
ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete 61-90 poäng 

C-uppsats, 15 poäng 

Vt 2011 
 

 

För – och nackdelar med en 

neuropsykiatrisk diagnos  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Författare: Paulina Andersson 

Handledare: Bo Edvardsson 



ii 

 

Benefits and cons with a neuropsychiatric diagnose 

 

Author: Paulina Andersson 

Örebro University  

School of Law, Psychology and Social work  

Social work C, 61-90 hp  

Spring 2011 

 

 

 

Abstract 

 

Diagnose is a way for society to describe and limit what is normal and socially acceptable. 

Diagnosis is also a social construction that often has a negative impact. People put labels on 

those with a diagnose and it is usually in a negative way and does not accept the deviant 

behavior that explains the diagnose. The purpose of this essay is to find out how adults with a 

diagnose experience benefits and cons of their diagnose. With the qualitative method has a 

semi-structured interviews been done. Three people have participated in the study and shared 

their experience about their neuropsychiatric diagnose. All three have a ADHD problem, one 

person have also been diagnose with Asperger. The result demonstrate how they feel about 

their diagnose and show that the belive it is better to be diagnose, than to live in uncertainty 

about what it is that make them behave in a certain way. One of the interviewed said “I know 

many who are ashamed that they have their diagnose and I also know who take advantage of 

their situation too, and that I don’t like. For a diagnose is a diagnose. It is a disability bit it’s 

about what you make of it”’ 
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Sammanfattning  

Diagnoser är ett sätt för samhället att beskriva och gränssätta vad som är normalt och socialt 

accepterat. Diagnos är även en social konstruktion som oftast utifrån ett samhällsperspektiv 

har en negativ inverkan. Människor sätter etiketter på de med diagnosen och oftast är det i 

negativ bemärkelse och man accepterar inte det avvikande beteendet som diagnosen förklarar. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur vuxna med diagnos upplever för- och nackdelar 

med sin diagnos. Med den kvalitativa metoden har semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Tre personer har deltagit i studien och delat med sig om sina upplevelser kring deras 

neuropsykiatriska diagnoser. Alla tre har en ADHD-problematik, en har även diagnosen 

Asperger. Studiens resultat visar hur dessa upplever sina diagnoser och visar att de anser att 

det är bättre att få diagnosen än att leva i ovisshet av vad det är som gör att de beter sig på ett 

visst sätt. En av intervjupersonerna sa ”Jag vet många som skäms över att de har det här och 

jag vet många som utnyttjar sin situation dessutom och det tycker jag inte om. För en diagnos 

är en diagnos. Det är en funktionsnedsättning men det handlar om vad du själv gör av den”. 

 

Nyckelord: neuropsykiatri, diagnos, ADHD, Asperger, neuropsykiatrisk diagnos 
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INLEDNING 
Diagnos kommer enligt Johannisson (2006) från grekiskans ord diagnosis som har betydelsen 

särskiljande kunskap, bedömning. Diagnos har fått betydelsen avgränsning och är en 

beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd. Vidare skriver Johannisson att för en patient har 

diagnosen en makt att förklara och som ger en bekräftelse att visa för omvärlden. Den kan ge 

avlastning för eventuell ångest, ansvar, skuld och kan ge både vinst och tröst menar 

författaren. Dock kan det bli stigmatisering och ge en känsla av utanförskap då man inte är 

som alla andra, men i första hand är det ett sätt att förstå och kunna förhålla sig till sjukdomen 

eller avvikelsen (Johannisson, 2006). 

      Diagnoser är även enligt Johannisson ett sätt för samhället att beskriva och gränssätta vad 

som är normalt och socialt accepterat. Diagnos är även en social konstruktion som oftast har 

en negativ inverkan menar författaren. Människor sätter etiketter med hjälp av diagnosen och 

oftast är det i negativ bemärkelse och accepterar inte det avvikande beteendet som diagnosen 

förklarar (Johannisson, 2006). De som har svårigheter med koncentrationen, rastlöshet eller 

andra sociala svårigheter kan enligt Wrangsjö (1998) uppleva det som en svårighet själv, men 

det är oftast omgivningens bemötande och förståelse som har störst inverkan på de problem 

som den med diagnos kan uppleva. Vidare skriver författaren att de kan bli behandlade som 

störiga bråkstakar, vilket inte är konstigt då de har svårt att koncentrera sig eller styra sina 

impulser. Omgivningen kan ge dem en känsla av att inte vara önskade. Alla dessa negativa 

känslor de kan få av detta bemötande, att de inte känner sig förstådda, får inte bekräftelse eller 

respekt som vilken individ som helst vill känna. Det är detta menar Wransjö som kanskapa 

påfrestningar på deras självbild och självkänsla och detta kan skapa en frustration att inte bli 

bemött på ett sätt som gör att ens behov blir uppfyllda. Det är ofta detta som upptar barnens 

tid och inte diagnosen i sig (Wrangsjö, 1998). 

      Knuttson (1977) skriver att med avvikande beteende menar man ett beteende som 

stämplas som avvikande. Det är omgivningens uppfattning av normalt och avvikande 

beteende som avgör om beteendet kommer bli stämplat eller inte (Knutsson, 1977). Diagnoser 

ställs enligt Wing (2009) genom att titta på personens beteendemönster och även se ifall de 

avvikande beteendena uppvisats i tidig ålder (Wing, 2009).  

 

Syfte 

Syftet är att ta reda på hur vuxna med en ADHD och/eller Asperger diagnos upplever 

diagnosens för- och nackdelar samt vad de ser skulle behöva förbättras i samhället kring deras 

diagnosers problematik.  
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Living in Chaos and Striving for Control 
Enligt Toner m.fl. (2006) visar tidigare forskning kring hur det är att leva med ADHD då man 

fått diagnosen i vuxen ålder att dessa vuxna lever i ett kaos och har haft svårt att strukturera 

sitt liv. Vidare menar Toner m. fl. att forskningen visar att det börjar med kaos till strävan att 

få kontroll, men att denna kontroll inte går att hålla länge och återgår efter ett tag till kaos. 

Respondenterna i denna forskning har beskrivit sin barndom med att de har varit väldigt 

aktiva. De har varit involverade i sport och att de haft behov av att vara utomhus som då har 

gjort att de inte kunnat avsluta läxor (Toner m.fl., 2006).   

       Toner m.fl. (2006) menar att socialt sett har de haft problem med att deras omgivning har 

klagat på deras sätt att avbryta när de har pratat med dem. Respondenterna har inte menat 

något illa utan känt behovet att säga det de behöver för att inte glömma det de ville säga. 

Respondenterna har även känt sig utanför och att de är annorlunda jämfört med sin 

omgivning. Enligt Toner m.fl visar forskningen att respondenterna har känt sig isolerade från 

socialt umgänge, men upplever inte att det var de som orsakade det då allt de ville när de var 

yngre var att ha vänner. Det fanns även en känsla av att inte tillhöra familjen och vara den 

som var udda och vetskap om att de var orsaken till deras föräldrars konflikter. Arbetsmässigt 

har forskning visat att respondenterna bytt arbeten ofta. En del har gjort det på grund av att de 

blivit uttråkade medan andra arbeten har avslutats då de fått sparken på grund av sin oförmåga 

att kunna organisera sig (Toner m.fl., 2006).   

      När det kommer till vad deras diagnos har gett för förbättring i deras livsföring visar 

Toner m. fl. (2006) att respondenterna har fått en förklaring till varför de alltid känt sig 

annorlunda mot alla andra. Det blev en lättnad och gav en förståelse för alla situationer där de 

har fått skulden för sådant som de har upplevt att de inte haft kontroll över och äntligen förstå 

att det inte är deras fel. De fick nu möjligheten att förklara varför de har det beteende de har 

till sin omgivning och förhoppning om att kunna förändra deras situation till det bättre med 

denna vetskap (Toner m.fl., 2006). Toner m.fl. (2006) menar att kunskapen om 

respondenternas problematik även gjorde att de kunde acceptera sig själva. De kunde äntligen 

tillåta sig själva att misslyckas. Det gjorde även att de kunde ta kontakt med grupper där 

personer med ADHD träffades och gav stöd till varandra och förstod hur det var att klara av 

vardagen med denna problematik. De blev uppmärksamma på vilka strategier som de behövde 

för att kunna klara sig genom vardagen lättare och se vilka sociala delar de behövde vara 

uppmärksamma på som till exempel det att de avbryter personer de pratar med (Toner m.fl., 

2006).  

      Angående medicin som de fick tillgång till efter att de fått diagnosen beskrivs det enligt 

Toner m.fl. (2006) som respondenterna fått nya förmågor. De fick en känsla av att kunna ta 

det lugnt och kunna sitta stilla i flera timmar och kunna arbeta med samma projekt tills det är 

klart. De har även upplevt att de mörka stunder då depression finns inte är lika många längre 

sedan de fick medicinen (Toner m.fl., 2006). Toner m.fl. menar att respondenterna ser det 

positivt att ha fått diagnosen och är lättade över att ha fått en förklaring, men de har upplevt 
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en period av sorg då de nu blivit stämplade av sin diagnos och funderingar kring hur det 

skulle varit om de fått diagnosen tidigare (Toner m.fl., 2006).  

      Toner m.fl. skriver att respondenterna i denna forskning har sökt medicinsk hjälp länge 

innan de fick sin diagnos. Några hade fått höra av psykologer att ADHD inte finns vilket har 

lett till en försening av sin diagnos (Toner m.fl., 2006). Toner m. fl. skriver att många av 

respondenterna har valt att inte berätta för andra om sin diagnos då de hade upplevelsen av att 

det inte finns mycket förståelse och kunskap kring problematiken och att folk inte hade 

sympati för dem. Detta medför enligt Toner m. fl. problem då de ska söka arbete och inte kan 

söka jobb där det behövs förändringar för att de ska kunna klara av arbetet. De som valt att 

dölja att de har en ADHD problematik har ofta känt pressen att behöva lägga på en fasad som 

inte visar att de har några problem, vilket lett till att de kan känna oro då de ska röra sig 

utanför huset (Toner m.fl., 2006).  

       Toner m.fl. tar upp att de slutsatser som kommit upp är att även när dessa personer fått 

sin diagnos och behandling har de fortfarande svårt att organisera sig så att de kan leva utan 

kaos. Att få diagnosen tidigare som då medför att insatser sätts in tidigare borde göra att 

personerna får hjälp att klara skola och sedan arbete och även lära sig hantera relationer på ett 

fungerande sätt där konflikter inte uppstår på grund av att de inte vet vad som skapar deras 

beteenden (Toner m.fl., 2006). Toner m.fl. tror att terapi och utbildning kring ADHD 

problematiken för både familjemedlemmar och personen som har fått diagnosen skulle vara 

en faktor som minskar stressen i familjen och ökar förståelsen för problematiken. Ge vuxna 

med diagnos möjligheten att få stöd för att kunna få ordning på det kaos de lever i och fler 

behandlingssätt än bara ett för att beröra alla områden (Toner m.fl., 2006). 

 

Diagnosens vara eller icke vara det är frågan  
Enligt Carlson (2008) finns det i samhället idag ett stort behov av att diagnostisera då 

samhället kräver en diagnos för att ge stöd och kunna sätta in resurser i skolan. Det 

framkommer även i Carlsons studie att det finns två informanter som anser att diagnosen är 

skapad av samhället. De menar att diagnoser inte skulle finnas ifall vi hade ett annorlunda 

samhälle (Carlson, 2008). 

       Diagnos är menad att kartlägga symptomen enligt Carlson (2008) för att finna rätt 

behandling som passar diagnosen. Vidare menar Carlson att diagnosen är betydelsefull för att 

skapa förståelse för personen och omgivningen kring deras problematik.  

Carlson skriver också att diagnosen skapar möjligheten till att få medicinering. Han nämner 

även att fördelar som insatser genom LSS går att få om diagnos är ställd. Enligt Carlson är det 

den som ställer diagnosen som har ansvaret att tolka symptomen och utifrån det ställa 

diagnosen. Detta leder till att en person kan få olika diagnoser beroende på vilken läkare 

han/hon träffar (Carlson, 2008).  

       Carlson (2008) skriver om betydelsen av förklaringen kring problematiken som skapar en 

positiv upplevelse både för personen med diagnosen samt omgivningen som får en större 

förståelse kring den. Carlson nämner att det finns en oro i att diagnostisera då stämpling och 

stigmatisering kan uppkomma. Genom diagnosen sätter man personen utanför det normala 

och ger personen en tillhörighet i en grupp med samma avvikande beteende (Carlson, 2008).  
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Enligt Carlson är en negativ konsekvens att diagnostisera, att diagnosen kan ta bort känslan av 

normalitet från personen som får diagnosen. Vidare tar författaren upp att eftersom personen 

redan känner sig utanför kan diagnosen öka denna känsla och ta bort hoppet om att förändring 

kommer att ske (Carlson, 2008).  

 

”Aspergern, det är jag” 

Det framkommer enligt Larsson Abbad (2007) att det ligger en svårighet att identifiera den 

grundläggande problematiken. Detta kan skapa onödigt lidande hos de personer som har en 

odiagnostiserad diagnos. En del av Larsson Abbads informanter säger att de själva läst eller 

på annat sätt kommit över information om Asperger och sedan upplevt att beskrivningen 

passat in på dem. Enligt Larsson Abbad blev de inte tagna på allvar och proffesionella inom 

sjukvården har inte haft tillräcklitgt med information eller tagit dem på allvar kring 

problematiken som gjort att de själva fått söka efter information för att sedan kunna begära 

utredning.  

       Diagnosen är den som skapar försåelse för individen enligt Larsson Abbad. Författarens 

informanter har uttryckt att förklaringen till sina avvikande beteende är viktigare än att få 

diagnosen på papper. Konsekvenserna som kommer från att bli diagnostiserad är enligt 

Larsson Abbad att individerna får möjligheten att söka hjälp för att kunna strukturera upp sina 

liv. Det har även gett dem möjligheten att träffa andra med samma problematik och vetskapen 

om att de inte är själva med detta problem (Larsson Abbad, 2007). Då diagnosen ställs blir 

inte allla glada över att få förklaring på deras beteende. Larsson Abbad menar att vissa tar det 

bra, mena att andra upplever vemod över att det inte går att bota och att de kanske fått det sent 

i livet vilket gjort att de inte kunnat få hjälp tidigare i livet.   

       De upplevda svårigheterna personer med Asperger har är enligt Larsson Abbad (2007) är 

svårigheter med kommunikation och social kompetens i vardagen. Författaren menar att de 

med Asperger har svårt att förstå andra personers signaler och att de ofta feltolkar, vilket 

sedan leder till att de från omgivningen uppfattas ha ett avvikande beteende. Det problem som 

skapas då personen fått diagnos är att ur ett samhällsperspektiv finns det enligt Larsson Abbad 

inte tillräckligt med kunskap kring diagnosen Asperger. Samhället har inte den förståelse, 

tolerans eller acceptans för att bemöta dessa individer på ett insiktsfullt sätt, vilket leder till att 

de upplever att de inte passar in i samhället (Larsson Abbad, 2007).  

 

“I do that for everybody”: Supervising employees with autism 

Enligt Hagner och Cooney (2005) finns det bevis på att personer med autism kan arbeta inom 

kommunala arbetsplatser. Trots detta menar författarna är det inte många med autism som 

anser att de har arbeten som är meningsfulla för dem. Det som ligger som typiska hinder då 

man anställer någon med autism är enligt Hagner och Cooney svårigheter då det blir 

förändringar i schemat, sociala svårigheter att föra sig på rätt sätt och problemet att tolka 

verbal och icke-verbal kommunikation.  

       Det som man inte tänker på enligt Hagner och Cooney är de karakteristiska egenskaperna 

för de med autism som skulle kunna vara en fördel i många arbeten som till exempel 

koncentrationsförmåga, ett bra långtidsminne och även uthållighet att arbeta med 
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oföränderliga uppgifter. Det som behöver göras är att anpassa arbetsplatsen så att hindren inte 

finns menar Hagner och Cooney. Är personalansvarig duktig på sitt arbete ska han/hon enligt 

Hagner och Cooney upptäcka de moment som stör den anställde med autism och minimera 

dessa. De personalansvariga har enligt Hagner och Cooney utryckt att de som är anställda och 

har diagnosen autism är en av de bättre anställda eller att de är bättre än hur anställda normalt 

sätt presterar.  

      Det finns enligt Hagner och Cooney ett bevis för att om den som ansvarar för personalen 

är redo att anpassa arbetsuppgifterna efter individen kommer de att få en anställd som har 

talang för de arbetsuppgifter han/hon får. Vidare menar Hagner och Cooney att den stereotypa 

bilden av att individer med Autism inte är sociala i vissa fall inte stämmer. De har enligt 

Hagner och Cooney visat sig att de är sociala och ses som vänner i personalgruppen. Det som 

gäller för att detta ska fungera är att personalansvarig arbetar fram strategier som gör att 

personen med Autism kan utföra arbetet utan störningar som att till exempel låta 

honom/henne ha en arbetsuppgift oavsett om det i vanliga fall är meningen att det ska skiftas 

arbetsuppgifter under dagen eller veckan menar Hagner och Cooney (2005). 
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TOLKNINIGSRAMAR 

Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin handlar enligt Knutsson (1977) om att ett avvikande beteende hos en individ 

skapar reaktioner från omgivningen, vilket leder till att stämpling uppstår. Reagerar inte 

omgivningen på beteendet sker ingen stämpling. Vidare skriver föfattaren att teorin utgår ifrån 

att människan har en jag - uppfattning.  Enligt knuttson skapas jag- uppfattningen som ett 

resultat som beror på hur personen blivit bemött och vilka förväntningar som ställts på 

honom/henne . Enligt denna teori menar författaren uppvisar alla människor någon gång ett 

beteende som inte anses vara ”normalt”. Vissa människor blir stämplade av ett beteende av 

olika anledningar. Då stämpling sker tillskrivs beteendet personens identitet och då ofta i 

negativ riktning (Knutsson, 1977).  

         Knutsson (1977) beskriver att det som sker med individen då han/hon blivit stämplad är 

att han/hon får en ändrad social situation och sen förändras även hennes självbild. Han/hon 

kommer att börja se sig som en avvikare och man börjar växa in i det avvikande beteendet och 

skapa en livsstil utifrån det och tillslut har man skapat sig en identitet utifrån det beteende 

som omgivningen säger att man har. Med avvikande beteende skriver Knutsson att man 

menar ett beteende som stämplas som avvikande. Knutsson menar att det är omgivningens 

uppfattning av normalt och avvikande beteende som avgör om beteendet kommer att bli 

stämplat eller inte. Det vill säga att ett beteende inte behöver vara onormalt i ett samhälle men 

kan vara det i ett annat (Knutsson, 1977).  

       Williams III och Mcshane (2011 )skriver att en person som fått en stämpel som 

avvikande får det svårt att senare få bort stämpeln och kan ses av omgivningen som en person 

som inte har lika stor chans att lyckas i samhället. Vidare menar Williams III och Mcshane att 

stämpling även kan leda till en självuppfyllande profetia. Författarna skriver att personer som 

varit problemungdomar och fått höra att de inte kommer att lyckas senare i livet kunde få 

känslan av att de lika gärna kan begå det som alla i omgivningen ändå tror att de ska göra och 

antagligen skulle de få skulden för det även om de inte gjorde det. Vidare menar författarna 

att det även handlar om att försöka leva upp till sina rykten i ungdomen och tillslut kan det 

vara så att man får en stämpel som man gör till sin egen identitet och även om den inte 

stämmer kan den tillslut bli verklig för den som vill tro på den och detta blir en 

självuppfyllande profetia (Williams III & Mcshane, 2010). 

Stigma  

Det är enligt Goffman (2011)  samhället som avgör hur människor delas in i olika kategorier 

och vilka egenskaper som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som vanligtvis ska 

förekomma där. Författaren menar att om det kommer någon man inte känner brukar det 

första intrycket göra att man kategoriserar och sätter in personen i ett fack man tror att han 

passar in. Skulle det senare visa sig att han/hon då har en egenskap som inte passar in och då 

på ett negativt sätt sänker vi honom/henne till något negativt. Någon man enligt Goffman ser 

som icketillhörande gruppen och sätter honom/henne utanför det normala. När någon 

stämplas på detta sätt är det att använda sig av stigma. Det är de egenskaper som vi som 

enskilda individer anser inte passar in med det vi ser som normalt.  Den som är stigmatiserad 
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skriver Goffman har ofta samma syn på vad som är normalt och inte som alla andra. Han/hon 

kan anse sig vara lika normal som alla andra i sin omgivning, men kanske i grund och botten 

upplever att hans/hennes omgivning inte vill umgås med honom/henne på lika villkor och en 

känsla av att inte vara helt accepterad kan finnas.  När personen då börjar känna att han/hon 

inte riktigt lever upp till de förväntningar som krävs av honom/henne kan enligt författaren 

leda till att en känsla av skam uppkommer. Detta menar Goffman kan leda till att personen 

sätter krav på sig själv att nå de förväntningar som han/hon känner från omgivningen. Vilket 

kan leda till att han/hon börjar känna självhat och nedvärdera sig själv för att han/hon inte 

klarar av att uppträda på det sätt omgivningen ser som normalt (Goffman, 2011).  

 

Diagnos 

Enligt vad som inledningsvis nämns är diagnos enligt Johannisson (2006)  ett ord som 

kommer från grekiskans ord diagnosis och som har betydelsen särskiljande kunskap, 

bedömning. Diagnos har betydelsen avgränsning och är en beskrivning av ett visst 

sjukdomstillstånd (Johannisson, 2006). Enligt Ottosson (200) ska en psykiatrisk diagnos vara 

en beskrivning av ett sjukdomstillstånd. Den som utreder måste i analysen av resultatet tänka 

på om det kan vara andra orsaker som gör att det blev det resultat som blev (Ottosson, 2000).   

 

Att ställa diagnos 

Herlofson (2009) skriver att diagnostiken används för att samla fakta kring symptom som 

påvisar att klienten har någon form av ohälsa. Genom detta ställer man sedan en diagnos som 

passar in på symptombilden. Det diagnossystem som används är DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders). Den är tänk att fungera som ett stöd då fakta samlas 

in för utredning av diagnos (Herlofson m.fl., 2009). Åsberg och Herlofson (1991) beskriver 

att allt som har med behandling att göra kräver att läkaren har en uppfattning av vilket 

problem patienten har. Vad det är för sjukdom eller skada. Detta innebär att läkaren ställer en 

diagnos och utifrån den väljer läkaren en eller flera passande behandlingar. Då en psykiatrisk 

diagnos ställs menar författarna att utredaren använder sig av kategorisering. Vidare beskriver 

Åsberg och Herlofsson att för att kunna ställa diagnos behöver man tittar efter likheter som 

stämmer överens med en eller flera av de olika kategorierna och tar bort de som inte passar in 

med de symptom som upptäckts. Det finns två olika varianter på kategoriseringssystem. Det 

första är det klassiska som använder sig av till exempel kriterierna A B C och D där samtliga 

kriterier i kategorierna måste vara uppfyllda.  Det ska även vara uppfyllda som helhet annars 

kan inte diagnos ställas. Det andra är det prototypiska systemet och går ut på att det finns flera 

kriterier som till exempel 1 2 3 4 5 6 och 7 och i detta fall räcker det med att fyra av 

kriterierna uppfylls (Åsberg & Herlofson, 1991).   

 

Svårigheter med att diagnostisera 

Kärfve (2006) menar att kriterierna för diagnoser kan vara vaga och göra det svårt att sätta en 

eller flera diagnoser då personer kan ligga nära flera diagnoser med angränsande kriterier. 

Autism är enligt Kärfve en av de lättare diagnoserna att diagnostisera. Med sina svåra 

symptom har diagnosen vidareutvecklats till autismspektrumstörningar inom vilket Asperger 

syndrom finns. Dessutom kan enligt författaren en person som har en diagnos inom 
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autismspektrumstörningen även ha en ADHD diagnos och det är inte ovanligt att det finns en 

dubbel eller tredubbel diagnos hos personer med diagnos då psykiatriska diagnoser sällan 

kommer i ren form. Eftersom diagnosen inte går att sätta utifrån biologiska kriterier enligt 

Kärfve är det upp till den som sätter diagnosen att tolka och se ifall kriterierna uppfylls. För 

en vuxen inte lika brännande som det kan vara för ett barn som inte har något att säga till om 

när de väl fått sin diagnos (Kärfve, 2006). 

         Kärfve (2006) menar att om ett barn har blivit diagnostiserat och fått extra stöd och ett 

individanpassat schema där han/hon får arbete i ett lugnare tempo gör detta att barnet hamnar 

efter sina kamrater. Skulle det då senare visa sig att hans diagnos är fel kan det vara svårt att 

korrigera det senare. Vissa grupper av vuxna kan enligt Kärfve tjäna på att bli 

diagnostiserade. Det kan bidra till att personen får en förklaring till sitt avvikande beteende 

och får en grupp med samma problematik att vända sig till. Andra positiva följder är att 

byråkratiskt sett blir det lättare att förhandla med myndigheter så som försäkringskassa och 

arbetsförmedlingen (Kärfve, 2006). 

 

Kategorisering 

Enligt Maslow (1998) kan det skapa problem när man kategoriserar någon. En kategorisering 

kan upplevas som ett berövande av sin individualitet och känslan av att vara en unik person. 

En annan risk med kategorisering är att man gör det för att det är enkelt menar Maslow. Det 

tar inte mycket energi att placera någon i en kategori som det gör att ta reda på information 

om personen. För att placera någon i en kategori räcker det med ett specifikt beteende som är 

tydligt hos personen och som liknar beteende som andra haft inom den kategorin. Det kan 

vara förolämpande att hamna i en kategori av den anledningen att personens egen identitet 

åsidosätts menar Maslow, då han/hon placeras i en kategori med andra som har samma 

likheter (Maslow, 1998). 

 

Förståelse och förklaring 

Diagnos är enligt Hallerstedt (2006) ett sätt för barn och vuxna att få svar på sökandet vem 

man är. Denna kategorisering av vem man är kan i en skolsituation få konsekvenser som inte 

alltid är så positiva för barnet. Vidare menar Hallerstedt att det även kan ha en effekt av att 

personer med samma diagnos sluter sig samman och får en känsla av att tillhöra en 

socialgrupp (Hallerstedt, 2006). Wrangsjö (1998) menar att det som kan vara bra med en 

diagnos är att i allt kaos som en familj kan ha upplevt på grund av deras barns problematik 

kan leda till en förklaring. Detta kan skapa en ordning i det kaos som de levt i. Föräldern får 

en bekräftelse på att det inte är han/hon som gör fel. Det kanske inte tar bort alla skuldkänslor 

som föräldrarna upplever men enligt Wrangsjö kan det skapa en lättnad (Wrangsjö, 1998).  

      Diagnosen kan även enligt Wrangsjö (1998) ge en positiv effekt där föräldrarna minskar 

sina förväntningar som de lägger på sina barn och även förväntningar de lägger på sig själva, 

då de upplever sig ha fått förklaringen till vad som gör att deras barn beter sig på ett 

annorlunda sätt mot vanliga barn. Wrangsjö menar att föräldrarna kan börja tolka situationer 

på ett nytt sätt och se utifrån ett nytt perspektiv vad det är som gör att familjen inte har 

fungerat som en ”normal” familj (Wrangsjö, 1998).  
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       Enligt Wrangsjö (1998) får de som får en neuropsykiatrisk diagnos oftast den efter att en 

längre tid haft det svårt både med sig själva och inneburit en svårighet för föräldrar, skola och 

andra i deras omgivning. Barn som visar upp psykiska symptom har enligt författaren inte 

samma möjlighet som vuxna att fundera över vad det är som gör att de beter sig på ett visst 

sätt eller varför de mår som de mår. Det blir föräldrarnas uppgift att uppmärksamma om 

barnet uppvisar psykiska symptom och om det finns ett behov av hjälp. Wrangsjö menar att 

kroppsliga problem är lättare för föräldrar att bedöma om det behövs medicinsk hjälp. Då det 

är tydligt om barnet har ont i halsen eller slagit i knäet, men när det kommer till psykiska 

problem är det svårare. Det är enligt Wrangsjö flytande gränser för vad som är 

normalt/avvikande, sjukt/normalt och tillfälligt eller bestående då det kommer till psykiska 

problem. Det är inte svart eller vitt, utan det finns en stor gråzon som från person till person 

där beteenden och upplevelser tolkas utifrån sin egen erfarenhet (Wrangsjö, 1998).   

       Enligt Wrangsjö (1998) kan de som har svårigheter med koncentration, rastlöshet eller 

andra sociala svårigheter uppleva det som en svårighet själv. Men det är oftast omgivningens 

bemötande och förståelse som har störst inverkan på de problem som den med diagnos kan 

uppleva. De kan bli behandlade som störiga bråkstakar, vilket inte är konstigt då de har svårt 

att koncentrera sig eller styra sina impulser, en påfrestning. Omgivningen kan ge dem en 

känsla av att inte vara önskade. Alla dessa negativa känslor de kan få av detta bemötande, att 

de inte känner sig förstådda. Att inte få bekräftelse eller respekt som vilken individ som helst 

vill känna. Det är detta menar Wrangsjö som kan lägga påfrestningar på deras självbild och 

självkänsla. Detta kan bilda en frustration hos barnet att inte bli bemött på ett sätt som gör att 

ens behov blir uppfyllda och som upptar barnens tid mer än själva diagnosen i sig (Wrangsjö, 

1998). Gillberg menar att för alla neuropsykiatriska diagnoser finns det behov av en förändrad 

attityd från samhällets sida kring denna problematik, för att individerna ska kunna utvecklas 

optimalt utifrån deras förutsättningar. Det behövs att kunskapen kring dessa diagnoser sprids 

och ingår i utbildningar för att anpassnings problem i skola och de stora grupper barnen går i 

ska lösas (Gillberg, 2011). 

 

Diagnos utifrån samhället 

Kärfve (2006) tar upp att det har gjorts underökningar som visar att många fångar har en 

ADHD diagnos eller en odiagnostiserad sådan. Det handlar om att de som har svårt att 

anpassa sig till samhället och brister i den medfödda impulskontrollen hamnar i svårigheter 

med lagen och kan leda till att de blir kriminella. Detta menar Kärfve är det som läggs fram 

som en framtidsprognos för de barn som är diagnostiserade och då ses ändå diagnosen som ett 

stöd för barnets självuppfattning. Vidare menar Kärfve att det är de styrande, som oftast själva 

inte haft några problem med detta, som har bestämt dessa kriterier för diagnoser som man 

riktar mot de svaga i samhället och i skolan. Det handlar om dem som en vi-grupp som är 

starka och passar in i samhället och har den här impulskontrollen som bestämmer. Men enligt 

Kärfve är det et är inte den gruppen som växer utan de som är hjälpbehövande och maktlösa 

kring dessa val av kriterier och den problematik de har. Nu finns det insatser att tillgodose 

behov, men Kärfve menar att det alltid kommer finnas de som inte lever upp till kraven 

oavsett hur mycket behov de har av en insats i skolan eller samhället (Kärfve, 2006).  

       Enligt Kärfve (2006) finns det bevisligen många normalbegåvade barn som hindras att ha 
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en normal skolgång och sätts i olika särlösningar för att skydda dessa för att de fått en 

diagnos. Detta kan leda till att de inte får den kunskap som behövs i samhället. Något annat 

som barnen får veta efter sin diagnos är hur deras beteende kan ses. Det kan vara att de 

kommer ha en inre benägenhet att vara asociala och känna sig utanför på grund av deras 

avvikande beteende. Det finns ingen forskning på vad detta kan ha för påverkan på barns 

självuppfattning men enligt Kärfve borde det som står om självuppfyllande profetior kunna ge 

en förklaring och borde visa på att det skulle undersökas (Kärfve, 2006).  

Risk- och skyddsfaktorer 

Socialstyrelsen (2002) menar att anledningen till att utreda en diagnos ska vara för att utreda 

och identifiera de svårigheter och de risk- och skyddsfaktorer som kan påverka individen. Det 

ska även undersökas ifall det finns orsaker som försvårar eller underlättar situationen för 

personen,  för att undersöka om det behöver sättas in insatser eller annan form av hjälp både 

utifrån ett kortsiktigt men också med ett långsiktigt perspektiv. Enligt socialstyrelsen ska man 

inte se diagnosen som målet utan som ett medel för fortsatta insatser och för att kunna få vissa 

insatser från samhället behövs det en diagnos. En diagnos kan underlätta för föräldrarna att 

framhäva att deras barn till exempel har behov av extra stöd och det ger en förklaring till 

barnets problematik. En sak man kan se som negativt med diagnoser är att den inte tar med de 

individuella olikheter som diagnosen kan ta i uttryck hos individer. Diagnosen kan enligt 

Socialstyrelsen verka statisk, ifall man fått diagnosen tidigt, då barns utveckling kan göra att 

problemen ändras. Det finns även oro att en diagnos kan stämpla personen efter diagnosen 

och att det då påverkar personens självkänsla och självbild på ett negativt sätt. Det finns enligt 

socialstyrelsen ingen forskning på att diagnosen ska göra så att individer blir diskriminerade 

eller känner sig utanför, men menar att man inte ska nonchalera att det skulle kunna vara så. 

Det är upp till utredaren och föräldrar att ge stöd och förklara för barnet vad diagnosen 

innebär och hjälpa dem att bearbeta den eventuella upplevelsen av att vara annorlunda 

(Socialstyrelsen, 2002).  

ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Brante (2006) beskriver att ADHD kännetecknas av att man har koncentrationssvårigheter, 

bristande impulskontroll och/eller hyperaktivitet och återfinns främst hos killar. Det har 

uppmärksammats och beror troligtvis på att det är typiskt manliga kriterier och att de borde 

vara annorlunda för kvinnor då de inte har samma hyperaktivitet som pojkar har (Brante, 

2006). Andra svårigheter som ofta förekommer i samband med ADHD är enligt Duvner 

(1998) klumpig motorik, läs- och skrivsvårigheter, sen språkutveckling och andra svårigheter 

med inlärningen. Brante menar att de flesta undersökningar visar på att ADHD är ärftligt eller 

beror på att barnet fått en hjärnskada i tidig ålder till exempel om mamman har rökt under 

graviditeten. Psykosociala faktorer glöms inte bort men ses mer som en förstärkande eller 

försvagande faktor i utvecklandet av ADHD enligt Brante men det anses bra att i 

behandlingen av ADHD, låta personerna ta del av psykosocial terapi för att komplettera 

medicinen (Brante, 2006).   

       Socialstyrelsen (2002) skriver att förr trodde man att ADHD försvann med stigande ålder. 

Nu finns det vetenskapligt bevisat att koncentrationssvårigheterna man har som barn kan 
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finnas kvar även i vuxen ålder. Enligt Socialstyrelsen är det den motoriska överaktiviteten och 

impulserna som oftast är det som avtar ju äldre man blir, men koncentrationssvårigheterna 

finns oftast kvar. Detta kan leda till problem och kan bli ett större hinder för den enskilda 

individen. Kriterierna för ADHD är desamma för både vuxna och barn, vilket har varit 

omdiskuterat då det betyder att själva funktionshindret är detsamma oavsett i vilken ålder man 

gör utredningen. Dock menar Socialstyrelsen att konsekvenserna som kan uppstå på grund av 

ADHD beror på den uppväxt barnet har, vilka villkor individen har i vuxenlivet och andra 

omständigheter i livet. Detta betyder att utredningen av ADHD varierar mer hos vuxna än hos 

barn. Det som vuxna oftast beskriver som problem är rastlösheten då det inte händer något 

som de tycker är spännande. Det blir svårt då de ska läsa en bok, lyssna på ett föredrag och 

hålla fokus då de deltar i en konversation. Ofta har de svårt att komma ihåg tider och 

överenskommelser. Dessa individer har ofta problem när de ska göra saker, då det är deras 

impulser som avgör och risken är att de handlar för fort och inte tänker igenom situationen 

ordentligt innan. De kan även ha problem med sin känslokontroll och risken finns att de 

uttrycker dem vid opassande tillfällen (Socialstyrelsen, 2002).  

        Enligt Socialstyrelsen (2002) kan vuxna med diagnos bära med sig känslan av stress och 

att de inte hinner med att göra allt de ska. Mycket av vardagslivet kan vara ansträngande att 

hantera. Det krävs enligt Socialstyrelsen extra mycket fokusering och struktur från deras sida 

för att klara vardagen. Hur de hanterar den vardagliga stressen kan bero på vilken tid på året 

det är. Deras sinnestämning kan till exempel skifta från nere och uttråkade till euforisk och 

känslan att de kan klara av vad som helst som kommer i deras väg. Detta menar 

Socialstyrelsen liknar den problembild som är för barn och ungdomar. När det kommer till 

bristerna i arbetsminnet, det vill säga att kunna ha flera saker igång samtidigt, och den 

förmågan att stanna upp och tänka efter innan man gör tanken till verklighet blir oftast 

konsekvenserna den samma hos vuxna som hos barn. En allt för komplicerad situation gör det 

svårt för dessa individer att hantera, vilket kan leda till impulsiva handlingar och de får svårt 

att lära sig av misstagen man begår. Vuxna kan under kortare perioder vid strukturerade 

situationer uppträda lugnt och det är inte särskilt märkbart att de har en ADHD problematik. 

Detta menar Socialstyrelsen kan leda till att de vid kortare kontakt med människor, till 

exempel läkare, inte blir tagna på allvar för sin problematik. Enligt Socialstyrelsen är risken 

att individen utvecklar en missbruksproblematik som ungdom eller vuxen större hos de med 

en ADHD problematik. Det är de som haft svåra anpassningsförmågor som är de som 

troligtvis börjar med droger eller alkohol (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Asperger 

Enligt Gillberg (2011) är Asperger en diagnos som oftast inte går att fastställa förrän i 

skolåldern då symptomen kanske inte är så karakteristiska i de första levnadsåren. Det kan 

även vara så att det är fler diagnoser inblandade och där dessa symptom är starkare och då 

kanske Asperger diagnosen inte upptäcks förrän senare. De tidiga tecknen på en Asperger 

diagnos kan enligt Gillberg till exempel vara sömnproblem, envishet och 

uppmärksamhetsbrist. I allmänhet är Asperger syndrom medfött eller så har det orsakats av 

skador i hjärnan under graviditeten (Gillberg, 2011). Frith (1998) beskriver att de vuxna som 

har en Asperger diagnos uppvisar ett yttre så som att de är säregna och individualistiska. De 



12 

 

kan visa ett intresse för andra människor men ofta är det vissa detaljer eller ämnen. Språket är 

välutvecklat hos en vuxen med Asperger. Dock menar Frith att det finns brister i empati vilket 

kan leda till att reaktioner blir missvisande. Som till exempel ifall någon i familjen blivit 

riktigt sjuk så kan reaktionen vara att de klagar på att de inte kan fortsätta middagen (Frith, 

1998).  

      Dahlgren (2007) skriver att om man möter en person med Asperger är det många som får 

uppfattningen på grund av det välutvecklade språket att personen har större förmågor än vad 

han/hon har. Men senare märker man av de problem personen kan ha, till exempel samarbete 

med andra på arbetsplatsen, då bristen på flexibilitet gör det svårt för den som har Asperger 

att anpassa sig till resten av gruppen. Detta kan skapa många konflikter då personen pratar om 

sina intressen och avbryter arbetskamrater även om samtalet är om ett annat ämne (Dahlgren, 

2007). Gillberg (2011) tar upp att det ofta förekommer att barn och ungdomar med Asperger 

syndrom har en utveckling tidigt som påminner eller är lika barn och ungdomar som 

diagnostiserats med ADHD. Vissa har i de tidiga åren en överaktivitet och svårt att styra 

impulser (Gillberg, 2011).  

       Enligt Gillberg (2011) kan föräldrar i tidig ålder ha en känsla av att något inte stämmer 

med sitt barn då barnet kanske inte interagerar på ett normalt sätt med andra barn. Det 

föräldrar brukar kunna få enligt Gillberg är lugnande ord av läkare och det är vanligt. För om 

läkare eller psykologer inte har tillräcklig med kunskap kring Asperger syndromet, leder till 

att de inte ställer viktiga frågor och diagnosen kan missas (Gillberg, 2011). Attwood (2007) 

skriver att när en vuxen med Asperger får sin diagnos kan detta skapa en känsla av lättnad och 

öka sin förståelse för sig själv. Vilket sedan kan leda till att man göra val som är bättre 

lämpade när det gäller till exempel arbete och vänner. Dock menar Attwood att även andra 

känslor kan komma som sorg över att diagnosen upptäckts så sent och ilska mot att 

samhällssystemet inte har upptäckt detta tidigare. Istället har de varit tvungna att söka upp 

olika specialister utan att det gett dem svar på vad som varit problemet. De kan ha en känsla 

av att livet skulle kunnat vara lättare än det varit ifall de bara hade fått diagnosen tidigare i 

livet (Attwood, 2007).  

       Gillberg (2011) menar att det största problemet en person med Asperger har är den 

sociala interaktionen med andra. De med Asperger tenderar att vara egocentriska och har svårt 

att ta andra personers perspektiv. Enligt Gillberg har barnet med Asperger inte förmågan att 

veta vad som är socialt accepterat att säga och inte säga i sociala situationer. Detta kan 

uppfattas som provocerande från omgivningen om barnet säger till exempel att man ser ful ut 

eller har dålig andedräkt. I början ser inte en person med Asperger att det är ett problem med 

att inte ha vänner. Men senare när personen börjar uppfatta sig som annorlunda och inte 

normal kan han/hon känna ett behov av att ha någon att umgås med. En person med Asperger 

kan bli fixerad vid tanken att vara normal och att vara som alla andra och för att vara som alla 

andra vill de ha vänner (Gillberg, 2011).    

        Gillberg (2011) skriver att problematiken att interagera med andra människor på ett 

flexibelt sätt finns kvar även i vuxen ålder. Ca 2/5 delar av vuxna med Asperger fortsätter att 

avskärma sig från omgivningen. De orkar inte med att umgås med andra människor och väljer 

gärna ensamhet då möjligheten finns. Det finns även de som väljer att gifta sig och skaffa 

barn men det är partnern som får stå för det sociala (Gillberg, 2011). Attwood (2007) menar 
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även att vuxna kan ha problem med ögonkontakt och annan icke-verbal kommunikation som 

ironi, kroppsspråk eller liknande i det sociala samspelet med andra. Det kan leda till att 

omgivningen kan tro att det handlar om en mental sjukdom. Därför kan det vara av vikt att det 

finns en diagnos som kan förklara beteendet så förutfattade meningar försvinner menar 

Attwood (2007).  

        Gillberg skriver att det finns olika grupper av vuxna med Asperger. Det finns en grupp 

där de är aktiva och försöker vara sociala med andra. De kan prata på om sina specialintressen 

men har fortfarande svårt att ta hänsyn till sin omgivning. De kan fortsätta prata även när de 

som lyssnar visar att det inte är intressant längre. Den andra gruppen är de som är passiva. 

Dessa gör inte något väsen av sig och det kan vara svårt för omgivningen att veta att de har 

Asperger om man inte kände dem från början. De lever ett avskilt liv och är inte intresserade 

av att ta kontakt med nya människor men de avvisar inte andra när de tar kontakt. Något som 

enligt Gillberg kan förekomma i vuxen ålder för personer med Asperger syndrom och där de 

är överrepresenterade i är till exempel narkotikamissbruk, alkoholism och depression 

(Gillberg, 2011).  

 

LSS: lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LSS riktar sig till personer som har ett funktionshinder. Paragraf 1 beskriver de bestämmelser 

om insatser som gäller för de som har ett funktionshinder och är i behov av stöd och service 

och berör personer med: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.(Norström & 

Thunved, 2008, s.457). 

 

Behandling 

Stöd och habilitering 

Socialstyrelsen (2002) skriver att de som fått diagnosen ADHD har varierande behov av 

behandling och det kan bero på till exempel ifall de lider av en missbruksproblematik, 

svårighetsgrad på diagnosen och den aktuella livssituation de har med sociala relationer. 

Enligt Socialstyrelsen är de flesta i behov av behandling där de får information om diagnosen. 

Vilka strategier de kan ha användning av för att lättare hantera olika situationer där diagnosen 

kan vara svår att hantera. I vissa fall kan medicin vara en lösning för att lindra symptomen 

menar Socialstyrelsen. För att en behandling ska vara så givande som möjligt är det viktigt att 

de olika enheterna som är berörda samarbetar med behandlingen kring individen. Psykosocial 

behandling kan vara motiverad att sätta in då individen kanske har saker att bearbeta kring 

upplevelse att ha fått sin diagnos eller att det sociala samspelet behöver tränas upp. Har den 
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vuxne ett förhållande där det varit mycket konflikter kan behovet av parterapi förekomma 

(Socialstyrelsen, 2002).  

        Ottoson (2000) tar upp att i behandling av en Asperger diagnos kan avlastning för 

föräldrar och den diagnostiserade behövas. Eventuella skuldkänslor kan behövas bearbetas 

och pratas om. Har personen paranoida symptom behöver han/hon en lugn och struktureras 

miljö omkring sig och då kommer de paranoida symptomen att blekna (Ottosson, 2000). 

Attwood menar även att psykoterapi är en möjlig behandling för personer med Asperger. Men 

för att detta ska fungera behöver personen som fått diagnosen acceptera sig själv utifrån sin 

diagnos menar Attwood (2007). 

Medicin: Centralstimulantia 

Socialstyrelsen (2002) beskriver att centralstimulantia är det man ger för att lindra symptomen 

för en ADHD diagnos. Det finns vetenskapliga bevis på att detta lindrar symptomen. Två 

tredjedelar av barnen som tar centralstimulantia förbättras och knappt hälften blir 

symptomfria, men det finns inga belägg på skillnaderna mellan de olika centralstimulantierna. 

Det finns enligt Socialstyrelsen inga bevis för att detta skulle vara beroendeframkallande. 

Enligt Gillberg (2011) finns det för en person med en Asperger diagnos finns ingen medicin 

som vanligtvis skrivs för lindring av diagnosens symptom. Men det finns ett preparat som nu 

upptäckts ge bra effekt som innehåller serotoninåterupptagshämmande. Man använder även 

centralstimulantia i behandlingen av Asperger (Gillberg, 2011). 

 

Concerta 

Enligt Janssen Inc (2010), företaget som producerat Concertan, är Concerta en 

centralstimulantia som använd i behandling av ADHD problematik. Concertan är till för att 

öka koncentrationen och minska impulsiviteten och hyperaktiviteten som finns hos de med 

diagnosen ADHD och ska användas som en del i behandling. Medicinen ska tas dagligen och 

kan användas av barn från 6 år och uppåt (Janssen Inc, 2010) 

Insatser  

Socialstyrelsen (2002) menar att oftast har personer med en ADHD problematik redan 

svårigheter att hantera vardagslivet och när det läggs på ytterligare stressfaktorer blir det ännu 

svårare att hantera vissa situationer. Finns det barn med i bilden menar Socialstyrelsen att 

familjen kan vara i behov av avlastning och stöd i hemmet för att kunna hantera 

familjesituationerna. Det är oftast behovet av långsiktigt stöd som behövs. LSS som är lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade är inte enligt Socialstyrelsen användbar på en 

ADHD problematik utan där får man vända sig till socialtjänstlagen. Men har personen en 

diagnos åt det autistiska hållet går det att ta hjälp genom LSS. Om personen har eller söker ett 

arbete kan det vara bra menar Socialstyrelsen att anpassa arbetet så att personen har så lite 

störningsmoment som möjligt. Det kan handla om att hitta ett mer praktiskt arbete så att de 

inte behöver sitta med en massa papper hela dagarna. Man kan ge dem olika dataprogram för 

att underlätta arbetet och att se till att förväntningarna ligger på en lagom nivå för individen. 

Det finns enligt Socialstyrelsen många vuxna med denna problematik som har svårt att 

hantera sin ekonomi och har svårt att vara tålmodiga med att arbeta på samma ställe en längre 

tid. Detta leder till att vissa är beroende av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2002).          
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       Socialstyrelsen (2002) menar att för att en person med ADHD problematik ska kunna 

habiliteras på ett bra sätt krävs att de grundläggande behoven och det ekonomiska är 

tillgodosedda. Vissa kan behöva en kontaktperson som finns som stöd eller hjälp med att 

finna strategier som de kan använda i vardagssituationer de finner svåra att hantera. För att 

detta ska fungera menar Socialstyrelsen att det behövs att de olika myndigheterna samarbetar 

för att insatserna ska kunna vara till så stor hjälp som möjligt. Det handlar till exempel om att 

socialtjänst, skola, försäkringskassa, barn- och vuxenpsykiatrin samarbetar kring individen. 

Om dessa myndigheter fick större insikt och kunskap om problemet hjälpsökaren har skulle 

samhällsstödet kunna anpassas utifrån deras behov och problematik(Socialstyrelsen, 2002).        

        Gillberg (2011) skriver att i skolan och på arbetsplatser behöver personal och kollegor få 

djupare kunskapsnivå kring neuropsykiatriska diagnoser. Om det finns större förståelse kring 

problematiken kan den exempelvis upptäckas tidigare i skolan menar Gillberg. Författaren 

menar att personal då kan vägleda föräldrar om de ser att barnet uppvisar symptom. Även 

personal på arbetsplatser kan se om deras anställda uppvisar symptom och kan då ge 

vägledning till eventuell utredning (Gillberg, 2011). Enligt Ottosson (2000) bör skolan ha 

resurser att kunna erbjuda specialpedagogik för att kunna motivera barnet/ungdomen genom 

det specialintresse de barnen/ungdomarna ofta har (Ottosson, 2000). 
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METOD 

 

Metodval  

I valet av metod har kvalitativ metod setts som mest passande för att svara på uppsatsens 

frågeställningar. Kvalitativ metod innebär enligt Larsson m. fl (2008) en forskningsstrategi 

som ger beskrivande material. Materialet kan samlas in genom intervjuer, skriftligt material 

eller observerbara handlingar från individer. Syftet med att använda sig av kvalitativ metod är 

att komma så nära intervjupersonens egna upplevelser, utifrån hans/hennes egna ord, utryck 

och hur han/hon beskriver upplevelsen med meningar. Den som undersöker vill alltså 

undersöka hur intervjupersonen upplever sin värld utifrån deras egna perspektiv (Larsson 

m.fl., 2008). Undersökningen syfte är att undersöka vilka för- och nackdelar vuxna med en 

ADHD och/eller Asperger diagnos upplever och vad de ser att samhället kan göra bättre när 

det gäller denna problematik. Detta innebär att syftet utgår ifrån undersöka hur dessa vuxna 

upplever sin diagnos utifrån deras perspektiv och söka förståelsen för vad de ser kan 

förbättras i samhället kring problematiken. Av denna anledning används en kvalitativ metod 

för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

 

Litteraturanskaffning 

Den litteratur som används har hämtats genom databaser som funnits på Örebro 

universitetsbibliotekets hemsida och även genom att söka på Örebros stadsbiblioteks katalog. 

De databaser som använts i sökande av litteratur är ASSIA (Applied Social Sciences Index 

and Abstracts) och universitetsbibliotekets katalog. För att hitta relevant litteratur har dessa 

sökord används: Diagnos, ADHD, Asperger, neuropsykiatri, psykiatri, stämplingsteori och 

vuxna. Det har även används engelska ord vilka är: Diagnose, ADHD, Asperger, labeling 

theory, adults och live. Dessa begrepp har sedan använts i olika kombinationer för att få fram 

relevanta böcker, artiklar och forskning. 

         Resultatet av denna uppsats har analyserats utifrån litteratur gällande ADHD 

problematik, Asperger syndrom och hur dessa diagnoser ter sig. Litteraturen som återfanns 

berörde inte bara vuxna med ADHD eller en Asperger diagnos utan var oftare riktad mot barn 

och deras symptom och problematik. Det fanns även delar i litteraturen som var riktade 

speciellt mot vuxna men för att ge ett vidare perspektiv har beskrivningen utifrån barn även 

tagits med i brist på tillräcklig forskning kring ADHD och Asperger bland vuxna. Även en av 

forskningarna är riktade mot barn. Men då studien berörde mitt syfte kring fördelar och 

nackdelar kring diagnos valde jag att ta med den ändå. 

 

Urval 

Då urvalet gjordes för denna studie gällde det att finna vuxna med en neuropsykiatrisk 

diagnos. Jag tog kontakt med en förening där medlemmarna har olika neuropsykiatriska 

diagnoser och frågade om det fanns några som var intresserade av att delta i undersökningen. 

När tre personer givit sitt godkännande visade det sig att alla hade ADHD och en hade även 

Asperger diagnos. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att valet av antalet personer man ska 

intervjua bestäms utifrån vilket syfte man har med studien. Då det är en kvalitativ studie som 

http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?dbid=279
http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?dbid=279
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innebär att man undersöker personers subjektiva upplevelser kan man intervjua en person om 

dennes upplevelse av sin värld, till att intervjua så pass många att det går att dra en generell 

slutsats av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Från början fanns det fyra intervjupersoner, 

men en kunde tyvärr inte medverka på grund av olika faktorer och på grund av tidsbrist och 

sjukdom blev det sedan inte möjlighet att intervjua flera.  

 

Konstruktion av intervjuguide 

I denna undersökning har en semistrukturerad intervjuguide använts. En semistrukturerad 

intervjuguide innebär enligt Larsson m. fl. (2008) att man har formulerat till exempel ett visst 

antal frågor eller teman som intervjupersonen ska svara och prata kring. Frågorna behöver 

inte ställas med någon speciell formulering och ger större utrymme till att följa upp svar med 

fler frågor (Larsson m.fl., 2008). Intervjuguiden är utformad utifrån dessa teman: inledande 

frågor, fördelar med diagnosen, nackdelar med diagnosen och vad ser dem att samhället kan 

göra bättre i arbetet kring neuropsykiatriska diagnoser (se bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna tog mellan 40min – ca 2timmar och spelades in med hjälp av en mp3-spelare på 

ett cafe som intervjupersonerna fick välja. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger inspelade 

samtal intervjuaren större frihet att fokusera på ämnet och vad intervjupersonerna säger för att 

öka möjligheten att följa upp vad som sägs under intervjun. Det gör även att intervjuaren har 

möjligheten att gå tillbaka flera gånger till materialet för att lyssna efter om något har missats 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Databearbetning och analysmetod 

Datan har bearbetats genom den delats in i teman som uppkommit i materialet. När analysen 

har genomförts har metoden meningskategorisering används. Larsson m.fl. (2008) beskriver 

att meningskategorisering innebär att man på ett kreativt sätt delar in intervjumaterialet i 

kategorier. Det kan till exempel delas in i positiva och negativa upplevelser (Larsson m.fl., 

2008).  En utgångspunkt som är bra när man använder sig av kvalitativ analys är enligt 

Larsson m. fl.  att fokusera analysen och använda sig av till exempel teman som är kopplat till 

syfte och frågeställningar i studien (Larsson m.fl., 2008).  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar reliabiliteten. Reliabilitet är hur stabilt resultatet är 

och hur man mäter att det är att samma resultat presenteras vid flera olika tillfällen och av 

andra forskare. Då intervjupersonerna är anonyma i studien minskar den möjligheten, men 

möjligheten finns då metod och tillvägagångssätt är redovisade i studien. Det går att 

genomföra intervjuer med andra vuxna med samma förutsättningar. En grundligt gjord metod 

underlättar för andra att göra en upprepning av studien. Beroende på vem som transkriberar 

kan intervjumaterialet se olika ut då det blir olika tolkningar av resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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Validitet är det som rör hållbarheten i resultatet. Är resultatet hållbart går det att argumentera 

och försvara det. Validitet är en process där man utvecklar mer hållbara tolkningar av 

observationer och bekräftar dessa (Kvale & Brinkmann, 2009).     

       Denna studie är inte avsedd för att generalisera resultatet på alla vuxna med en 

neuropsykiatrisk diagnos, utan mer för att ge läsaren en uppfattning om hur dessa tre personer 

upplever att deras diagnos ger för- och nackdelar samt att ge en uppfattning om vad de anser 

att samhället behöver förbättra kring arbetet med neuropsykiatrisk problematik. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att generaliserbarhet inte behöver innebära att kunskap ska kunna 

användas överallt utan kan vara begränsad till en kontext (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Hot mot validiteten i denna studie 

De möjliga felkällorna i denna studie kan vara att intervjupersonerna kanske censurerar bort 

vissa upplevelser, uppfattningar och minnen. En annan möjlighet är minnesfel som innebär att 

intervjupersonen till exempel minns det förflutna i mer positiva eller negativa ordalag än det 

faktiskt var. Vidare kan en felkälla även vara att intervjupersonen överdriver sitt berättande 

för att påverka undersökaren och studiens innehåll för att driva en grupps uppfattning. Sedan 

kan även en felkälla vara den så kallade intervjuareffekten som innebär att intervjuarens 

uppfattning och förväntningar kan ha påverkat intervjupersonen till att säga vad han/hon tror 

är det som ska framkomma eller verkar mest lämpligt att säga.  

 

Etik 

Utifrån ett etiskt perspektiv har jag valt att inte använda mig av intervjupersonernas riktiga 

namn, utan jag har valt att döpa dem till Kurt, Hans och Lisa istället. 

        De personer som ska intervjuas har rätt att få reda på vad forskningen ska handla om och 

utifrån det välja om de vill delta i undersökningen eller inte. Information om att deltagandet är 

frivilligt ska ges och samtycke ska fås för att kunna göra intervjun (CODEX, 2011). Detta har 

jag gjort. Jag informerade mina intervjupersoner om att det var frivilligt att ställa upp och 

frågade dem ifall de gav sitt godkännande till att jag spelade in intervjun. Jag fick även ett 

samtycke att publicera uppsatsen när den är godkänd och klar. 



19 

 

Resultat 
 

Intervjupersonerna och lite om deras bakgrund 

Hans är 46 år och för ca 4,5 år sedan såg han till att få en Asperger utredning vilket inte gav 

ett tydligt resultat och de som gjorde utredningen sade att han eventuellt hade ADD
1
. Förra 

sommaren fick han göra en ny utredning och då fick han diagnoserna ADHD och Asperger, 

en kombination Hans själv säger inte är så kul att ha då fördelarna i de bägge diagnoserna 

krockar. 

 

Kurt är 53 år och har haft sin ADHD diagnos i 10 år. Han beskriver att han tidigt hade läs- 

och skrivsvårigheter men att man inte pratade så mycket om det på den tiden. Han hängde inte 

med så mycket i skolan och misshandlades både fysiskt och psykiskt av sina föräldrar. 

 

Lisa är 32 år och fick sin ADHD diagnos för 2 år sedan och är före detta missbrukare. Lisa 

har bott i en missionärsfamilj och bott en tid i Brasilien. Lisa berättar att hon alltid har gjort 

som hon själv vill och att ingen har kunnat hantera henne. Hon berättar att hennes föräldrar 

inte visste vad hon gjorde. De trodde hon var i skolan, men hon var inte där utan lekte ute i 

naturen.  

 

Det positiva med diagnosen 
 

Förståelse 

En positiv effekt med att ha gjort en utredning och fått sin diagnos, som alla intervjupersoner 

lyfter fram, är att det skapar en förståelse för deras beteende. En förklaring till varför de inte 

har fungerat som andra personer.  Hans beskriver att : 

 

”när man fick den här diagnosen så fick jag ju förklaringen. Jag visste ju hur det funka före, 

men jag fick den här slutförklaringen…//… det var verkligen så att, jaha det förklarar ju 

jävligt mycket av allting som jag nästan har gjort färdigt och nästan blivit, eller hur duktig 

jag har varit på det mesta jag har gjort. Men att nästan, snart nästan lite till och vart alla 

pengarna har tagit vägen och alla räkningar kommit ifrån och vart alla skulder har kommit 

ifrån. Så har man fått ett litet facit… på gott och ont.”  

 

Dock tycker Hans även att det ibland skulle varit bättre att få leva i okunskap efterson han så 

många år har levt med diagnoserna utan att veta om det och säger att världen inte ser mycket 

bättre ut bara för att han fått diagnosen. Han menar att man trott att man har dessa beteenden 

som person och att det har med personlighet att göra och helt plötsligt har man vissa 

beteenden för att man har en eller flera diagnoser. Hans lyfter fram att det ändå är bättre att få 

diagnos men att det skulle vara bättre att det sker tidigare i livet. Lisa säger även hon att det är 

                                                             
1 ADD betyder attention deficit disorder och innebär at man har koncentrations- och 

uppmärksamhetssvårighete. Det liknar ADHD men dessa personer har inte hyperaktivitet som även finns i 

ADHD (Socialstyrelsen, 2002).   



20 

 

som en förklaring, hon säger som så att ”Så fick jag min diagnos, men så blev det som en 

befrielse nästan att, jaha det var bara det här. Okey, nu vet jag vad det är. Det har inte varit 

mitt fel att jag har varit som jag varit, utan det har funnits en orsak.” 

 

Medicin 

Lisa förklarade att medicinen mot hennes ADHD är ett positivt inslag i hennes liv då det 

underlättar för henne att kunna göra saker som hon vill göra. Hon har problem med alla 

sinnen på grund av sin ADHD. Hon hör saker mycket tydligare än en person utan ADHD 

problematik gör. Hon berättar att det kan vara jobbigt att åka buss då det är mycket folk vilket 

har gjort att hon ibland gått av flera hållplatser tidigare för att hon inte orkat med allt ljud, 

men att medicinen underlättar detta. Hon menar även att hon kan fungera bättre i samhället 

och att man inte hamnar i problem på samma sätt.  

 

”Jag har börjat få ett vanligt liv. Vad nu det innebär med ett vanligt liv. Det vet ju inte jag 

men, men jag kommer nog aldrig att ha ett vanligt liv, men jag har ändå fått ett annorlunda 

liv mot vad jag hade förut. Jag har kommit mer in i samhället än vad jag gjort tidigare.” 

 

Hans säger även han att medicinen gjorde att det blev bättre. Innan han fick sina diagnoser åt 

han olika antidepressiva tabletter, som han ätit under 10års tid. Det var inte förrän han fick 

medicin mot ADHD som han kände att han fick ett lyft och vaknade upp. 

 
Möjligheter 

Kurt som inte tar någon medicin för sin ADHD säger att det inte blev så för att när han fick 

sin diagnos så var det amfetamin som användes som medicin och det tyckte läkarna hjälpte 

för bra. Sen när Concertan kom valde Kurt att han skulle visa att det går att klara sig utan 

medicin. Kurt föreläser mycket om diagnoser och ser det som en stor positiv effekt av att ha 

fått diagnosen. Han menar att han tack vare diagnosen fått möjligheten att kunna få åka runt i 

Sverige, till exempel universitet och föreläsa. Lisa föreläser också och säger att det är något 

hon tycker om att göra. Hon går även till beroendecentrum och pratar med patienter där och 

ger information om diagnoser och missbruk. Många känner inte till samband kring diagnos 

och missbruk, eller att läkare kan skicka remiss för en utredning. Hon berättar att folk lyssnar 

eftersom att hon varit i den sitsen själv och vet vad hon pratar om. Kurt berättar vidare att när 

man har fått en diagnos har man rätt till hjälpmedel på arbetsförmedlingen, olika dataprogram 

som ska underlätta på arbetsplatser, arbetsgivaren har rätt att få bidrag för att de har en 

anställd med diagnos och detta ger de med diagnos bättre förutsättningar att komma ut på 

arbetsmarknaden.   

     Lisa känner även att hon fått möjligheten att sprida kunskap till de människorna som går 

till beroendecentrum där hon berättar om att missbruk kan bero på en diagnos som inte blivit 

utredd och att läkarna på beroendecentrum kan skicka remiss för utredning om det finns 

misstanke om diagnos.  

       En annan fördel som Kurt berättar om är att när man har fått en diagnos har man rätt till 

hjälpmedel på arbetsförmedlingen, olika dataprogram som ska underlätta på arbetsplatser, 

man kan få bidrag som arbetsgivaren får för att de har en anställd med diagnos.  



21 

 

Det negativa med diagnosen 

 

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Kurt tar upp att om man har en ren ADHD så går det inte att ta hjälp av LSS och man får inte 

hjälp av barn- eller vuxenhabiliteringen heller. Kurt tycker att det är en diskriminering av dem 

fyra bokstäverna. 

 
Stämpling 

Hans pratar om att det som behöver förändras är den negativa stämplingen av diagnoser. Han 

lyfter fram att samhället på sikt har mer att förlora av att inte utnyttja personer med Asperger 

eller ADHD:s speciella sätt att vara och göra saker. Hans säger att många av de som har 

ADHD är utmärkta utförare i rätt miljö. Hans säger att det finns en okunskap och rädsla i 

samhället som gör att man inte vågar satsa på att testa att använda sig av dessa personer.  

        Kurt lyfter fram att då medicinen började tillämpas tänkte folk att tar man 

centralstimulus så är det lika med missbrukare. Det blir ju en stämpling som missbrukare för 

att man tar medicin. Lisa berättar även hon att medicinen är något som kopplas till 

utvecklandet av knarkande och hon brukar säga till folk att det är ovanligt. Medicinen är 

narkotikaklassat men att det är så låga doser att det knappt går att jämföra. Lisa berättar vidare 

att när hon skulle få reda på sin diagnos så fick hon panik för att hon var rädd för stämplingen. 

Då skulle hon inte bara vara missbrukare utan även en sådan där störd människa.  

      Hon berättar att från att verkligen ha velat veta till att gå till att inte vilja, men hon gick 

och tog reda på det ändå då hennes kontaktperson sa att hon är stämplad från början och det är 

lika bra att få reda på om det är något som inte stämmer. Lisa har mycket erfarenhet av 

stämpling då hon har sitt missbruk i bakgrunden. Lisa berättar att det har varit problem när 

hon gått till vårdcentralen. Hon berättar ”När jag går till vårdcentralen är jag stämplad. Jag 

har fått bråka för att få ut mina mediciner som jag behöver för värk. De tittar bara i mina 

journaler, jaha jävla pundare. Hon vill bara ha piller.” Lisa lyfter fram att det gör att hon 

jobbar hårdare för att motbevisa folks fördomar. Hon vill motbevisa det som folk säger som 

inte är sant  

 

”Jag vet många som skäms över att de har det här och jag vet många som utnyttjar sin 

situation dessutom och det tycker jag inte om. För en diagnos är en diagnos. Det är en 

funktionsnedsättning men det handlar om vad du själv gör av den”.  

 

 

De förbättringar i samhället intervjupersonerna kan se skulle behövas 

Tidiga insatser 

Alla intervjupersoner har svarat att det behövs tidigare insatser i skolan. Kurt säger att det inte 

är en blixt som slår ner från en klar himmel då det handlar om de som har svårare diagnoser, 

men att det behövs extra stöd i skolan för att kunna ta tag i detta. Han anser att det är bra att få 

diagnosen för i och med den får personen kunskap och erfarenhet.  
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        Det går även att titta på familjen och sätta in insatser om man märker att föräldrarna har 

samma problematik. Titta hur föräldrarna mår, se ifall de orkar med detta. Finns det missbruk 

i familjen, som då skulle kunna vara för att man behöver självmedicinera sig för att man går 

med till exempel en odiagnostiserad ADHD. Har man rätt diagnos, får centralstimulus om det 

behövs, samtalsstöd som hjälper en att bearbeta sin upplevelse efter att man fått sin diagnos. 

Ge dem möjligheten att gå i kognitivbeteende terapi för att lära personerna hur de ska bete sig 

bland folk då det inte är säkert att man får det hemifrån och att de får chansen att lära sig 

strategier på de områden de har svårt för. Kurt tänker själv att om han fått sin diagnos tidigare 

så kanske han hade lyckats i skolan om han fått den hjälp han behövde där. Han nämner att en 

del lärare i skolan säger att det är stämpling, men att han själv ser det som en 

beteendebeskrivning. Kurt tycker att: 

 

”Det är ett högt pris samhället betalar för att inte bry sig. Jag kommer då tillbaka som du 

förstår till diagnosen, vikten av den. Stämpling, ja kanske, men vad är alternativet? Är det 

att blunda? De hade otur och får skylla sig själva att de hade de generna eller hade dem 

föräldrarna.”  

 

Lisa tycker också att det behövs tidigare insatser i skolan och säger att hon tycker skolan 

tyvärr blundar allt för mycket för den här problematiken. Hans berättar att han knappt var på 

lektionerna under skoltiden och att det fanns lärare på högstadiet som inte ens visste vem han 

var. Hans tycker även att det borde bli en billigare kostnad ifall man tog tag i problemet redan 

i skolan istället för att senare ta tag i det på kåken. Hans nämner att tyvärr är det många pojkar 

som hamnar där och tjejerna hamnar på gatan och Hans lyfter återigen fram att samhället 

skulle tjäna på att hitta rätt jobb för dessa människor så får samhället en resurs som skulle 

gagna dem.  

     Hans tar även upp att det skulle behövas mer stöd i den vanliga skolan. Finns det en 

ungdom som är överallt och ingenstans och inte får något gjort bara för att han/hon inte kan 

koncentrera sig behöver det finnas någon som kan ge det stöd han/hon behöver. Det ska 

kunna ställas krav men det ska finnas någon som kravlöst finns till hands om den här 

ungdomen får svårt att klara uppgiften på den utsatta tiden, men inte glömma bort att lära 

ungdomarna att det finns krav som ska följas. Han säger att en bra idé kanske kan vara att ta 

vara på de vuxna som har diagnos och har erfarenhet av den och ha dem som en extra resurs i 

skolan, men för att det ska fungera tror han att det skulle behövas ett fångstnät som fångar upp 

dem som finns som stöd också. Han lyfter även upp att man egentligen inte vet vad som 

skulle vara det bästa sättet och säger att  

 

”Det värsta är att ingen sitter ju med facit. Facit blir när misslyckande blir och då är det 

liksom kört. Den stora punkten är hur det ska utföras. Vem ska utföra och vem ska 

bestämma? Både rädslor ska tas vara på och användas både som stop och broms och gas. 

Men som sakt hur man ska gå tillväga vet jag inte och alla rädslor i samhället. Rädslan för 

något annat. Det spelar ingen roll vart man vänder sig. Samhället slår ju undan benen för 

sig själv, samtidigt som det hjälper en själv. Så det finns nog varken en långsiktig eller 

kortsiktig lösning. Det kanske inte finns någon lösning heller? Ja menar att det borde ju 

åtminstone finnas möjligheter att göra något lite grann i alla fall.” 
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ANALYS 

 

Det positiva med diagnosen 

 

Förståelse 

En av de positiva saker man får ut av en diagnos beskrivs teoretiskt av Kärve (2006) är att 

genom att diagnos ställs skapas en förståelse för sin problematik. Förståelse är en central del i 

litteraturen. Även Johannisson (2006) menar att genom en diagnos får personen en förklaring 

av sitt beteende som sedan ger avlastning av eventuell ångest. Denna aspekt lyfts även fram 

av intervjupersonerna där alla tre förklarar att de upplever en förståelse kring vad det är som 

gjort att det betet sig på ett visst sätt. Intervjupersonerna använder ord som förklaring och 

befrielse då de fått förståelse över diagnosen. Det har även framkommit att de inte känner att 

vissa val är deras fel utan orsaken har varit diagnosen. Ser vi till det Johannisson (2006) 

skrivit kring att diagnosen ger avlastning av ångest och skuld. Ger detta en bild av hur viktig 

förståelse kan vara för en individ. Dessa upplevelser kring förståelse framkommer även i 

Toner m.fl (2006) studie där deras informanter också nämner att förståelse är en positiv del av 

att få diagnos. 

        Hans tar dock upp att världen inte ser bättre ut, eftersom han fick sin diagnos så sent i sitt 

liv, men menar på att diagnos ska sättas tidigare i livet då den endå för med mycket positiv 

och då speciellt förståelse. Det framkommer i litteraturen att om diagnosen sätt i vuxen ålder 

kan det leda till sorg över att den kom så sent. Oftast har personerna redan varit i kontakt med 

specialister men de har inte hittat problemet i deras problematik (Attwood, 2007). Hans har 

gjort utredning fler än en gång och då det inte gav tydliga resultat så fick han vänta ytterligare 

några år innan en ny utredning startades. Enligt Kärfve (2006) finns det ett problem med 

diagnoser och det är att kriterierna är vaga, vilket gör att det blir svårt att sätta en korrekt 

diagnos. Mycket ligger på att den som sätter diagnosen tolkar kriterierna för att sedan bedöma 

om personen uppfyller dessa (Kärfve, 2006). Här kan tänkas att Hans utrett sig hos olika 

personer där olika tolkningar har skett och av den anledningen fick han inte diagnosen första 

gången han utredde sig. Detta skulle då påvisa en förbättring av kriterierna för diagnos då 

intervjupersonerna lyfter upp vikten av få diagnosen då det skapar förståelse.  

        Det lyfts fram en önskan från intervjupersonerna att diagnosen upptäcks tidigare i livet, 

så att man kan få hjälp så tidigt som möjligt. Här finns en motsättning i litteraturen. Enligt 

Kärfve (2006) kan barn som diagnosticeras bli påverkade av beteende beskrivningen. 

Författaren menar att även om det inte finns forskning kring detta kan det beteende skapa 

förväntningar av hur barnet ska bete sig och forskning kring självuppfyllande profetior borde 

kunna ge en förklaring. Vidare menar Kärfve att barnen kan få extra stöd med hjälp av 

diagnosen, men att detta även kan leda till att de hamnar efter sina kamrater. Då kriterierna är 

vaga för en diagnos kan det hända att fel diagnos sätt och detta är svårt att rätta till senare 

(Kärfve, 2006). Intervjupersonerna delar då inte detta synsätt och anser att diagnosen ska 

sättas tidigare. De lyfter fram att vissa val de gjort skulle kunnat undvikas om de tidigare i 

livet fått sin diagnos och är det rätt diagnos som sätts kan barnet vara i behov av stöd och 

hjälp som han/hon bara kan få om det finns en diagnos.  
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Medicin 

Medicin får enligt Toner m.fl. (2006) personer med diagnos att känna att de får nya förmågor 

och att de upplever sig må bättre. De intervjupersoner som tar medicin i denna studie är Hans 

och Lisa. Deras upplevelse är densamma som Toner m.fl informanter har. Hans och Lisa 

upplever också att de mår bättre och Lisa framhäver även att hon upplever sig kunna göra 

saker hon inte kunnat tidigare. Det finns vetenskapligt bevisat att centralstimulantia lindrar 

symptomen för ADHD menar Socialstyrelsen (2002).  

       För att få medicin behöver en diagnos ställas. För Lisa har detta varit ett positivt inslag då 

hon på grund av ADHD problematiken har svårt med mycket ljud och andra sinnen som är 

förstärkta. Medicinen har medfört att hon upplever sig fungera bättre i samhället och kunna 

vara mer delaktig. Genom att få diagnosen har en annan värld öppnat sig genom möjligheten 

till medicin. Diagnos ger enligt Hallerstedt (2006) svar på vem man är och kan ge effekten av 

att tillhöra en grupp som ger en känsla av sammanhang.  

       Medicinen har gjort att intervjupersonerna fungerar bättre i samhället och kan ha gett dem 

upplevelsen att fungera i olika sammanhang. Det som dock inte är utforskat enligt Gillberg 

(2011) är en medicin som används för att lindra Asperger symptomen. Detta kan tyckas 

märkligt, men för Hans som har både Asperger och ADHD ges det centralstimulantia. Enligt 

Gillberg är det centralstimulantia som ibland använts för att lindra symptom, men att det finns 

ett preparat som nu upptäckts ge bra effekt som innehåller serotoninåterupptagshämmande 

(Gillberg, 2011). 

 

Möjligheter 

De möjligheter som skapas för personer med en neuropsykiatrisk problematik handlar ofta om 

vad man själv gör med sin diagnos. Samtliga intervjupersoner nämner att de fått möjligheten 

att föreläsa om sin problematik. De har sett behov av att föra vidare sina kunskaper kring 

ämnet till andra som sitter i samma sits eller till föräldrar som har barn med denna 

problematik. Dessa personer ar sett att det finns ett behov av att sprida kunskap. Denna aspekt 

återfinns i litteraturen. Gillberg (2011) tar framförallt upp vikten av att sprida kunskap kring 

neuropsykiatrisk problematik. Författaren beskriver att det behövs en förändrad attityd till 

denna problematik från samhället. Genom att sprida kunskap kring ämnet kan möjligheten att 

personal på skola och föräldrar uppmärksammar diagnosen tidigare. Detta är något 

intervjupersonerna strävar efter. Litteraturen delar denna tanke. Framförallt skriver Gillberg 

att om det finns större kunskap och förståelse kring problematiken kan skolan lättare arbeta 

för att lösa de problem som uppstår för personer med en diagnos. Vidare menar Gillberg att 

personer i ens omgivning kan uppmärksamma problematiken och eventuellt vägleda föräldrar 

till att utreda sitt barn.  

        Då intervjupersonerna valt att sprida kunskap kring ämnet måste det finnas en brist på 

kunskap och förståelse kring denna problematik. Hans utrdde sig två gånger innan han fick 

sina diagnoser. I studien Toner m.fl. gjort har respondenterna fått söka hjälp inom olika 

professioner länge och dessutom fått höra av vissa att ADHD inte existerar. Detta påvisar ett 

behov av att kunskapen sprids och denna möjlighet har intervjupersonerna sätt och dragit 

nytta av deras diagnos genom att berätta utifrån egna erfarenheter. Toner m.fl lyfter även fram 
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att kunskap kring problematiken kan minska stress och öka förståelsen där de skulle förstå att 

de inte är ensamma med denna form av problematik. 

 

Det negativa med diagnosen 

LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

I LSS står det att lagen riktar sig till de med vissa funktionshinder. När det gäller 

neuropsykiatriska diagnoser är det de med autism eller andra autismliknande tillstånd som kan 

använda sig av lagen (Norström & Thunved, 2008). Denna upplevelse är utifrån personer med 

ADHD negativ, men den personen som Asperger ingår inom autismliknande tillstånd vilket 

gör att de kan använda sig av denna lag.  

       Frågan är varför inte personer med ADHD berörs av lagen. Antingen ses inte ADHD 

problematiken som ett funktionshinder eller så är det av en annan anledning. Det framkommer 

inte i litteratur något svar på denna fråga. Kurt anser att det är en diskriminering att ADHD 

inte ingår i denna lag. ADHD problematiken ingår inte heller i varken barn- eller 

vuxenhabiliteringen enligt Kurt. Socialstyrelsen (2002) menar att LSS inte är tillämpningsbar 

på ADHD, utan att de får vända sig till socialtjänsten istället. Detta borde skapa problem för 

personer med en ren ADHD problematik då det verkar vara svårare för dessa personer att söka 

stöd och hjälp för att underlätta deras vardags situation. 

 

Stämpling 

Kring stämpling diskuterar intervjupersonerna att det behöver ske en förändring i samhället. 

Diagnosen i sig upplever de inte som stämplande, men utifrån samhället upplevs det finnas en 

negativ stämpling som framkommit på grund av okunskap vilket förhindrar att 

arbetsmarknaden inte vågar pröva att anställa en person med neuropsykiatrisk diagnos. 

Litteraturen tar istället upp att det finns en oro att stämpling sker i samband med att diagnos 

ställs. Socialstyrelsen (2002) menar att personen kan bli stämplad utifrån diagnosen och att 

detta skulle påverka personens självkänsla negativt. Intervjupersonerna har inte nämnt något 

om att deras självkänsla har påverkats negativt genom att de fått diagnos. 

       Enligt Knutsson (1977) är stämplingen ett resultat som skapats utifrån hur man blir 

bemött av omgivningen. Stämplingen menar Knutsson är ofta negativ och skrivs till personens 

identitet då stämpling sker. Ställer man intervjupersonernas upplevelse mot litteraturen kan 

det vara att de inte upplevt att de blivit bemötta utav omgivningen genom deras diagnos. 

Enligt Wrangsjö (1998) är det inte diagnosen i sig som är det negativa, utan bemötandet från 

omgivningen. Även detta påvisar att intervjupersonerna har blivit bemötta för den de är och 

inte utifrån fördomar kring deras diagnos.  

      Allmänt menar Kärfve (2006) att det finns en framtidsprognos för barn en ADHD diagnos 

där många undersökningar visar att många som sitter inne har en ADHD diagnos eller en 

odiagnostiserad sådan och att det är bristande impullskontroll och anpassningsförmåga som 

medfört att de hamnat där. Enligt Kärfve är det detta som läggs fram för barn och då ska 

diagnosen vara tänkt som ett stöd i deras självkänsla. Detta bär upp frågan till att sprida mer 

kunskap om problematiken då intervjupersonerna har haft en omgivning som inte har stämplat 

dem och gjort att de anser att diagnoserna ska ställas tidigare i livet då det ökar förståelsen till 
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ens egen problematik. Det är samhället som avgör i vilken kategori som en person tillhör 

enligt Goffman (2011).  Vidare menar författaren att det är samhället som bestämmer vilka 

egenskaper som passar in i vilken kategori.  

        Enligt Toner m.fl (2006) upplevde hans respondenter att de kände sig socialt isolerade 

men inte för att de orsakade det utan föra att omgivningen inte var sociala med dem. Det 

verkar som att omgivningen är en stor del till att till skapa ett sammanhang där de med 

diagnos upplever sig accepterade av samhället. Litteraturen och intervjupersonerna har inte 

samma åsikt kring stämpling, men detta kan beror på att intervjupersonerna själva inte upplevt 

det. Han pratar dock om att det finns en negativ stämpling kring diagnoser och detta 

överensstämmer med att det är samhället som valt att stämpla vissa personer.  

 

De förbättringar i samhället intervjupersonerna kan se skulle behövas 

 

Insatser 

Då frågan om vad som behöver förbättras i samhället svarar alla intervjupersoner att det 

behövs tidigare insatser och då främst i skolan. De menar att det behövs ett större 

helhetsperspektiv då man tittar på alla i familjen för att välja insatser som till exempel 

psykoterapi och medicin. Det framkommer i litteraturen att behovet av behandling och 

insatser varierar i ADHD problematik. Enligt Socialstyrelsen (2002) kan olika 

svårighetsgrader på diagnosen och livssituation göra att det finns olika behov av behandling. 

Vissa har en missbruksproblematik och andra är i behov av information kring diagnosen och 

vilka strategier som kan vara bra att använda sig av. Denna aspekt stöder intervjupersonernas 

utsaga. Diagnosen är i behov av att ses i ett större perspektiv och enligt intervjupersonerna 

behövs detta förbättras i samhället. 

        Stödet i skolan är något som diskuteras och Hans lyfter fram en idé om att använda sig 

av vuxna som har en diagnos i skolan som ska finnas som ett stöd för ungdomarna som har 

fått en diagnos. Något som i litteraturen nämns är att skolpersonal skulle behöva få en djupare 

kunskap kring denna problematik. Gillberg (2011) menar att om skolpersonal får förhöjd 

kunskap kring neuropsykiatriska diagnosen skulle det öka förståelsen för problematiken samt 

eventuellt upptäcka barn som misstänks kunna ha en diagnos och på det sättet vägleda 

föräldrar kring vad en diagnos kan innebära. Det finns enligt litteraturen behov av förhöjd 

kunskap om då vuxna med diagnos finns på skolan som stöd skulle de vara en resurs för 

skolan. De vuxna med diagnos vet vad det innebär att få diagnos och vet hur vägen till 

utredning ser ut och skulle då kunna hjälpa till att vägleda föräldrar och även personal på 

skolan i arbetet med dessa ungdomar. De kan även svara uppriktigt på frågor och funderingar 

som ungdomar med diagnos eller som ska utredas har och de vuxna kan då dela med sig av 

sina erfarenheter. 

       Kurt tar även upp att det finns olika behov av insatser och att titta efter om personen är 

rätt diagnostiserad och om personen får den behandlingen och stödet personen behöver. Han 

ger ett exempel på att ge alla möjligheten att gå i kognitiv beteendeterapi för att lära 

personerna hur de ska bete sig bland folk då det inte är säkert att man får det hemifrån och att 

de får chansen att lära sig strategier på de områden de har svårt för. Attwood (2007) är inne på 

att det kan finnas behov av psykoterapi som behandling men att personen då behöver 
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acceptera att han har fått en diagnos. Acceptansen av sin egen diagnos nämndes inte av 

intervjupersonerna men de är inne på att stöd kan behövas från samhället som hjälp att finna 

strategier som hjälper än i vardagen. Toner m.fl. (2006) har kommit fram till i sin forskning 

att utbildning och terapi skulle kunna vara en faktor som minskar stressen i familjen och ge en 

ökad förståelse för denna problematik. 

       Aspekten förståelse är något som dyker upp oavsett vilket tema vi är inom. Insatser ska 

vara för att ge stöd till familjen och personen som har diagnosen, men litteratur och 

intervjupersoner menar att behandlingen kan vara att ge information kring problematiken som 

leder till att personen får ökad förståelse kring sin diagnos. För att detta ska fungera finns ett 

behov att alla enheter samarbetar. Detta tar litteraturen upp och socialstyrelsen (2002) menar 

att för att ett samarbete ska fungera behöver socialtjänst, skola, försäkringskassa större insikt 

och kunskap för att stödet och hjälpen ska på bästa sätt grundas utifrån de svårigheter 

hjälpsökaren har. 

 

Skapa arbeten 

Något Hans diskuterar är att samhället borde arbeta mer för att finna passande arbete för 

personer med diagnos. Han anser att de med diagnos har egenskaper som kan vara en stor 

resurs på arbetsmarknaden bara man hittar en arbetsuppgift som passar personen och 

hans/hennes problematik. De aspekter som går att finna i litteraturen är enligt Socialstyrelsen 

(2002) att personer med diagnos kan behöva hjälp att finna arbeten som har så få 

störningsmoment som möjligt och som går att anpassa efter personens behov.  

       Hans menar dock att det finns en rädsla på arbetsmarknaden att anställa personer med 

diagnos. Detta framkommer även i Hagner och Cooneys (2005) studie. Hagner och Cooney 

menar att det finns bevis för att personer med en Autism diagnos kan arbeta inom kommunala 

arbetsplatser. I deras undersökning visar det sig även att de personalansvarig som tagit sig an 

att anställa personer med denna problematik har det visat sig att de uppskattar den anställdas 

utförande av uppgifter. Enligt Hagner och Cooney har de med diagnos även varit några av de 

bättre anställda på arbetsplatsen. Hagner och Cooney menar att de som anställer ser på de 

hinder som kan vara svåra att arbeta med, men dessa är stereotypiska fördommar. Skulle de 

istället se till de egenskaper som är till fördel för arbeten skulle även andra företag kunna dra 

nytta av dessa egenskaper. Det som enligt Hagner och Cooney behöver tänkas på är att 

anpassa arbetsuppgifterna så att det inte blir för mycket störningsmoment som gör att den 

anställde med diagnos inte klarar av att utföra uppgifterna. Det kan vara att till exempel låta 

personen ha en arbetsuppgift även om det i grunden är meningen att anställda ska rotera 

uppgifterna under dagen (Hagner & Cooney, 2005). Detta är det som Hans diskuterar och 

utifrån Hagner och Cooneys studie verkar det inte vara en omöjlig sak att genomföra.  
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SLUTSATS OCH DISSKUSION 
 

Denna uppsats är en undersökning av hur tre individer uppfattar effekterna av sin/sina 

diagnoser och vad de ser att samhället skulle kunna göra bättre kring denna problematik. Den 

slutsats jag kan dra av min undersökning är att mina intervjupersoner upplever både för och 

nackdelar med att ha och inte ha en diagnos. De lyfter fram att förståelse är en av de större 

fördelarna och genomsyrar de flesta temana i denna studie. Vidare anser de att det behövs fler 

insatser i skolan och ett större helhetsperspektiv från samhället i arbetet kring problematiken. 

Att dra en djupare slutsats av min uppsats är dock svårt att göra och jag har dessutom 

intervjuat för få personer för att kunna dra en generell slutsats.  

       Det jag får fram från det som intervjupersonerna har berättat är att de upplever diagnosen 

som positiv att få. Som Hans säger att han äntligen fick en förklaring till varför han hade gjort 

vissa val i sitt liv. Skulle man själv inte förstå anledningen till varför man gör vissa val kan 

jag tänka mig att man lever med ständiga frågor till varför man beter sig på ett visst sätt. Det 

framkommer även i studien Toner m.fl. (2006) har skrivit att förståelse är det som gett mest 

positiv respons från de som blivit utredda. Det borde då enligt mig finnas en anledning till att 

öka förståelsen kring denna problematik i samhället så att fler kan ta del av vad det kan 

innebära att få en diagnos. Den möjlighet som kommer med diagnosen, genom insatser och 

annan stöd och hjälp till förändring av sin livssituation borde vara en av de större 

anledningarna till att individer går och utreder sig. Enligt Toner m.fl. (2006) gör kunskapen 

kring problematiken att de kan acceptera sig själva. Detta antar jag att man kan sätta sig in i. 

Själv skapar man förklaringar till sina brister som att man inte är teoretiker om man 

misslyckas ofta på prov och vet att man klarar idrott eller liknande. Även tvärtom att de som 

är duktiga teoretiker, men istället sämre på idrott väljer att förklara att de inte är praktiker och 

inte ligger i deras natur. Detta är mina tankar till varför kunskapen gör att man accepterar sig 

själv. Det går inte att förklara ett beteende som inte passar in i normen på det sätt som jag 

gjorde innan då det inte går att neka till att något gör att man inte beter sig på ett socialt 

accepterat sätt. Av den anledningen tror jag på att kunskap kring problematiken ökar 

möjligheten att acceptera sig själv för den man är. 

        Att uppmärksamma samhället på att sätta mer resurser i skolan och försöka fånga upp de 

individer som misstänks ha en diagnos så tidigt som möjligt för att de ska kunna få rätt hjälp 

är något jag tror på. Alla mina intervjupersoner har svarat att det behövs tidigare insatser i 

skolan. Även litteraturen tar upp att kunskap kring denna problematik behöver spridas. Jag 

antar om samhället skulle få djupare kunskap kring denna problematik skulle det kanske 

accepteras av omgivningen och dessa personer skulle kunna mötas av förståelse. Det kanske 

är en tanke som inte skulle ske, men som det verkar blir fler diagnostiserade och detta borde 

göra att kunskapen kring detta sprids, dels för att den vanliga människan ska kunna misstänka 

och upptäcka problematiken och även för att professionella inte ska missa att en 

neuropsykiatrisk problematik är det som ligger till grund för individens problem. 

      Kurt anser att samhället betalar ett högt pris för att inte bry sig. Stämplingen som jag var 

inne på kan ses som onödig oro, för alternativet att gå och inte förstå varför man beter sig på 

ett visst sätt måste skapa mer problem och tankar för individen än att få en förklaring till vad 
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det är som står på. Det handlar nog mer om att ens omgivning ger stöd och förståelse och att 

man själv accepterar att man är den man är och att diagnosen gör en speciell men att det inte 

hindrar än från att göra det man vill. Studien som Hagner och Cooney (2005) visar att om 

arbetsmarknaden bara är beredda på att använda de egenskaper som är utmärkande för den 

personens diagnos och personlighet kan det skapa en anställd som utför arbetsuppgifter som 

andra personer utan diagnos inte kan klara av på samma sätt. Alla intervjupersoner har stått 

och föreläst om sin problematik och det är något de kunnat göra tack vare sina diagnoser. De 

har fått möjligheten att dra nytta av sina egenskaper och personlighet för att föra vidare det de 

anser att samhället behöver bli bättre på. Det borde kunna skapas ännu fler möjligheter på 

arbetsmarknaden för persoenr med olika diagnoser. Hans var inne på att anställa personer med 

ADHD problematik i projekt, för att en av deras bra egenskaper är att de är duktiga 

genomförare. Det jag nu tänker avsluta denna studie med är ett citat från Lisa som jag tycker 

ska inspirera andra att tänka till en gång till då ni möter en person med ett beteende som ni 

anser avvikande eller om ni själva har en diagnos ni inte trivs med. Jag hoppas att studien har 

varit intressant att läsa och har gett er större förståelse av dessa vuxnas upplevelse kring deras 

diagnoser och avslutningsvis som Lisa sa under intervjun: 

 

”Jag vet många som skäms över att dem har det här och jag vet många som utnyttjar sin 

situation dessutom och det tycker jag inte om. För en diagnos är en diagnos. Det är en 

funktionsnedsättning men det handlar om vad du själv gör av den”. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

 

Namn och ålder? 

Berätta lite om din bakgrund?  Hur livet sett ut i korta drag. Tex hur det såg ut i skolan 

När fick du din diagnos? 

Hur länge har du haft den? 

Vilka fördelar ser du med att ha fått din diagnos? 

Tex stödinsatser, hjälp från myndigheter, vad mer du kan komma på. 

 

Vilka nackdelar ser du med att ha fått diagnosen? 

 

I vilka situationer kan du se diagnosen som ett hinder? 

Exempel söka jobb, förtroende uppdrag, uppgifter i föreningar. 

 

I vilka situationer kan du se diagnosen som en resurs/fördel? 

 

Hur upplever du bemötandet från omgivningen då du berättar att du har en diagnos? 

Tex det här med att diagnos är en beskrivning av hur du beter dig och kan då ses som 

stämpling 

 

Upplever du en skillnad av bemötandet efter det att du har berättat att du har en 

diagnos? 

Tex att man som person kan stämplas utifrån den diagnosen man har. Bli bemöt efter den 

diagnosen man har och inte efter hur man är som person. 

 

Vilken skillnad upplever du att du känner om du jämför hur det var innan du fick 

diagnosen jämfört efter det att du fick den? 

Tex medicinens påverkan, ifall du äter medicin 

 

Vad tycker du att samhället skulle kunna göra bättre? 

Tex insatser, skola 


