statens institutionsstyrelse bör skaffa sig bredare kunskaper om den 

kriminella gruppen bestående av individer med personlighetsstörningar, där ADHD är 

framträdande. De sjukdomsdrabbade förklaras inte kunna ” […] känna skuld, ånger, empati 

eller ansvar. De kan inte kontrollera sina impulser och har ett aggressivt beteende”.39 Här 

associeras begreppet ADHD explicit som en förklaring till ett kriminellt beteende och kopplas 

även till ett närmare psykopatiskt beteendemönster. Genom att beskriva deras beteende som 

okontrollerbart distanseras själva personen från brottet och sjukdomen i sig blir den främsta 

förklaringen till deras kriminella handlingar.  

En annan artikel som grundas i topiken kriminalitet är från 2002 vars ingress lyder ”Var fjärde 

fånge på landets anstalter misstänks ha damp, adhd eller något annat neuropsykiatriskt 

 
37 ibid. 
38 ibid. 
39 Charlotta Eriksson, ”Många har störningar”, Dagens Nyheter 2002-04-08. 
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funktionshinder”.40 Denna artikel skildrar den brist på vård som våldsamma individer utsätts 

för i fängelset. Den refererar till forskning som visar på att varannan individ som utreds på 

riksmottagningen visar sig ha ADHD med okontrollerbara impulser och bristande fokus. 

Begreppet används återigen som en orsak och förklaring till kriminalitet och brottslighet, ” […] 

bakgrunden till deras kriminella karriär står ofta att finna i bristande impulskontroll och 

koncentrationssvårigheter med avbruten skolgång som följd”.41 Som förklarat så påvisar 

artikeln en brist i behandling av dessa kriminella individer med ADHD.  De menar att utan rätt 

behandling av sjukdomen så kommer våldet på anstalterna att fortsätta. Medicinering och 

behandling av sjukdomen ses alltså som ett krav för att våldet och den impulsivitet som orsakar 

brottslighet ska upphöra.  

Begreppet ADHD kopplas även samman med grövre brott som leder till livstidsdom, något vi 

finner i en artikel från 2004 som beskriver en ökning av antalet livstidsdömda i Sverige.42 I 

denna artikel existerar inget fokus på en speciell individ eller grupp utan begreppet ADHD 

nämns i förbifarten utan någon direkt hänvisning till varför. Ett utdrag ur denna artikel lyder: 

”Mer än 60 procent av de livstidsdömda bedöms också missbruka alkohol eller andra droger 

och över hälften bedöms ha adhd”.43 Eftersom sjukdomen inte presenteras som direkt förklaring 

eller orsak till en ökning av livstidsdömda, utan nämns i stället som sagt i förbifarten kan det 

tydligt förstås att begreppet redan är socialt konstruerat och etablerat att vara kriminellt 

associerat. Vi skulle även kunna ställa oss den kritiska frågan varför sjukdomen benämns 

överhuvudtaget, och svaret på den fråga kan förstås utifrån begreppet doxa. Vi kan utifrån doxa 

förstå de försanthållanden och utgångspunkter som ligger till grund för en text eller 

argumentation.  I detta fall så handlar det om att begreppet ADHD är inbäddat och självklart 

inom den kriminella topikens argumentation. I texten kan vi förstå sjukdomens koppling till 

kriminalitet som godtyckligt då det benämns hastigt i texten och står för sig självt. Att det just 

är sjukdomen ADHD som väljs som variabel i stället för exempelvis ålder, kön eller nationalitet 

tyder på att begreppet redan är socialt accepterat att associeras med kriminalitet och våld.  

En annan artikel som visar på den underliggande acceptansen av en koppling mellan ADHD 

och kriminalitet handlar om Tobias som själv lider av sjukdomen: ”Tobbe vet att en del unga 

 
40 Peter Letmark, ”Våldsamma fångar får ingen vård”, Dagens Nyheter 2004-09-10. 
41 ibid. 
42 Stefan Lisinski, ”Kraftig ökning av antalet livstidsdömda”, Dagens Nyheter 2001-11-03. 
43 ibid. 
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med damp/adhd har ökad risk att hamna i kriminalitet, och det är inte så konstigt, tycker han”.44 

ADHD beskrivs här som en underförstådd risk för kriminalitet och vidare förklaring av varför 

denna det ser ut så behövs inte – Tobbe ”vet det”, och det är således ett väl etablerat 

orsakssamband mellan sjukdomen och kriminalitet. Vi kan utifrån teorin om doxa förstå att 

synen på sjukdomen under denna tid var negativ med en uppfattning av ADHD som direkt 

kopplat till kriminalitet. Inom topiken kriminalitet finner vi termer som aggressivitet, ilska och 

okontrollerad impulsivitet, vilka är begrepp som har en underliggande allmänt accepterad 

negativ laddning. Dessa termer återfinns även i vad som presenterats under tidigare forskning 

av bland annat Wahl som i sin undersökning fann att individer med sjukdomen ofta associeras 

med ”fara” för andra.45 

Det verkar alltså finnas två topiker som framträder under samma tid för begreppet ADHD, 

barnslighetstopiken samt kriminalitetstopiken. En intressant likhet mellan dessa är att begreppet 

ADHD anges som en förklaring till deras bristande egenskaper och oförmåga att fungera i 

samhället. De förklaras inte kunna ha en välfungerande vardag utan hjälp från antingen 

anhöriga, eller i det kriminella fallet – medicin. ADHD-drabbade konstrueras inom dessa 

topiker antingen som barn eller kriminella, som i sig kan ses som motpoler. ADHD används 

alltså som ett begrepp för att förklara en individ vars beteende är avvikande från samhället. Ett 

barns agerande kan upplevas som avvikande då de inte förstår konsekvenserna av sitt handlande 

och agerar impulsivt. De uppfattar inte heller bilden i sin helhet och har svårt att se samband, 

konsekvenser och fel. Dessa egenskaper och bristande förståelse av verkligheten finner vi även 

hos grovt kriminella som inte heller följer normen för normalt beteende.  

Dessa två topiker och argument används för att förklara två typer av individer med ADHD. 

Individer med sjukdomen som inte begår brott konstrueras som barn, medan de som begår brott 

i stora delar beskrivs som ADHD-drabbade. Detta för med sig en ytterligare intressant tanke. 

Varför porträtteras icke-kriminella ADHD individer som barn, medan kriminella ADHD 

individer porträtteras som just ADHD individer? Vi kan utifrån denna tanke dra en slutsats om 

att samhället generellt ser ADHD som något grundläggande negativt då sjukdomen används för 

förklaring av ett negativt avvikande beteende, något kriminalitet är.  

Utifrån min redogörelse av topikerna barnslighet och kriminalitet där begreppet är negativt 

laddat med en syn på diagnosen som avvikande i negativ bemärkelse har jag uppfyllt en del av 

 
44 Malin Nordgren, ”Jag räknar till tio när jag blir arg”, Dagens Nyheter, 2000-05-25. 
45 Wahl, 2003, s.1594-1596. 
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uppsatsens syfte vilket är var att se till huruvida begreppet är positivt eller negativt laddat och 

vad det säger om den kulturella uppfattningen av begreppet.  

 

2.3 Ett normbrytande symptom. 

Under 2000-talets mitt sker det ett skifte i hur man talar om sjukdomen och begreppet ADHD 

fylls med annorlunda argument som betonar andra aspekter och egenskaper hos sjukdomen än 

tidigare. De argument som växer fram under denna tid faller under en topik jag kallar för 

normbrytande. Topiken lyfter fram begreppet och sjukdomen att innefatta egenskaper som inte 

följer strömmen och samhällets normer. År 2005 publiceras en intervju med Barry Marshall, 

Nobelpristagaren i medicin, där hans karaktär framställs som ”Framfusighet med en ’släng av 

adhd’”.46 Vi har tidigare stött på beskrivningar av individer med ADHD som själva förklarar 

sig som misslyckade och inkapabla då de inte kan tänka och agera på samma sätt som normala 

individer. I detta fall ter sig beskrivningen av sjukdomens symptom annorlunda. 

Nobelpristagaren menar att han inte följer normen av tänkande och beskriver det som något 

positivt. ”Jag ville göra något annorlunda, jag ser inget attraktivt i att göra som alla andra”.47 

Artikeln betonar även motståndet och motgångarna som följer individer med sjukdomen, men 

i ett nytt ljus. Motgångarna och bristen av stöd förklaras ha lett till något positivt: ”Jag behövde 

det där motståndet”, förklarar Marshall.48  

Journalisten Jan Falk beskriver i en artikel hur Anna Kettner med diagnosen ADHD tycks ha 

kompenserat funktionsnedsättningen med ” […] ett driv utöver det vanliga”.49 Anna beskrivs 

ha haft en stor del negativa förutsättningar likt andra individer på grund av sin sjukdom och ska 

ha platsat in i ”särskola som barn”.50 Tack vare föräldrarna som bedömde situationen 

annorlunda har Anna idag lyckats, ”Annars hade dottern knappast blivit vare sig pastor eller 

landstingsråd”.51 Topiken normbrytande innefattar i denna artikel en hel del argument som 

förklarar Annas annorlunda tänkande och perspektiv. Det som drivit Anna till framgång 

 
46 Karin Bojs, ”Han tog en drink och vann till slut”, Dagens Nyheter 2005-12-10.   

47 ibid. 

48 ibid.  
49 Jan Falk, ”Ett driv utöver det vanliga”, Dagens Nyheter 2001-06-14.   
50 ibid. 
51 ibid.  
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förklaras vara direkt relaterat till sjukdomen ” Det hör väl till diagnosen. Jag pratar så mycket 

också, avbryter hela tiden. Är envis och ifrågasätter sånt som experterna tycker är sant”.52 Dessa 

egenskaper är tydligt normbrytande och bryter mot en rådande doxa som exempelvis innefattar 

att acceptera experters uttalanden som samhället i normalt fall håller för sant. Begreppet ADHD 

konstrueras av Anna som en ” […] förmåga att se saker och ting ur helt andra perspektiv än de 

gängse.”53 Begreppet blir således till något positivt då det kopplas till Annas framgång som 

pastor och landstingsråd. Dock så konstrueras sjukdomen fortfarande som något avvikande 

vilket vi kan utläsa i rubriken; ”Ett driv utöver det vanliga” där det ”vanliga” kan förstås som 

individer som inte har diagnosen.  

I ett reportage från 2011 möter vi Cissi Wallin, medieprofil, programledare och ADHD 

diagnostiserad. Hennes framgångar och projekt staplas upp en efter en och det är tydligt att 

Wallin är sysselsatt och framgångsrik. Hon förklaras vara en ”åsiktsmaskin” och ”öppen” som 

person, något som generaliserat sett strider mot den svenska normen för ett typiskt svenskt 

beteende där vi kan anta att sådana egenskaper oftast inte inkluderas. I artikeln får Wallin 

frågan: ”När började du våga tala högt om dina åsikter?", där hon svarar; ” […] det är väl också 

en del av att ha adhd – man lever i sin egen bubbla och låter sig inte påverkas av yttre normer… 

folk som håller tyst är tråkiga”.54 Vi kan förstå att dessa egenskaper strider mot den svenska 

doxan, det vill säga vad vi håller för sant gällande vårt beteende, utifrån termen ”vågar” vilket 

indikerar att det inte är vanligt. Wallin strider således mot de grundläggande normerna i sitt 

agerande och hon förklarar själv att detta är direkt kopplat till och på grund av hennes diagnos. 

Slutligen finner vi inom topiken normbrytande en artikel som beskriver den framgångsrike 

verksamhetschefen för Olivia Föreläsning Tommy Mäkeläs med rubriken: ”Problembarnet tog 

kliv till chef.” 55 Han beskrivs vara olik andra och udda som person, något som han har dragit 

nytta av i sin karriär: ”Jag gör saker som andra inte vågar”.56 Återigen kan vi se ett uppförande 

som speglar ett normbrytande beteende genom begreppet ”vågar”. Mäkelä beskrivs ha tagit sig 

till sin chefsposition ” […] trots – eller tack vare – både adhd och Aspbergers syndrom”.57 Vi 

kan här se att begreppet att fylls med annorlunda argument än tidigare. Sjukdomen konstrueras 

 
52 ibid.  
53  ibid. 
54 Johan Åkesson, ”Jag blir bjuden på fetare grejer nu”, Dagens Nyheter,2011-09-25. 
55 ”Problembarnet tog kliv till chef”, [osign], Dagens Nyheter 2020-01-08. 
56 ibid.  
57 ibid.  
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i artikeln som en orsak till framgång snarare än en begränsning som individer har tvingats ta 

sig förbi eller få utlopp för.  

Utifrån dessa artiklar kan vi förstå att språket kring ADHD-diagnosen har förändrats. 

Framgången och det driv som dessa individer besitter förklaras vara på grund av deras diagnos 

och de positiva egenskaperna hos begreppet skapas när begreppet kopplas till framgång i stället 

för misslyckande. I tidigare artiklar har vi mött individer vars annorlunda tänk associeras med 

oförmåga, men i dessa artiklar finner vi i stället termer som framgång, vinst och lyckats. Den 

normbrytande topiken består fortfarande dock av en retorisk konstruktion av ADHD som 

avvikande likt tidigare topiker. Frågan om dessa ”normbrytningar” är positiva eller inte hör 

starkt samman med den rådande doxan och vad för typ av beteende och människa som värderas 

högt i samhället. Frågan om ett normbrytande agerande ska ses som positivt eller inte är i sig 

subjektivt och i relation till ett samhälles doxa. I vissa fall kan detta ses som positivt när en 

situation är i behov av en individ som tänker ”utanför boxen”. Medan ett normbrytande 

beteende i andra fall används för att kategorisera ett negativt beteende av vad som väntas i en 

situation eller grupp.   

2.4 Den kreativa egenskapen 

Under slutet av 2000-talet konstrueras begreppet ADHD med nya argument som faller under 

en topik vi kan kalla kreativitetstopiken. Denna topik fylls av positiva associationer och 

argument som förklarar hur individer tack vare sjukdomen kan lyckas i livet och förvandlar 

diagnosens symptom till kreativa uttryck. I en vetenskapsartikel från 2016 presenteras den 

svenske överläkaren Simon Kaygas forskning som lett till uppfattningen av ADHD som kopplat 

till kreativitet. 58 Han menar att det ”Finns en generell koppling mellan psykisk ohälsa och 

kreativitet” och forskar på hur vanligt sjukdomen är bland uppfinnare.59 Artikelns rubrik: 

”Forskare: Kreativitet kan kopplas till psykisk sjukdom” kan vi analysera utifrån teorin om 

doxa och vilken plats som forskare har i frågan om trovärdighet. Artiklar som hänvisar till 

forskare och experter ger en generell uppfattning av att det som sägs är sant. Forskare, läkare 

och experter har en stor makt i att forma vår doxa och det vi håller för sant. Denna artikel bidrar 

således till en grundläggande uppfattning och värdering av ADHD som något positivt.  

 
58 Mikael Delin, ”Forskare: Kreativitet kan kopplas till psykisk sjukdom, Dagens Nyheter,2016-05-31.  
59 ibid.  
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Kayga beskriver individer med sjukdomen som en ” […] ofta outnyttjad resurs som vi verkligen 

borde dra nytta av.”60 Detta ger uppfattningen av att individer med diagnosen har en kunskap 

av särskild form och skiljer sig från mängden. Denna association har vi tidigare i artiklar stött 

på, men då beskrivit särskiljningen som något negativt. Vidare förklarar Kayga att det kan 

finnas problem i vårdbehandlingen hos individer med sjukdomen och refererar till konstnärer 

med ADHD som ” […] vittnar om vilka allvarliga konsekvenser det kan få för dem om 

behandlingen leder till att de förlorar sin kreativa förmåga”.61 Medicinering förklaras här kunna 

ha negativa effekter på individer med ADHD, vilket skiljer sig från tidigare uttalanden av 

medicineringens effekter. Sjukdomen och dess symtom beskrivs alltså som positiva och 

kreativa i sig självt och det förklaras inte vara med hjälp av medicinering eller idrott som 

individer kan nå diagnosens positiva effekter.  

I ett reportage från 2017 får vi möta Victor Wikander med diagnosen ADHD. Han förankras i 

rubriken som den ” ”Störiga” killen som fann sin inre styrka.” Han förklarar det positiva med 

sjukdomen och menar att ” […] rätt använd kan det vara som en naturkraft”.62 Sjukdomen 

konstrueras i rubriken som att innefatta positiva egenskaper i grunden som Wikander har 

omfamnat. Egenskaperna är inte en produkt av medicin utan ligger och vilar i sjukdomen i 

väntan på att få komma ut, något som även kan förstås genom termen ”naturkraft”. Detta bidrar 

till en uppfattning av sjukdomen som i grunden positiv. De kreativa uttrycken som begreppet 

berikas med finner vi dels i nämnandet av Victors arbete på en reklambyrå. Victor förklarar 

själv att hans fantasi som barn fortfarande ligger kvar vilket ger honom en kreativitet som gör 

att han kan ” […] tänka ett steg längre än andra.”63 Återigen finner vi att begreppet associeras 

med en positiv skillnad jämfört med andra ”normala” individer. Kreativiteten och Viktors 

arbete beskrivs vara tack vare sjukdomen: 

”Det är tack vare den energin som han idag jobbar som fotoassistent på en reklambyrå i 

Solna”.64 Hyperaktivitet som symtom har tidigare används som förklaring till ett farligt 

beteende i form av okontrollerad impulsivitet och en barnslig oförmåga att sitta still och 

fokusera. Inom denna topik förklaras hyperaktivitet och ADHD i stället som egenskaper och 

krafter vilka Victor kan använda sig av.  

 
60 ibid. 
61 ibid. 
62 Peter Letmark, ”’Störiga killen’ som hittade sin inre styrka”, Dagens Nyheter 2012-03-07.  
63 ibid.  
64 ibid.  
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Frågan om medicinering har även en plats i denna artikel och likt tidigare artiklar inom denna 

topik så beskrivs medicinen i stället att hämma de positiva egenskaper som sjukdomen för med 

sig: 

 […] om jag behöver vara extra kreativ någon dag så kan jag låta bli att ta medicinen. Då blir jag 

nämligen hyperaktiv. Om man lär sig att använda den energin så kan det vara som en naturkraft. Jag 

kan plocka fram den när jag behöver den.65 

ADHD förklaras som en slags ”superkraft” vars egenskaper hämmas med medicinering.  Vi 

kan förstå att kreativitet betraktas som en åtråvärd egenskap inom arbetsförhållanden och är 

således inbundet i de kulturella och sociala värderingarna av vad som uppskattas inom arbete. 

Den arbetsvärld vi just nu existerar i präglas av entreprenörer, digital kreation och dynamiska 

arbetsplatser där egenskapen kreativitet är starkt värderat och ingår således i en form av vad vi 

kan kalla för doxa inom arbete. Jobb och arbete associeras inte längre nödvändigtvis med ett 

statiskt kontor utan i samband med den samhälleliga utvecklingen associeras även arbete idag 

med termer som kreativitet.  

År 2017 publicerade den svenske psykiatrikern Anders Hansen ut sin bok Fördel adhd där han 

uppmärksammar de positiva egenskaperna hos sjukdomen. Som tidigare förklarat är ett av 

symptomen vid ADHD en bristande förmåga att fokusera. Denna brist har Hansen 

omkonstruerat till att betyda hyperfokus, det vill säga en förmåga att fokusera intensivt på en 

sak och han förklarar detta som en användbar förmåga. Han förklarar i artikeln hur individer 

med ADHD ibland ”kan koncentrera sig i timmar om de väl hittar någonting som de verkligen 

intresserar sig för”.66 Bristen av fokus hos individer med sjukdomen omkonstrueras således till 

begreppet hyperfokus och en brist blir i stället till en positivt laddad egenskap. Hansen förklarar 

dock fortfarande det som en brist att inte kunna fokusera på flera saker och kallar det för en 

oförmåga. Dock associeras denna oförmåga fortfarande med positiva aspekter då individer kan 

använda det till sin fördel, ” […] man kan använda sin adhd för att nå framgångar, snarare än 

att egenskaperna ställer till med problem ”.67  

 
65 ibid. 
66 Evelyn Jones, ”Fördelar med adhd- psykiatrikern Anders Hansen vill nyansera bilden”, Dagens 

Nyheter 2017-10-03. 
67 ibid.  
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Kreativitetstopiken tillhör till stor del frågan om arbete och yrkeslivet som tidigare förklarat. 

Även Hansen menar detta. Han förklarar att diagnosen kan 

 […] göra en till en duktig entreprenör eller göra att man vill arbeta mycket. Ofta är personer med 

adhd nyfikna, och tar större risker än andra. Det kan man använda sig av både i skolan och i 

yrkeslivet.68 

Topikens koppling till yrke och arbetslivet leder till att begreppet laddas med en grad positiva 

aspekter. Ett arbete är något som individer i gemen söker som utgör en grundläggande faktor i 

ett fungerande samhälle.  Den kollektiva doxan och de grundläggande föreställningarna om vad 

en fungerade människa i samhället är kan bland annat beskrivas som en ”arbetare”. Genom att 

sjukdomen förbinds med attraktiva aspekter inom arbetsförhållanden blir dess egenskaper 

positiva och kulturellt attraktiva.  

Vidare finner vi även i denna artikel en kritik mot medicineringen som nämnts tidigare inom 

topiken kreativitet. Han beskriver att det nuförtiden är tio till tjugo procent av befolkningen som 

medicineras vilket han menar tyder på att någonting inte står rätt till. Han betonar att det är 

narkotikaklassade preparat vars effekter på lång sikt man inte känner till. Hansen vill hellre 

framhäva de positiva egenskaperna hos sjukdomen och få samhället att inse att ” […] alla är 

skapta olika och bra på olika saker ”.69 Återigen konstrueras medicinering av diagnosen som 

något negativt och de egenskaperna som kommer med sjukdomen ska i stället omfamnas av 

samhället och individen för bästa möjliga effekt. 

Slutligen finner vi inom denna topik en artikel från 2021 som beskriver Jenny Hermanson, VD 

för Nordiska Spotify. I denna artikel förankras sjukdomen på ett annat vis än i tidigare artiklar 

som skildrat framgångsrika individer med sjukdomen. I artikelns ingress finner vi en 

beskrivning av Hermanson där sjukdomens symptom beskrivs på implicit vis: 

Kanske dämpas energin Jenny Hermanson utstrålar av att vi samtalar på videolänk, men i så fall 

märks det inte. Hon pratar gärna och öppet om sig själv och sitt ledarskap. Orden kommer snabbt.70 

Med kännedom om vad för egenskaper som sjukdomen innefattar förstår vi hur denna 

beskrivning direkt kan kopplas till diagnosen. Vidare nämns begreppet endast en gång av 

 
68 ibid. 
69 ibid. 
70 Helena Sjödin Öberg, ”Spotifys nordiska vd: ’I ett bolag med framgång måste man vara snälla mot 

varandra’”, Dagens Nyheter 2020-12-13. 
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Hermanson själv, ”Adhd är en del av mig. Med det har också fått mig att se att alla har sin grej, 

som är en del av dem”.71 Hennes framgång beskrivs inte vara vare sig ”tack vare” eller ”trots” 

sin sjukdom utan den är neutraliserad och därmed inte heller förankrad i artikeln eller i rubriken. 

Jämför vi med tidigare artiklar som beskrivit individers framgång i samband med sjukdomen 

kan vi utläsa en grundläggande neutralisering och acceptans kring sjukdomen i denna artikel. 

Det framkommer ingen förklaringen i artikeln av hur diagnosen varit en anledning eller 

begränsning av framgången. Den enbart existerar i sig självt som en etablerad diagnos.  

En av de frågeställningarna som låg till grund i min undersökning och analys var att undersöka 

huruvida begreppets associationer förändras över tid och hur denna förändring ter sig. Utifrån 

de två topikerna normbrytande och kreativitet kan vi konstatera att det skett en förändring i 

frågan om begreppets laddning som gått från att vara negativ till positiv. Denna förändring ter 

sig främst inom yrkeslivet och vilka arbetsegenskaper som värdesätts. Det handlar även om 

frågan om diagnosens symptom ska ses som ett symptom eller en egenskap. Inom dessa två 

topiker så ses sjukdomens uttryck klart och tydligt som egenskaper. Förändringen innefattar 

således en fråga om i vilket ljus diagnosens uttryck ska ses. Impulsivitet och hyperaktivitet 

förklarades i tidigare artiklar vara i relation till kriminella handlingar, men inom dessa två 

topiker förstås de som egenskaper som kan leda till en framgångsrik karriär. Utifrån detta kan 

jag konstatera att en del av undersökningens frågeställning och syfte är uppnådd.  

2.5 Metaforen ADHD 

Ytterligare ett sätt att komma åt begreppets förklaring och status i samhället är att se till den 

metaforiska användningen av begreppet. I följande avsnitt kommer jag redogöra för hur 

begreppet används som en metafor där dess användning och grund skapas av ovanstående 

nämnda topiker.  Med detta syftar jag på att begreppet används som en metafor där dess 

betydelse och argument står i relation till en särskild topik.  

Vi finner flertal artiklar som använder begreppet ADHD för att förklara skeenden, objekt och 

händelser av vilka artiklarna behandlar ämnen som inte har något med diagnosen att göra. Dessa 

typer av artiklar skiljer sig från tidigare presenterade och består främst av kulturartiklar som 

beskriver bland annat musik, hälsa och mode med hjälp av begreppet ADHD som metafor. En 

artikel som använder ADHD som en metafor innefattar en recension av den svenske 
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modeskaparen Martin Bergström och hans kläder. Ett citat från designern själv skildrar en 

jämförelse av hans kläder och sjukdomen. 

 Mina kläder är på gränsen till adhd, erkänner Martin. Jag gillar plottriga saker. Jag har funderat på 

var det kommer från. Jag kommer ihåg att jag blev jättesur när det var strama teckningar i 

barnböcker, men när det var mycket detaljer gillade jag det.72 

Vi kan utifrån detta förstå att begreppet har ett etablerat uttryck och är inbäddad i en kollektiv 

förståelse då det kan användas för att förklara hur något är eller ser ut, som en metafor. För att 

diagnosen ska kunna användas som metafor innebär det att det finns en allmän accepterad 

uppfattning om vad sjukdomen innebär. I detta falla används begreppet för att förklara något 

som är stökigt, rörigt och utom det vanliga, något vi kan förstå utifrån följande utdrag i artikeln. 

En titt på Martins kläder är som en titt in i ett kalejdoskop. Ett plagg kan lätt blanda ett tyg med stora 

gulliga hundar tillsammans med ett prickigt tyg, bredvid ett storblommigt. För att avsluta det hela 

sitter en tygand, som en sorts brosch på axeln. Formen är också ofta oväntad, med stora puffar på 

häcken och vågade draperingar. Det är knappast några lättburna kläder.73 

Genom att koppla samman begreppet och ovanstående beskrivning kan vi säga något om vad 

för topik som denna metafor-användning faller inom. Begreppet kan utifrån artikeln förstås som 

metafor för termerna, oväntat, komplicerat och ovanligt, vilket kan kopplas samman med 

topikerna kreativitet och normbrytande. Genom att se till den metaforiska användningen kan vi 

säga mycket om den kollektiva uppfattningen av sjukdomen. ADHD beskrivs i denna artikel 

genom en viss typ av kläder som ”knappast är lättburna”, oväntade och liknande ett 

kalejdoskop. Vi kan anta att diagnosen och de drabbade ses som röriga, komplicerade och 

okontrollerbara under denna tid.  

En annan artikel som använder begreppet som metafor är en kulturartikel från 2007 som 

beskriver trummisen Jonas Lundqvist och hans soloalbum som han döpt ”Adhd”. I artikeln ger 

han en förklaring till anledningen bakom namnet: 

– Nu är första gången på alla år som jag tittar tillbaka. Jag har varit i så mycket trubbel att det inte 

kan vara alla andras fel. Det måste vara jag. Samtidigt tror jag att det är min bästa egenskap. Namnet 

är som en hälsning till alla mina gamla vänner. Så de vet att jag är glad att ha dem kvar.74 

 
72 Daniel Björk, ”modehopp”, Dagens Nyheter 2004-02-13.  
73 ibid.  
74 Carl Cato, ”Det är allt eller inget som gäller”, Dagens Nyheter 2007-10-10.  
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Denna förklaring är intressant då den inte ger en tydlig och explicit förklaring av begreppet 

ADHD, utan vi kan endast förstå begreppets betydelse genom dess associationer. Han förklarar 

att han varit med om trubbel som han skapat på egen hand, men att ”trubbel” är en ”egenskap” 

han också använt sig av. Lundqvist förklarar själv att ” Den här plattan handlar om att vända 

något dåligt till något bra”.75 Vi kan således förstå termen trubbel som ett uttryck för ADHD 

där namnet på skivan skildrar Lundqvist och hans liv. Vi kan utifrån hans citat förstå att 

Lundqvist ägnat sig åt aktiviteter som faller utanför ramarna av normalt beteende vilket orsakat 

trubbel i hans liv. Detta kan sammankopplas med topiken kriminalitet som förklarar ett 

avvikande beteende i samhället som generellt sätt bidrar till svåra motgångar och således även 

– trubbel.  

Musikbranschen skildras utifrån ett ADHD perspektiv i ytterligare en kulturartikel publicerad 

år 2009. Branschen beskrivs inte längre vara sig lik och större krav ställs på artister för att kunna 

lyckas.76 I artikeln citeras Peter Swartling som arbetar med artistutveckling på Sony Music: 

”Hela världen har fått adhd och allt går fortare, det gäller även musiken. Man måste vara smart 

och kreativ. Allt handlar om uppmärksamhet”.77 Sjukdomen används här som en metafor för 

hur omvärlden beter sig och skildringen kommer sannolikt från diagnosens symptom 

hyperaktivitet. Diagnosens symptom beskrivs i detta fall som något som andra bör anpassa sig 

till för att lyckas i branschen. Vi kan förstå att samhället har en allmän uppfattning av ADHD 

som något effektivt, kreativt, fartfyllt och något tillhörande en slags ny tid. Artikeln beskriver 

kravet av att hitta nya vägar till framgång, något som vi kan förstå som i relation till ADHD 

symptomet vi kan kalla ett ”annorlunda tänk”. I detta fall porträtteras det i positiv bemärkelse 

då det leder till nya vägar och ett högt tempo. ADHD blir således nyckeln till framgång inom 

den nya tidens musikbransch.  

Begreppet ADHD som metafor för ett kollektivt tillstånd som samhället befinner sig i skildras 

även i en artikel från 2007. Artikeln kritiserar vår ”hyperaktiva livsstil” till att bidra till stress 

och oro och använder begreppet för att förklara ett samhälle som präglas av multitasking och 

konstant uppkoppling. Begreppet skildras i negativ bemärkelse genom att betona vikten av att 

kunna fokusera och finna lugnet i vardagen, något som diagnosen försvårar. ”Vi lever i ett adhd-

samhälle med uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitet”, förklarar läkaren Ola Schenström.78 

 
75  ibid. 
76 Niklas Malmborg, ”Artister jagar nya vägar till framgång”, Dagens Nyheter 2009-10-05. 
77 ibid.  
78 Moa Herngren, ”Stressa av och lev i nuet”, Dagens Nyheter, 2007-11-04. 
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Begreppet ADHD konstrueras och laddas här med negativa associationer genom att koppla ihop 

dess symtom med depressionsrelaterade sjukdomar och stress.79 Artikeln betonar även vikten 

av ”mindfulness”, något som begreppet ADHD generellt inte associeras med vilket bidrar med 

en negativ bild av sjukdomen.  

Dessa två ovanstående artiklar betonar symptomen hyperaktivitet men i olika ljus och med olika 

argument. Vi kan alltså finna olika topiker och argument i hur begreppet hyperaktivitet 

konstrueras och argumenteras, som antingen något negativt eller positivt. Vi kan se dessa 

topiker som kreativitet och barnslighet i form av en framgångsrik musikkarriär och en oförmåga 

att kunna sitta still och koppla av. Hur egenskapen och symptomet beskrivs är starkt kopplat till 

tidens doxa och vad det är man strävar efter under en viss tidpunkt och i en viss grupp - minskad 

stress eller ökad prestation? Något som även är intressant är att ADHD diagnosen konstrueras 

som något individen väljer att anamma och hör således inte enbart till den drabbade. Dess 

symtom ses som egenskaper som man kan ta sig an för att prestera bättre eller tänka annorlunda 

och särskiljs således från att vara en neurologisk funktionsnedsättning till att vara ett 

tillvägagångssätt, tillstånd och egenskap.  

Genom min analys av den metaforiska användningen av begreppet har jag uppfyllt ytterligare 

en del av undersökningens frågeställning som innefattar om vi kan säga något om den 

existerande kulturella uppfattningen. Den kulturella uppfattningen av begreppet ADHD kan 

förstås utifrån vad begreppet står som metafor för som utifrån analysen kan förklaras som rörigt, 

oväntat, komplicerat, hyperaktivt, annorlunda och fartfyllt.  

 

2.6 Diskussion & Sammanfattning 

Vi kan utifrån ovanstående analys konstatera fyra utmärkande topiker i artiklar från Dagens 

Nyheter mellan åren 1996 och 2021. Dessa topiker skiljer sig åt på flera vis, men kan även 

komma att förstås i relation till varandra. Likt Koselleks teori om begreppet revolution har 

begreppet ADHD blivit ersatt med ett komplext innehåll där dess betydelse och förklaring har 

förändrats. Som Kosellek menar handlar det om att ett begrepp blir bärare av olika erfarenheter 

vilket leder till tvetydighet. Ser vi till begreppet ADHD så har begreppets utmärkande topiker 

 
79 ibid.  
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förändrats från att främst innefatta till negativa - barnslighet och kriminalitet, till att i stället 

förklaras genom den positiva topiken kreativitet.   

De erfarenheter som begreppet ADHD bär med sig är dock fortfarande delvis negativt 

belastade, vilket vi kan förstå genom dess metaforiska användning. Som en metafor är 

begreppet ADHD djupt inrotat i diagnosens röriga, okontrollerbara, hetsiga och hyperaktiva 

egenskaper. Detta indikerar att trots att begreppet konstrueras med positiva argument inom 

exempelvis kreativitetstopiken, så är den grundläggande samhälleliga uppfattningen av ADHD 

delvis negativ, vilket vi förstår utifrån dess metaforiska användning. En metafor kan säga 

mycket om ett samhälle och dess kulturella värderingar, det vill säga doxa. En metafor är endast 

giltig att existera som en metafor om den är erkänd av en stor grupp individer i samhället att 

betyda samma sak som något annat. För att detta ska fungera så måste ordet som metaforen står 

för bära på samhälleligt erkända associationer, av vilka dessa för ADHD verkar vara rörigt, 

snabbt, annorlunda och hyperaktivt.  

Vi måste dock även ställa oss frågan om dessa associationer verkligen är negativa i samtliga 

kontexter. Som visat i analysen så förklaras ADHD vara en nyckel till framgång inom 

musikindustrin då man i denna dynamiska bransch värdesätter vissa egenskaper som begreppet 

förknippas med. Begreppets negativa eller positiva laddning står således i direkt relation till 

kontexten och doxan för den specifika gruppen eller yrket. Vi går just nu framåt mot ett 

samhälle där förändring ses som något positivt. Allt går snabbare, blir mer effektivt och styrs 

mer och mer av innovativa och digitala lösningar. Sjukdomens beskrivning som hyperaktiv, 

snabb, impulsiv och kreativ kan således i relation till en doxa där dessa egenskaper värdesätts - 

ses som positiv. Som Rosengren förklarar är doxa en beskrivning av hur verkligheten ter sig för 

oss människor och är således inte en objektiv beskrivning av en verklighet. Vi kan utifrån 

analysen av de associationer och termer som använts för att beskriva begreppet ADHD anta att 

vår doxa har förändrats till en sådan som värdesätter diagnosen och dess symptom till något 

positivt.  

De frågeställningarna som låg till grund i min undersökning var bland annat att se om de 

associationer begreppet förbinds med kan säga något om den existerande ideologin och 

kulturella uppfattningen. Detta är i sig en väldigt komplex fråga och för att kunna säga något 

precist om en ideologi skulle fler svenska artiklar än de från Dagens Nyheter behöva analyseras. 

Men utifrån mitt material och analys kan jag anta att ideologin och den kulturella värderingen 

kring begreppet har förändrats till att värdesätta diagnosens uttryck och symptom från att vara 
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negativa till positiva. Från att begreppet tidigare dominerats av barnslighet och 

kriminalitetstopiken med associationer som oförmåga, kriminalitet och barnslighet, till 

normbrytande och kreativitettopikens associationer som framgång, driv, kreativitet och 

naturkraft kan vi anta att de kulturella värderingarna har gått från att värdera diagnosens 

symptom som negativa till att konstruera dem till positiva egenskaper. Jag kan således utifrån 

detta besvara min frågeställning kring den existerande ideologin och kulturella uppfattningen 

att antas innefatta en förändring till det positiva gällande värderingen av diagnosens symptom.  

Som Rosengren förklarar så handlar en undersökning av doxa även om att se till relationen 

mellan existerande topoi. Utifrån analysen så har vi har tidigare konstaterat att det finns en 

likhet mellan barnslighetstopiken och kriminalitetstopiken där begreppet används för att 

förklara en person som står utanför samhället vars beteende är avvikande. Inom båda dessa 

topiker så framställs även medicinering av diagnosen som något positivt vilket bidrar till den 

negativa laddningen som begreppet har inom denna topik. Vi har även topikerna normbrytande 

och kreativitet som verkar på ett liknande sätt. Topiken normbrytande innefattar skildringar av 

flera framgångsrika personer där deras driv och framgång konstruerats vara tack sjukdomen 

och dess symptom som gör att individerna kan tänka annorlunda. Även inom kreativitetstopiken 

förklaras framgången vara på grund av diagnosen. Båda topikerna använder alltså framgång 

och driv som associationer av sjukdomen.  

 

2.7 Avslutning 

Utifrån ovanstående analys och diskussion kan jag konstatera att begreppet ADHD har gått från 

att förklaras genom negativa topiker till positiva topiker. De associationer som begreppet 

förbinds med är till en början främst negativt laddade men går mot positiva associationer i 

samband med att samhällets doxa och värderingar av diagnosens symptom förändras. 

Diagnosens uttryck går från att betraktas som negativa symptom till positiva egenskaper och vi 

kan tydligt se att begreppets associationer har förändrats. Orsaken till detta kan endast antas 

bero på att samhällets språkliga konstruktion av begreppet har förändrats då den medicinska 

definitionen av diagnosen kvarstår att vara - en neurologisk funktionsnedsättning. Genom vår 

begreppsanvändning konstruerar vi denna funktionsnedsättning till att i stället vara en egenskap 

och superkraft. Genom min analys och diskussion kan jag konstatera att jag besvarat samtliga 
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frågeställningar som låg till grund för min uppsats. Men denna undersökning och dess resultat 

är inte statiskt utan i samband med vår samhälleliga förändring och språkbruk kan begreppet 

ADHD komma att språkligt konstrueras annorlunda med tiden med nya topiker och 

associationer. Vilka begrepp använder vi imorgon? 
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