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Sammanfattning   

Vi har valt att undersöka hur det kan vara att bli diagnostiserad med ADHD för vuxna personer. Vårt 
syfte med studien har varit att undersöka upplevelsen av att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen 
ålder. Vi ville undersöka om personerna upplever att diagnostiseringen har lett till en förändring och i 
så fall på vilket sätt. Vi ville också undersöka vilken betydelse personerna tillskriver diagnosen. Vi 
har gjort en kvalitativ studie där vi intervjuat fem män i åldrarna 31-45 år, som alla har haft sin 
diagnos i ett år eller mer. Vi har analyserat vårt material utifrån våra teoretiska utgångspunkter, som 
har varit KASAM och Stigmateorin.  

Studiens resultat visar att de personer som vi har intervjuat till viss del har upplevt en förändring i 
sina liv till följd av diagnostiseringen av ADHD. Diagnosen har för dessa fungerat som en förklaring 
till deras svårigheter och som en möjlighet att få stöd och hjälp, exempelvis genom medicinering. En 
del av de vi har intervjuat upplever också att diagnosen har haft en negativ påverkan på deras liv 
genom en oförstående omgivning och genom en känsla av att vara annorlunda. De personer vi 
intervjuat tillskriver diagnosen en stor betydelse, dels då den bidragit till en förklaring på deras 
svårigheter, dels som en tillgång till stöd och hjälp och dels att de tror sig ha haft en annan 
livssituation om de blivit diagnostiserade som barn.   

Vi vill inte dra några generella slutsatser utifrån de resultat som vi fått i studien men vi kan se att de 
personer som vi intervjuat har berättat om en högre grad av begriplighet och hanterbarhet efter att de 
blivit diagnostiserade med ADHD. Vi ser dock inte att de upplever någon ökad känsla av 
meningsfullhet efter att de diagnostiserats med ADHD, varför vi inte kan uttala oss om de har fått en 
ökad KASAM i sin helhet till följd av diagnostiseringen. Vi ser också att det för vissa har varit 
stigmatiserande att bli diagnostiserad med ADHD, samtidigt som andra beskriver det som 
stigmatiserande att leva med ADHD-problematik utan att veta orsaken till den. 

Nyckelord: ADHD, KASAM, stigma, vuxna män, upplevelse av diagnos 
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Abstract  

We have chosen to examine how it can be to be diagnosed with ADHD in adults. Our purpose of this 
bachelor thesis was to examine the experience of being diagnosed with ADHD in adulthood. We 
wanted to investigate if people feel that the diagnosis has led to a change and if so, in what way. We 
also wanted to investigate the impact that the participants attribute the diagnosis. We have made a 
qualitative study in which we interviewed five men aged 31-45, who have all had their diagnosis for 
a year or more. We have analyzed our material from our theoretical premises, which has been the 
SOC and Stigma theory. 

Our results demonstrate that the people we interviewed, to some extent have experienced a change in 
their lives as a result of the diagnosis of ADHD. The diagnosis has worked for them as an 
explanation for their difficulties and as an opportunity to get support and help, such as medication. 
Some of those we interviewed also felt that the diagnosis has had a negative impact on their lives by 
an unsympathetic environment and a sense of being different. The people we interviewed attributed 
the diagnosis of great importance because it contributed to an explanation of their difficulties, as well 
as access to support and help, and secondly that they believe they have been in a different situation if 
they had been diagnosed as a child. 

We do not want to draw any general conclusions from the results we obtained in the study, but we 
can see that the people we interviewed told us about a higher degree of comprehensibility and 
manageability after being diagnosed with ADHD. We do not see that they experienced an increased 
sense of meaningfulness after they were diagnosed with ADHD, which is why we can´t say if they 
have received an increased SOC in its entirety as a result of the diagnosis. We also see that for some 
has been a stigma attached to being diagnosed with ADHD, while others describe it as a stigma of 
living with ADHD problems without knowing the cause of it. 

Keywords: ADHD, SOC, stigma, adult men, experience of diagnosis 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

ADHD är ett aktuellt och uppmärksammat ämne. I media ser vi exempel på historier av personer vars 
livslånga problematik får en förklaring när de som vuxna diagnostiseras med ADHD. Berättelser om 
människor som vänder sin problematik till något positivt och vars liv förändras, samtidigt som vissa 
säger att diagnostiseringen är en överskattad förklaring till koncentrationsstörningar och rastlöshet. 
Vissa ifrågasätter den explosionsartade ökningen av ADHD-diagnostiseringar och någon skriver att 
diagnosen sprider sig som en gräsbrand. Andra säger att ökningen av diagnoserna hos vuxna beror på 
att man idag har mer kunskap om ADHD. Vissa skriver om studier som visat på att det begås färre 
brott när vuxna med ADHD får medicin samtidigt som det kommer rapporter om att många vuxna 
som medicinerar mot ADHD har missbruksproblem.  

I medicinsk vetenskap (nr 1, 2011) kan man läsa att ADHD återfinns hos cirka två till fyra procent av 
den vuxna befolkningen (Danielsson, Karolinska institutets hemsida 2012-11-09). Kunskaperna om 
att ADHD också kan finnas hos vuxna personer har ökat inom psykiatrin under de senaste åren. Det 
har skett en mycket stor ökning av antalet ADHD-diagnoser bland vuxna men trots detta tror vissa att 
de flesta vuxna med ADHD fortfarande är odiagnostiserade. (Brar 2011; Honos- Webb 2010) Idag är 
de flesta av uppfattningen att ADHD-problematik inte växer bort. Svårigheter med de kognitiva 
funktionerna finns kvar hos de flesta med ADHD även i vuxen ålder medan hyperaktivitet och 
impulsivitet vanligtvis avtar. Studier visar att minst hälften av de som blivit diagnostiserade med 
ADHD i barndomen har kvar betydande koncentrationssvårigheter som vuxna, även om de inte alltid 
helt uppfyller diagnoskriterierna för ADHD. (Socialstyrelsen 2004; Landstinget i Uppsala län 2010)  

Mot bakgrund av den osäkerhet som fortfarande råder avseende ADHD och som beskrivs ovan har vi 
funnit det intressant att skriva om ADHD hos vuxna. En annan orsak till att vi har valt att skriva om 
ADHD hos vuxna är att vi har läst inriktning mot funktionshinder i vår socionomutbildning vid 
Uppsala Universitet och valde därför att skriva om funktionshinder. Vi kände att vi inte visste så 
mycket om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD och ville därför lära oss mer om 
den. Vi tror att vi kommer att ha nytta av att ha kunskap om ADHD i vårt arbetsliv, eftersom många 
med ADHD har psykosociala problem. ADHD-diagnostisering av vuxna är ett aktuellt och 
omdiskuterat ämne i media i och med att allt fler vuxna diagnostiseras. Fältet är brett och vi har 
därför valt att avgränsa vår undersökning till att handla om upplevelsen av diagnostiseringen.	  

Då vi vill undersöka om diagnostisering kan medföra något för individen som en förklaring till 
dennes problematik samt som ett sätt att få stöd och hjälp anser vi teorin KASAM som lämplig att 
använda oss av, som en typ av välbefinnandefaktor. Eftersom vi tror att ADHD-diagnosen också 
skulle kunna medföra en stigmatisering av individen anser vi det lämpligt att även ha Stigmateorin 
som en teoretisk utgångspunkt för denna uppsats.  

Vi vill undersöka hur det kan upplevas att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder. Vi har valt att 
fokusera på män eftersom vi har hittat tidigare uppsatser med liknande syfte som har haft kvinnor 
som urvalsgrupp. För att undersöka upplevelsen av diagnostiseringen har vi valt att göra intervjuer, 
då det är personernas egna upplevelser vi vill ta del av. 
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1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka upplevelsen av att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder.  

 

1.3. Frågeställningar 

* Upplever personerna att diagnostiseringen har lett till en förändring och i så fall på vilket sätt? 

* Vilken betydelse tillskriver personerna diagnosen? 

 

1.4. Avgränsning 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på diagnosens betydelse för enskilda individer. Vi kommer 
att behandla betydelsen av stöd och hjälp för vuxna med ADHD, snarare än att utreda vilka hjälp - 
och stödinsatser som finns för dem i samhället. Vi kommer inte att behandla utredningsprocessen 
utan endast beröra intervjupersonernas upplevelse av den. Vi kommer heller inte att problematisera 
den debatt som finns angående medikalisering av sociala problem. 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att fokusera på män som är över 30 år. En av orsakerna 
till detta är att vi vill undersöka personer som har levt en längre tid med sin problematik utan att ha 
vetat orsaken till denna. En annan orsak till att vi valt att fokusera på denna målgrupp är att vi hittat 
tidigare uppsatser på C-nivå med liknande syfte som har unga kvinnor som målgrupp, varför vi har 
valt att fokusera på upplevelsen av att bli diagnostiserad för vuxna män. Vi har vidare valt att 
avgränsa oss till att enbart undersöka personer som har haft sin diagnos i ett år eller längre, eftersom 
vi tror att det kan ta tid att ta till sig att man har diagnosen och att hinna bearbeta den.  

 

1.5. Begrepp  

 

1.5.1. ADHD  

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neurobiologisk dysfunktion, vilket 
betyder att ADHD är genetiskt och medfött (Honos- Webb 2010). Tillståndet är vanligt och 
uppskattas drabba drygt 5 % av alla barn enligt de nuvarande diagnoskriterierna, varav minst hälften 
bedöms ha svåra kvarstående problem i vuxen ålder. ADHD återfinns oftare hos pojkar än flickor. 
Diagnosen missas ofta hos flickor eftersom de inte uppvisar lika tydliga symtom, eller är lika 
utåtagerande, som pojkar. När det gäller diagnostisering av ADHD i vuxen ålder är könsfördelning 
mer jämn. (Brar 2011) Studier visar att män med ADHD-problematik oftare har problem med 
missbruk och kriminalitet medan kvinnor med AHD-problematik är överrepresenterade inom 
psykiatrin (Landstinget i Uppsala län 2010). Utmärkande symtom för ADHD är bristande 
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uppmärksamhet och/ eller överaktivitet/ impulsivitet (Brar 2011). Man kan urskilja tre varianter av 
ADHD, nämligen en undergrupp med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist (ADD), ADHD med 
huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet och ADHD av kombinerad typ (Landstinget i Uppsala län 
2010). Vi kommer endast att använda begreppet ADHD, både när vi syftar på ADD och på ADHD.   

Uppmärksamhetsproblem vid ADHD innebär att man har svårt att behålla koncentrationen över tid, 
ta in ny information, att rikta uppmärksamheten mot rätt sak, att ha uppmärksamhet på flera saker 
samtidigt samt att man har svårt att växla fokus från en sak till en annan. Man kan även ha svårt att 
komma igång, att ta initiativ samt att göra klart en aktivitet. Svårigheter leder också till att man ofta 
är oorganiserad samt glömmer och lätt tappar bort saker.  (Landstinget i Uppsala län 2010; 
Socialstyrelsen 2004) Vi kommer att använda begreppet koncentrationssvårighet synonymt med 
uppmärksamhetsproblem.  

Det andra symtomet som är kännetecknande för ADHD är impulsivitet. Personer med ADHD har 
svårt att styra sina impulser utifrån sitt förnuft, vilket leder till att man kan fatta beslut och säga saker 
på ett impulsivt sätt och utsätta sig för risker. Man vill ha sina behov tillfredsställda omedelbart 
istället för att verka mot långsiktiga mål, vilket leder till att många har problem med relationer och 
sin ekonomi. (Landstinget i Uppsala län: 2010; Socialstyrelsen 2004)  

Det tredje kännetecknande symtomet för personer med ADHD, överaktivitet, gör att det är svårt att 
hitta en lämplig aktivitetsnivå i förhållande till vad en uppgift kräver. Det är svårt att hitta en lagom 
nivå och man upplevs som antingen av eller på. Det tar längre tid att återhämta sig när man blivit 
uttröttad och många har sömnsvårigheter. Överaktivitet märks tydligare hos barn i form av en 
motorisk överaktivitet. Symtomet kan hos vuxna med ADHD upplevas som en inre oro och rastlöshet 
och man har ofta svårt att varva ner och koppla av. (Landstinget i Uppsala län 2010) Vi kommer att 
använda hyperaktivitet synonymt med överaktivitet.   

De flesta vuxna med ADHD har en typ av ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsproblem, vilket 
gör dem mer passiva. De har svårt att komma igång med olika arbetsuppgifter, få det som är planerat 
gjort och att hålla motivationen uppe. Många har också svårt att kunna ta kritik och blir istället stötta, 
irriterade och frustrerade. (Socialstyrelsen 2005) Samsjukligheten vid ADHD är hög och det är därför 
viktigt att vara bekant med de psykiska störningar som kan förekomma vid ADHD. McGough m.fl. 
har uppskattat att cirka 80 procent av alla vuxna med ADHD har minst en annan psykiatrisk diagnos. 
(i Almer och Mandel Sneum 2012: 95- 96)  

För att bli diagnostiserad med ADHD måste man uppfylla ett visst antal symtom inom varje 
symtomgrupp (uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet). Symtomen måste vara 
varaktiga och orsaka betydande funktionshinder. Symtomen ska ha funnits sedan före sju års ålder 
och andra orsaker som bättre förklarar symtomen måste ha uteslutits (Se Bilaga 4 DSM-IV). (Brar 
2011) I DSM-II från 1968 kallade man det vi idag kallar för ADHD för hyperkinetisk reaktion. I 
DSM-III från 1980 hade namnet ändrats till ADD och i den reviderade versionen från 1987 fick 
diagnosen sitt nuvarande namn. Ända fram till 1994 då DSM-IV kom har diagnosen endast gällt barn 
men i DSM-IV inkluderas även vuxna. Symtomkriterierna i DSM, för det som idag kallas för ADHD, 
har utvidgats med tiden, vilket betyder att fler passar in i kriterierna som har lett till att prevalensen 
av ADHD har ökat. (Brante 2007) 
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Det finns ingen medicin eller behandling idag som botar funktionsnedsättningen men det finns stöd 
och hjälp att få för att lättare kunna leva med den. Personer som blivit diagnostiserade med ADHD 
kan få läkemedelsbehandling, oftast med centralstimulerande läkemedel, förutsatt att man uppfyller 
kriterierna för detta. Den medicinska behandlingen bör kombineras med psykosociala stödinsatser, 
eftersom medicineringen ger effekt på kärnsymtomen medan de psykosociala insatserna behandlar 
sådana problem som uppkommit som en följd av problematiken. De psykosociala insatserna kan se 
olika ut för barn och vuxna eftersom deras behov skiljer sig. Psykosociala insatser för barn med 
ADHD handlar oftast om insatser i skola och förskola men behovet kan se väldigt olika ut. Vuxna 
med ADHD kan få psykosociala insatser i form av anpassning av arbetsplatsen, få hjälp med att klara 
vardagen i hemmet samt hjälp med att hitta strategier för att hantera svårigheter bättre med hjälp av 
en stödjande kontaktperson. (Landstinget i Uppsala län:2010) Många vuxna med ADHD lider av 
andra psykiatriska tillstånd och behöver också därför få psykologisk behandling, exempelvis kognitiv 
beteendeterapi (KBT), för att kunna uppnå positiv effekt med läkemedelsbehandlingen (Brar 2011).  

 

1.5.2. Funktionshinder/funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning menas en fysisk eller psykisk begränsning i individens förmåga att fungera 
självständigt. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller vara förvärvad genom en sjukdom 
eller olycka. Den kan också vara orsakad av hög ålder. En funktionsnedsättning kan medföra ett 
funktionshinder. Med funktionshinder menas ett hinder för personens förmåga att utöva en viss 
aktivitet. Funktionshindret är alltså kopplat till en viss situation och inte till individen. Samhället har 
som mål att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar. 
(Funktionsnedsättning. http://www.ne.se/lang/funktionsnedsättning, Nationalencyklopedin, hämtad 
2013-01-18) 

Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning bör inte läsas som synonymer. Vi har valt att 
förklara distinktionen mellan dem då vi i uppsatsen använder oss av båda begreppen. Vi kommer inte 
att föra någon vidare diskussion kring distinktionen mellan funktionshinder och funktionsnedsättning.  

 

1.5.3. DSM (IV) 

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, är ett amerikanskt system för 
diagnostisering av psykiska störningar. Den senaste versionen är från 1994 och heter DSM-IV. 
Utmärkande för DSM är strikta beskrivande kriterier och teoretisk obundenhet, vilket ger möjlighet 
till god överensstämmelse mellan oberoende bedömare. (Nationalencyklopedin 2012-11-21) 
Manualen innehåller en förteckning över många ”psykiska störningar” vilka specificeras utifrån ett 
visst antal kriterier, som ska uppfyllas för att en viss diagnos ska kunna tillämpas. (Ohlsson 2011) (Se 
Bilaga 4: DSM-IV) 
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1.6. Uppsatsens disposition  

Uppsatsen disponeras på följande sätt; efter detta inledande kapitel med bakgrund till studien, 
studiens syfte och tillhörande frågeställningar, avgränsning av studien samt relevanta begrepp följer 
ett kapitel med en litteraturgenomgång med ett urval av aktuell forskning på området. Det tredje 
kapitlet behandlar våra teoretiska utgångspunkter för studien. Därefter följer ett metodkapitel där vi 
redogör för studiens tillvägagångssätt, urval, analysmetod, dess validitet och reliabilitet, etiska 
övervägande samt en presentation av informanterna. Det femte kapitlet består av studiens resultat 
kopplat till våra teoretiska utgångspunkter. Det sjätte och avslutande kapitlet består av en summering 
av resultaten kopplat till studiens frågeställningar, en övergripande diskussion kopplad till studiens 
litteraturgenomgång, en diskussion kring vårt metodval i förhållande till studiens resultat och 
avslutningsvis presenteras våra slutsatser och praktiska implikationer för vidare forskning.  
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2. Litteraturgenomgång  

Vid genomgång av studier kring ADHD och diagnostisering kan vi konstatera att forskningen i 
huvudsak utgår ifrån en medicinsk, psykologisk eller pedagogisk synvinkel. Den sociologiska 
forskningen om ADHD är jämförelsevis inte lika stor, vilket gjort att vår litteraturgenomgång till stor 
del bygger på psykologiska och medicinska studier. En annan orsak till valet av studier är att vi tagit 
upp och behandlat sådant som vi funnit relevant för oss i diskussionen av vårt resultat. Vi har funnit 
sociologiska uppsatser om ADHD på C-nivå, varav ett fåtal skrivits vid sociologiska institutionen på 
Uppsala universitet. Vi har valt att inte behandla dessa i vår litteraturgenomgång, eftersom vi anser 
att de inte har tillräckligt hög validitet och reliabilitet för att kunna referera till. Vi vill även nämna att 
Kitty Lassinantti för tillfället skriver en avhandling vid sociologiska institutionen i Uppsala. Den 
handlar om kvinnor som i vuxen ålder fått diagnosen ADHD.  

En del av vårt material har vi funnit genom databassökningar på Primo, Google scholar och Libris 
med sökorden ”KASAM”, ”sense of coherence”, ”ADHD”, ” attention deficit hyperactivity 
disorder”, ”vuxna”, ”adults” samt ”undiagnosed ADHD”. Genom dessa sökningar fann vi en mängd 
avhandlingar, vetenskapliga artiklar, facklitteratur och rapporter som underlag för vår 
litteraturgenomgång. Vårt resterande material för vår litteraturgenomgång har vi funnit i 
återkommande referenser i den litteratur vi funnit genom databassökningar.  Vi har även fått tips på 
litteratur från vår handledare och från bibliotekspersonal. 

Vår litteraturgenomgång har delats in i underrubrikerna; innan diagnos, ADHD-problematik i vuxen 
ålder, upplevelse av diagnos och känsla av sammanhang. Anledningen till att vi valt att göra denna 
uppdelning är att vi funnit dessa teman relevanta för vår undersökning och att de har varit 
återkommande i genomgången av litteraturen.  

 

2.1. Innan diagnos 

Personer som hänvisas till en neuropsykiatrisk utredning har för det mesta stora besvär med sig själva 
och med att hantera sin vardag. Det kan handla om oförmåga att känna glädje, trygghet, inre ro, att 
organisera och planera samt att förstå sig själv och sin omvärld. (Bejerot, Läkartidningens hemsida, 
2012-11-08) I en studie av Fleischmann och Fleischmann(2012) beskriver många av 
undersökningsdeltagarna sitt liv som oberäkneligt, då de ofta byter jobb eller utbildning såväl som 
vänskapskrets och partners. Varken personerna själva eller deras omgivning förstår orsaken till deras 
avvikande beteende. De finner förklaring till sitt beteende genom att tillskriva sig negativa 
egenskaper vilket också deras omgivning gör. Många personer med ADHD-problematik har under 
hela sitt liv känt sig annorlunda och även uppfattats så, varför de mött omgivningens avståndstagande 
utan att egentligen förstå varför. (Fleischmann & Fleischmann 2012) Ohlsson (2011) beskriver en 
studie där de medverkande berättar om att de mött en oförstående omgivning och att andra har svårt 
att sätta sig in i deras situation och problem. De har ofta fått höra ”ryck upp dig” eller ”ta dig i 
kragen” från sin omgivning.  Att inte ha någon diagnos kan då vara jobbigt i sig eftersom 
problematiken kan ifrågasättas av andra och det finns en risk att man uppfattas som svag och 
misstänkliggörs. (Ohlsson 2011: 159- 164)  
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Diagnoser inom psykiatrin och särskilt ADHD har emellanåt kritiserats för att vara stigmatiserande. 
Diagnosen har i dessa fall setts som en stämpel och man menar att personen genom diagnostiseringen 
blir sin diagnos. Man har sett diagnosen som ett hinder, något som gör att personen själv och 
omgivningen inte förväntar sig annat än problem. (Brar 2011) Samtidigt som en del menar att 
ADHD-stämpeln kan ha en negativ påverkan på den diagnostiserades självkänsla och självbild menar 
andra att personer med ADHD redan innan utredningen har stämplats, genom den kritik de har fått 
från sin omgivning (Socialstyrelsen 2004). Den odiagnostiserades tillkortakommanden kan göra att 
man tillskriver personen olika egenskaper som är nedvärderande, vilket leder till en stigmatisering av 
personen då man uppfattas som någon som avviker på ett negativt sätt (Ohlsson 2011). 

 

2.2. ADHD-problematik i vuxen ålder  

ADHD finns vanligtvis kvar under hela livet, även om symtomen kan ändras och avta med tiden, 
beroende på hur förstående och anpassningsbar individen och omgivningen är i relation till 
problematiken (Brar 2011). Eftersom kunskapen om att ADHD inte växer bort med tiden är relativt 
ny finns det inte i dagsläget lika mycket forskning om fungerande insatser för vuxna med ADHD 
jämfört med insatser för barn med ADHD (Socialstyrelsen 2004).  

Aktuella studier visar att ADHD medför betydande svårigheter för vuxna. ADHD sammanfaller ofta 
med dåliga studieresultat, lågstatusyrken, låg inkomst, brottslighet och hög grad av skilsmässa. 
Beteendeproblem hos vuxna med ADHD återspeglar inte bara kognitiva svårigheter utan även 
svårigheter att hantera sitt emotionella liv. (Able m.fl. 2007; Fleischmann & Fleischmann 2012)  

 

2.3. Upplevelse av ADHD-diagnosen 

Många vuxna med en ADHD-problematik har en levnadsberättelse präglad av bakslag och 
utanförskap, vilket har påverkat hur de är som personer och deras självkänsla (Socialstyrelsen 2004). 
Före diagnosen hade många i Fleischmann och Fleischmanns studie lidit av dåligt självförtroende 
samt haft svårigheter att hantera problem och skuldkänslor (Fleischmann & Fleischmann 2012).  Brar 
(2011) beskriver att många ger uttryck för en stor lättnad över att äntligen få ett namn på sina 
svårigheter. Eftersom de levt hela sitt liv med problematiken, utan att de själva eller deras omgivning 
förstått vad den berott på, ser de diagnosen som en upprättelse. (Brar 2011)  

Ohlsson presenterar en studie som handlar om hur personer med egna erfarenheter av psykisk 
problematik pratar om detta i så kallade fokusgrupper. I gruppsamtalet framkommer det att flera 
deltagare innan diagnostiseringen inte visste hur de skulle se på sin problematik och att de hade svårt 
att förstå vad som var fel. Genom diagnostiseringen uppfattar personerna sig själv på ett nytt sätt. De 
ser sina problem efter diagnostiseringen snarare som något de har än att se dem som en del av deras 
person. (Ohlsson 2011) Vissa har, efter att de blivit diagnostiserade med ADHD, haft en fas när de 
reagerat med sorg och ilska och de har uttryckt en undran över vad som skulle ha varit annorlunda 
om man upptäckt deras ADHD tidigare (Brar 2011). Känslan kring att bli diagnostiserad kan vara 
ambivalent. Diagnosens positiva effekter riskerar hela tiden att istället bli något negativt. En del anser 



	  
	  

14	  

att diagnosen har varit betydelsefull för dem medan andra tar avstånd från beskrivningen av sina 
problem. (Ohlsson 2011)  

Att få en psykiatrisk diagnos kan bidra till en stigmatisering av personen eftersom psykiatriska 
diagnoser ofta har en negativ innebörd. Olika diagnoser är sammankopplade med föreställningar av 
den kategori av människor som man tillhör. Det gör att diagnostiseringen inte bara för med sig något 
gott, utan även kan föra med sig känslor av stämpling och värdelöshet. (Ohlsson 2011)   

En fördel med att bli diagnostiserad är att man får tillgång till insatser och stöd av olika myndigheter 
(Läkartidningens hemsida, 2012-11-08). Den gällande lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) gäller vanligen inte för individer med ADHD, vilket däremot 
socialtjänstlagen gör (Socialstyrelsen 2005). För de diagnostiserade vuxna med ADHD kan 
läkemedelsbehandling erbjudas. Detta förutsätter bland annat att personen ska ha testat andra 
stödåtgärder som visat sig ha varit otillräckliga samt att inget missbruksproblem föreligger. Ofta 
kombineras en farmakologisk behandling med psykoterapi. (Ibid; Fleischmann & Fleischmann 2012)  

Johannisson (2007) menar att diagnoser förmedlar vad samhället uppfattar som normalt och 
acceptabelt samtidigt som de sätter namn på lidande och skapar synlighet för dem. Johannisson 
menar att namngivningen bär en egen makt och menar att när diagnosen väl finns uttalad tenderar 
den att dra till sig personer som har den typiska symtombilden. (Johannisson 2007) 

 

2.4. Känsla av Sammanhang  

I en longitudinell studie av Edbom (2009) undersöktes ADHD-problematik i relation till känsla av 
sammanhang och självkänsla. Denna undersökning visade att betydande ADHD-problematik hade ett 
samband med låg känsla av sammanhang och att detta samband var bestående över tid. (Edbom 
2009)  

Resultatet av Fleischmann och Fleischmanns (2012) undersökning visar på att 
undersökningspersonernas uppfattningar förändrades i och med diagnosen och deras liv blev mer 
begripliga. Efter diagnostiseringen fann många personer strategier som gjorde livet mer hanterbart 
och deras liv blev därmed mer meningsfullt och mindre bemödande. De som blivit diagnostiserade 
med ADHD i vuxen ålder ökade sin känsla av sammanhang. Många i studien uppgav att de gjorde 
efterforskningar om ADHD efter att de fått sin diagnos och utvecklade en tro på att det går att hantera 
och leva med ADHD. De fick en förståelse för att många av deras svårigheter hade sin bakgrund i 
deras ADHD och fick därför en mer positiv syn på både sin tillvaro och på sin framtid. 
Sammanfattningsvis såg vissa ADHD-diagnosen som en styrka som gjorde deras liv mer hanterbart 
och meningsfullt. (Fleischmann & Fleischmann 2012) 

 

2.5. Sammanfattning av litteraturgenomgången 

I vår litteraturgenomgång ser vi att flera studier framhåller vikten av att bli diagnostiserad samtidigt 
som andra studier visar på negativa konsekvenser av diagnostisering.  
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Diagnosen tycks kunna fungera som en förklaring för individer till deras svårigheter och många 
uttrycker ett missnöje över att inte ha blivit diagnostiserade tidigare. Genom en ADHD-
diagnostisering kan man få tillgång till samhällets stöd- och hjälpinsatser eller till medicinering, 
vilket kan bidra till en större hanterbarhet i ens liv. För andra ses diagnosen som en stämpel på dem 
som ickefungerande och som ett hinder. Diagnosen tycks kunna försätta diagnostiserade personer i 
utanförskap och vara en grund till stigmatisering. De studier som vi tagit del av uppfattar vi som 
relativt ensidiga i vad de undersöker. Vi har bland annat tagit del av två medicinska studier som 
undersökt KASAM hos personer som diagnostiserats med ADHD. Vad de däremot inte undersökt är 
den eventuella negativa aspekten i upplevelsen av att bli diagnostiserad. Vi saknar också ett 
sociologiskt resonemang kring upplevelsen av att bli diagnostiserad. Mot bakgrund av detta ser vi ett 
behov av att undersöka upplevelsen av att bli diagnostiserad med ADHD ur ett sociologiskt 
perspektiv där man undersöker både positiva och negativa aspekter av diagnostiseringen.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Mot bakgrund av vår litteraturgenomgång är vår föreställning att diagnostiseringen för de flesta varit 
ett positivt inslag som hjälpt dem att förstå sig själva och sitt liv bättre. Vi finner därför Aaron 
Antonovskys teori om KASAM lämplig som teoretisk utgångspunkt för vår undersökning då vi anser 
att teorin är en bra indikator på individers hälsa och välbefinnande i deras livssituation. Vi tycker 
också att det finns anledning att ha en kompletterande teori då vi mot bakgrund av vår 
litteraturgenomgång sett att det även kan finnas negativa aspekter i att bli diagnostiserad med ADHD. 
Vi tycker därför att Erving Goffmans Stigmateori är ett bra komplement till KASAM i vår teoretiska 
utgångspunkt.   

 

3.1. KASAM  

Antonovsky förespråkar i sin bok Hälsans mysterium (2005) ett salutogent synsätt. Med salutogent 
synsätt menar han att man fokuserar på vilka faktorer som främjar och upprätthåller hälsa till skillnad 
från ett patogent synsätt där man fokuserar på faktorer som leder till sjukdom och ohälsa. 
Antonovsky myntade begreppet känsla av sammanhang, KASAM, som en förklaring till varför vissa 
personer klarar påfrestningar bättre än andra. KASAM syftar till den motståndskraft, förvärvat 
genom arv och miljö, som personer har som skydd mot ohälsa. (Antonovsky 2005) 

Antonovsky menar att personer som har en hög KASAM har en motståndskraft mot påfrestningar, 
vilket gör att de förblir friskare än personer med låg KASAM. Personer med hög KASAM har också 
lättare att finna lösningar på problem, vilket leder till en mer optimistisk syn, både på sig själv och på 
sin omgivning, vilket är hälsobringande. Antonovsky menar vidare att personer som har låg KASAM 
ofta känner sig som offer för omständigheter, att de ofta råkar ut för olyckor och känner sig 
otursförföljda samt att de har svårt att finna lösningar på sina problem. Antonovsky bygger sin teori 
om KASAM på tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Antonovsky 
2005) 

Begriplighet är den första beståndsdelen i definitionen av KASAM. Begriplighet syftar på i vilken 
utsträckning man upplever stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Om man uppfattar dem som 
strukturerade och sammanhängande eller som slumpmässiga, oväntade och oförklarliga. En person 
som har en hög känsla av begriplighet ser de händelser och utmaningar som denne möter som 
förutsägbara och förklarliga, medan en person med låg känsla av begriplighet snarare upplever de 
stimuli som den möter som oväntade och oförklarliga. (Antonovsky 2005) 

Den andra komponenten i definitionen av KASAM är hanterbarhet som syftar till i vilken grad man 
har resurser att möta de krav som ställs genom de stimuli man möter. Resurser som står till ens 
förfogande för att klara av händelser i livet kan vara en själv, såväl som ens familj och vänner. En 
person med hög grad av hanterbarhet upplever att den har tillräckligt med resurser för att klara av de 
krav som ställs medan en person med låg grad av hanterbarhet kommer att känna sig som offer för 
det som händer i deras liv och kommer känna att livet är orättvist. (Antonovsky 2005) 
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Meningsfullhet är den tredje komponenten i definitionen av KASAM.  Den syftar på i vilken 
utsträckning som händelser i livet känns meningsfulla för individen samt hur motiverad individen är 
att ta sig igenom svåra perioder i sitt liv. Det är viktigt att känna sig värdefull, som någon som andra 
vill lägga ner energi på. En person med låg känsla av meningsfullhet känner inte att livet är 
betydelsefullt och en sådan person ser krav och motgångar som tunga bördor. Personer med hög 
känsla av meningsfullhet ser däremot olyckliga händelser i livet som utmaningar, vilka man tycker är 
värda känslomässiga investeringar och engagemang. Om man uppvisar höga värden på dessa 
komponenter bedöms man ha hög KASAM medan de som hade låga värden bedöms ha en låg 
KASAM. (Antonovsky 2005) 

 

3.2. Stigma 

Goffman använder stigma som en benämning på en egenskap som är misskrediterande. Stigma 
uppstår egentligen inte av egenskaper utan i relationer till andra personer. En person som besitter ett 
stigma avviker på ett icke önskvärt sätt från andras förväntningar. I sin teori om stigma skiljer 
Goffman på ”normala” och ”avvikare”. De avvikande avviker på ett negativt sätt från omgivningens 
förväntningar, vilket de normala inte gör. En egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer 
behöver inte vara stigmatiserande för andra individer utan kan vara en bekräftelse på att man tillhör 
en grupp. Stigma aktualiseras när det från alla sidor inte bara förväntas att avvikaren ska anamma en 
viss norm utan också leva upp till den men inte klarar av detta. (Goffman 2011)  

Goffman urskiljer tre typer av stigma; kroppsliga missbildningar av olika slag, stambetingade 
stigman, som förs vidare från generation till generation och drabbar samtliga i familjen och slutligen 
fläckar på den personliga karaktären. (Goffman 2011) Den sistnämnda typen av stigma är den vi tror 
bäst beskriver vad vi kommer att behandla. Björkman (2011) anser att personer med psykisk 
problematik tenderar att bli mer stigmatiserade och anses mer skyldiga till sin problematik än till 
exempel personer med fysiska funktionsnedsättningar (Björkman 2011).  

Samma sociologiska drag återfinns inom samtliga tre typer av stigman. En individ, som annars skulle 
ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet. 
Denna egenskap får de som möter personen att vända sig bort från denne och omöjliggör den 
gemenskap som dennes övriga egenskaper annars kunde ha lett till. (Goffman 2011) 

Den stigmatiserade individen tenderar att hålla sig med samma föreställningar som de normala. 
Innerst inne känner den stigmatiserade att den är normal och grundar sina krav på den sociala 
kategori som den tillhör såsom ett visst kön, yrke eller åldersgrupp. Eftersom den stigmatiserade 
delar samhällets värderingar med de normala kan den inte undgå att se det som andra ser som dennes 
brister. Detta gör att den stigmatiserade inser att denne inte kan svara upp mot det som krävs av 
denne, om än bara tillfälligt. (Goffman 2011) 

Människan utvecklar sina föreställningar kring psykisk sjukdom tidigt i livet genom socialiseringen 
av kulturen. Dessa föreställningar formar förväntningar om hur man kommer att bemöta en person 
med psykisk problematik. (Björkman 2005) Vissa personer med psykisk problematik tar till sig de 
fördomar som finns i samhället om dem och vänder dessa föreställningar mot sig själva. Som en följd 
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av att bli stigmatiserad drabbas många personer med psykisk problematik av konsekvenser inom flera 
livsområdet, exempelvis inom arbetsliv och i sociala sammanhang. (Ibid)  

* 

Utifrån de ovanstående valda teorierna kommer vi att analysera det material som vi samlat in genom 
de intervjuer vi genomfört. Vi kommer att göra kopplingar till teorierna och det mest relevanta ur 
dess begreppsapparat. De begrepp som vi huvudsakligen kommer att använda oss av utifrån våra 
teoretiska utgångspunkter i vår analys är; Känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet, 
meningsfullhet, stigmatisering, normala, avvikare och avvikande.  
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att behandla undersökningens tillvägagångssätt och urval av informanter 
samt analysmetod. Därefter redogör vi för studiens validitet och reliabilitet, våra etiska överväganden 
och slutligen en kort presentation av informanterna.  

  

4.1. Tillvägagångssätt 

Då vi ville ta del av enskilda individers upplevelser av att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen 
ålder, har vi valt en kvalitativ ansats och genomfört semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod i vår uppsats. I en kvalitativ studie tenderar man att fokusera på hur individer 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2002).  

En semistrukturerad intervju utgår från en förutbestämd intervjuguide (se Bilaga 3) som innehåller 
några inledande bakgrundsfrågor samt de teman som ska beröras i intervjun. Intervjupersoner har i 
denna typ av intervju en stor frihet att själv kunna utforma sina svar. Frågorna i en semistrukturerad 
intervju behöver inte nödvändigtvis ställas i en bestämt följd och det finns också utrymme att kunna 
formulera nya frågor som anknyter till det intervjupersonen sagt. (Bryman 2002)  

Vi ansåg det viktigt att kunna lämna utrymme för individens egna uppfattningar och tankar genom att 
kunna omformulera frågan, ändra frågeföljden samt att kunna ställa följdfrågor. Vi valde därför att 
använda oss av en datainsamlingsmetod som är relativt öppen och ostrukturerad, så att vi kunde vara 
mottagliga för informanternas varierande och unika svar. Bryman skriver att fördelen med att 
använda sig av ett ostrukturerat tillvägagångssätt är att det ger utrymme för flexibilitet, vilket gör det 
lättare för forskaren att ändra inriktning och fokus under undersökningens gång (Bryman 2002). Vi 
tyckte att det ändå var viktigt att behålla ett visst mått av struktur i våra intervjuer för att få ett 
hanterbart datamaterial och för att kunna applicera valda teorier. 

Kvalitativa intervjuer utmärks av låg grad av standardisering.  Med standardisering menar man till 
vilken grad frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. Låg grad av 
standardisering innebär att man formulerar sig efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i 
den ordning de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden. Eventuella följdfrågor 
formuleras beroende på tidigare svar. (Trost 2005)  

För att få kontakt med intervjupersoner tog vi kontakt med riksförbundet Attention, som är en 
intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, med 
Pelaren i Mariehamn, som är ett klubbhus för personer med psykiskt ohälsa och med Krami i 
Uppsala. Vi tog även kontakt med två chefer för boendestöd i Uppsala kommun och satte upp anslag 
(se Bilaga 1) i vissa av Uppsala Universitets lokaler och på Infoteket i Uppsala. Förutom detta så lade 
vi ut en förfrågan på Attentions facebooksida och på facebooksidan Underbara ADHD. Vi har även 
besökt resursmässan NPF på Infoteket, varit på två föreläsningar om hur det är att leva med ADHD 
som anordnades av infoteket och varit med på en Cafékväll på Attention samt blivit medlemmar i ett 
internetforum för personer med ADHD, där vi informerat om vår studie och efterlyst personer att 
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intervjua. Vi har även frågat vänner och bekanta. Allt för att finna intervjupersoner till vår 
undersökning.   

När vi fått kontakt med personer som varit intresserade av att delta i vår undersökning lät vi dem 
bestämma tid och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes mellan 15 november och 8 december 
2012 och genomfördes på olika sätt. Två av intervjuerna ägde rum hemma hos en av oss, en intervju 
hemma hos en informant, en intervju var per telefon och en intervju skedde via e-post. Vi har växlat 
mellan att agera intervjuare och observatör i de olika intervjuerna. Den som observerade hade ansvar 
för inspelningen av intervjun men också möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Vi 
reflekterade över att det kunde uppstå en maktskevhet i och med att vi var två personer i egenskap av 
undersökare mot en undersökt i de tre intervjuer som skedde ansikte mot ansikte. Vi försökte därför 
att anpassa miljön så mycket som möjligt, till exempel genom hur vi satt och förde oss. Vi hade 
också ett kortare informellt samtal med fika innan intervjun inleddes för att få en avslappnad 
stämning. Vi utförde totalt fem intervjuer med män i åldrarna 31 till 45 och intervjuerna varade 
mellan cirka 30 och 90 minuter. Vi spelade in fyra av intervjuerna och transkriberade dem därefter.  

Fördelar med att spela in en intervju är att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger 
efteråt, att man kan transkribera materialet så att man kan se ordagrant vad som sagts i intervjun. 
Dessutom behöver man inte göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och 
svaren i intervjusituationen. (Trost 2005) 

 

4.2. Urval 

Vi valde att undersöka vuxna män som är 30 år eller äldre och som fått sin ADHD-diagnos i vuxen 
ålder. Vi ville att personen skulle ha haft sin diagnos i minst ett år för att på så sätt ha hunnit 
reflektera över skillnaden i sitt välbefinnande i och med diagnosen, vilket vi tror skulle vara svårt om 
man alltför nyligen blivit diagnostiserad med ADHD. Vår förhoppning var att de vi undersökte, efter 
ett år skulle ha hunnit landa i sin diagnos och att de hunnit bearbeta den, för att på så sätt ha en klar 
uppfattning om vad diagnosen inneburit och innebär för dem. 

Orsaken till att vi satte en nedre åldersgräns på 30 år var att vi ville att våra informanter skulle ha en 
längre erfarenhet av hur det är att leva med en ADHD-problematik utan att veta vad den beror på. Vi 
förväntade oss därför att en ADHD-diagnos skulle ha gjort en inverkan på deras liv.  Vi har hittat 
några nyligen skrivna uppsatser på C-nivå som också undersökt upplevelsen av att bli diagnostiserad 
med ADHD i vuxen ålder. Gemensamt för dessa är att de haft endast kvinnor eller både kvinnor och 
män som urvalsgrupp, varför vi valt att endast ha män som urvalsgrupp. 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att man tar vad man råkar finna 
och fyller på allt eftersom man finner sådana personer som tycks passa (Trost 2005). Vi valde att 
göra ett bekvämlighetsurval för att vi trodde att gruppen vi är intresserade av att undersöka kunde 
vara svår att få tag på (Bryman 2002). Något som vi nu kan bekräfta.  
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4.3. Analysmetod 

Som hjälp i analysprocessen har vi använt Gillhams (2008) Forskningsintervjun – tekniker och 
genomförande samt Kvale och Brinkmanns (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.  

Till att börja med så transkriberade vi intervjuerna som spelats in. Detta gjordes så nära inpå 
intervjuerna som möjligt. Vi valde att, i enighet med vad Gillham (2008:169) skriver om 
transkription, utesluta tveksamheter i talet såsom ”hm” och upprepade interjektioner som inte tillför 
meningen något. I övrigt transkriberades intervjuerna ordagrant. Vi erbjöd intervjupersoner att få läsa 
de transkriberade intervjuerna innan vi började vår analys så att de skulle ges möjlighet att berätta om 
det var något som inte stämde eller om de menade någonting annat än vad som kom ut. 

När allt material var insamlat och transkriberat kodade vi materialet utifrån lämpliga kategorier som 
vi baserade på våra teoretiska utgångspunkter och på vår litteraturgenomgång. Vi delade sedan in vårt 
kodade material i olika underkategorier utifrån delkomponenterna i våra valda teorier. Utifrån dessa 
kategorier och underkategorier och med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter har vi försökt 
besvara våra frågeställningar.  

Våra huvudkategorier för kodning har varit; ADHD problematik i vuxen ålder, ADHD och 
meningsfullhet, diagnos som förklaring, stigma och annorlundaskap, upplevelse av att bli 
diagnostiserad, diagnos som hjälp till hanterbarhet, diagnos som förändring, hjälp och stöd som 
följd av diagnostisering, innan diagnos och uppväxten.  

Vi ville i viss mån kvantifiera vårt resultat, så till vida att vi ville se om det fanns tendenser eller 
gemensamma drag, i individernas olika berättelser. Det centrala i vår analys var dock de enskilda 
personernas olika upplevelser av att bli diagnostiserade med ADHD i vuxen ålder. 

 

4.4. Validitet och reliabilitet 

Inom samhällsvetenskaperna är det vanligt att man talar om intersubjektivitet snarare än om sanning 
(Jacobsen 2007: 156-157). Med intersubjektivitet menas att uppfatta något på samma sätt, det vill 
säga att det råder samförstånd om betydelsen av någonting (Ödman 2007:58). I vår studie har vi 
koncentrerat oss på personliga historier som förmedlar mening och sammanhang och ingen annan än 
den som berättar historien kan avgöra om den är sann eller riktig. Med validitet syftar man i 
kvalitativ forskning på hur väl de frågor man ställt till informanterna ger svar på det man vill 
undersöka (Djurfeldt m.fl. 2010).  

Under intervjuerna bad vi om förtydligande när något var oklart för att säkerställa att vi förstått vad 
intervjupersonen menat. Som en form av respondentvalidering har vi skickat en kopia på den 
transkriberade intervjun till de informanter som velat läsa igenom sin intervju. På så sätt har vi i viss 
mån kunnat säkerställa att vi uppfattat svaren så som de var ämnade och därmed ökat 
undersökningens interna validitet.  

Vi är medvetna om att vår undersöknings externa validitet, generaliserbarhet, är låg då vi bara gjort 
ett fåtal intervjuer, vilket gör att resultatet inte går att generalisera. Vårt syfte var inte heller att kunna 
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generalisera våra resultat, vilket det i regel inte är i en kvalitativ studie. (Jacobsen 2007) Det vi var 
intresserade att undersöka var istället enskilda individers upplevelse av att bli diagnostiserad med 
ADHD i vuxen ålder.  

Det råder hög reliabilitet när två undersökningar ger samma resultat eller när två olika intervjuare 
frågar om samma sak och får samma svar (Djurfeldt m.fl. 2010). Eftersom vi har genomfört 
personliga intervjuer, där informanten både kunnat se och höra oss som intervjuare, finns en risk att 
vi genom vårt tonfall, kroppsspråk och utstrålning påverkat eller styrt informanternas svar, vilket 
kallas intervjuareffekt (Jacobsen 2007). Då vi också turats om att intervjua finns en risk för att vi 
påverkat undersökningens reliabilitet. En annan faktor som möjligen har påverkat reliabiliteten är att 
vi utfört semistrukturerade intervjuer där vi ibland ställt frågor utanför intervjuguiden. Även andra 
omständigheter kring intervjusituationerna kan ha påverkat intervjupersonernas svar, exempelvis att 
vi utfört två av intervjuerna hemma hos en av oss.  

Som en följd av att två informanter bodde långt från Uppsala beslutade vi oss för att göra en 
telefonintervju och en mailintervju, vilket kan ha påverkat vårt resultat, då svaren var kortare och 
mindre innehållsrika än i de personliga intervjuer som vi genomfört. Då en telefonintervju endast är 
muntlig missar man visuella modifikationer och riskerar att gå miste om antydningar. I en 
mailintervju riskerar svaren att vara kortfattade och redigerade. (Gillham 2008) Vi tror att dessa 
metodval kan ha påverkat studiens reliabilitet. 

 

4.5. Etiska överväganden  

I forskning kan det ibland uppstå en konflikt mellan forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravet syftar på att det finns ett obligatorium att bedriva forskning på grund av vinster i 
individers hälsa, livskvalitet och miljö. Det finns också ett självändamål med forskning. Samtidigt 
måste man skydda de individer som deltar i forskningen, vilket kallas för individskyddskravet. 
(Vetenskapsrådet 2011)  

Vi har inför varje intervju inhämtat informerat samtycke (se Bilaga 2). Med detta menar man att de 
medverkande ges en utförlig information som beskriver syftet med forskningen och som framhåller 
att deltagandet är frivilligt. De medverkande i en undersökning ska skyddas mot att obehöriga tar del 
av information om dem och de data som samlats in i vetenskapligt syfte får inte användas för 
kommersiellt bruk eller som undervisningsmaterial. (Vetenskapsrådet 2011)  

Vi har innan varje utförd intervju informerat om syftet med vår undersökning och informerat om att 
intervjupersonerna inte ska kunna identifieras i vårt resultat. Vi har även berättat att vi kommer att 
förvara allt vårt datamaterial på ett säkert sätt så att ingen utomstående kommer att ha tillgång till det. 
Vi har informerat om att informationen som vi fått ta del av endast kommer att användas i 
forskningssyfte i vår C-uppsats. Vi har även varit tydliga med att deltagandet är frivilligt och att man 
när som helst får avbryta sin medverkan. (se Bilaga 2) Vi har också frågat om informanternas 
samtycke till inspelning av intervjuerna.  
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4.6. Presentation av informanterna 

I vår undersökning har vi intervjuat fem män i åldrarna 31 till 45 som bor på olika platser i Mellan- 
och Sydsverige. Informanterna har haft sin ADHD-diagnos i allt från ett till femton år. Alla fem 
intervjupersoner hade barn och fyra av dem var gifta. En av informanterna var arbetssökande, två 
arbetade deltid och två hade heltidsjobb. Flera av informanterna hade även fler psykiatriska diagnoser 
än bara ADHD.  

Vi vill inte på något sätt riskera att röja våra undersökningsdeltagares identitet och vi har därför valt 
att presentera informanterna som informant 1, 2, 3, 4 och 5 då vi citerar dem.  
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5. Resultat   

Vi har analyserat vårt datamaterial utifrån våra teoretiska utgångspunkter, KASAM och Stigmateorin. 
Resultatet presenteras under rubrikerna; före diagnostiseringen, ADHD-problematik som en följd av 
låg hanterbarhet och upplevelse av diagnosen.  

Under rubriken före diagnostiseringen kommer vi att presentera de svårigheter och de problem som 
våra informanter berättar om, som en följd av att vara odiagnostiserade. Under rubriken ADHD- 
problematik som en följd av låg hanterbarhet kommer vi att behandla de svårigheter som 
informanterna upplever som en följd av deras problematik. Slutligen så kommer vi i upplevelse av 
diagnosen att presentera informanternas upplevelse av att bli diagnostiserade med ADHD.   

 

5.1. Före diagnostiseringen 

 

5.1.1. KASAM 

I våra intervjuer beskriver våra intervjupersoner stora svårigheter med att hantera sin vardag innan de 
blev diagnostiserade. En del av dem beskriver sitt liv innan diagnosen som turbulent och kaotiskt. En 
av informanterna berättar om en rotlöshet och att han flyttade runt mycket. Flera av informanterna 
hade svårigheter med ekonomin, vissa hade stora skulder och en av informanterna hade tidigare 
missbruksproblem till följd av självmedicinering. Något återkommande hos flera av informanterna 
var svårigheter att hantera arbetslivet. De hade svårt att behålla ett arbete och några av dem bytte ofta 
arbetsplats. En person berättar att han ofta gjort sig ovän med sina chefer och därför tvingats sluta på 
flera arbeten. En annan berättar om svårigheter med att sköta sina arbetsuppgifter och att komma i 
tid; 

Och jag har haft det väldigt svårt att få det att funka med arbetsliv naturligtvis, att passa tider 
och sköta arbetsuppgifter och såna här saker. [Informant 3] 

Flera av informanterna berättar om stora humörsvängningar som ledde till sociala svårigheter och det 
berättas även om dumma impulsbeslut och konstiga impulshandlingar. Två av informanterna berättar; 

Jag har slagit sönder så mycket av mina egna saker i dessa vredesutbrott så jag vill inte tänka 
på hur mycket pengar det har kostat mig. Jag kunde sitta i ett telefonsamtal då jag blev 
upprörd över någonting och sen slänga telefonen i golvet så att han sprack, då var det bara att 
köpa en ny. [Informant 2] 

Förut så kunde jag köpa en dator bara för att den var billig även fast jag inte behövde en. Jag 
tänkte inte på att vi inte hade så mycket pengar utan tyckte det var ett bra köp. [Informant 4] 

 

I intervjuerna har informanterna även beskrivit en oberäknelig tillvaro och någon beskriver sitt liv 
som ett kaos. En annan intervjuperson berättar om en rad stormiga kärleksförhållanden och att han 
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snabbt gick in nya förhållanden och ut ur gamla. Flera informanter beskriver hur de varken själva 
eller från sin omgivning haft en förståelse för sina svårigheter då de inte vetat vad deras svårigheter 
berott på och han säger; ”varken jag eller nån från skolan eller mina föräldrar hajade väl att det var 
det här som var problemet” [Informant 3] och en annan person berättar om hur han aldrig mötte 
förståelse eller fick hjälp från sina föräldrar i sina svårigheter utan istället fick skäll av dem.  

Flera av informanterna berättar om hur de börjat analysera sig själva när de blivit vuxna och börjat 
söka information om sina svårigheter för att kunna förklara dem. De berättar att de sökt information 
och börjat läsa på om sin problematik i vuxen ålder och därför börjat misstänka att de hade ADHD. 
De kände igen sig själva i andras historier och i diagnoskriterierna för ADHD. En informant berättar;   

Jag och min fru började kolla på det här och läsa mycket om det och kom fram till att det 
stämmer ju liksom på alla punkter. [Informant 3] 

Sammanfattningsvis så beskriver de flesta personer som vi har intervjuat beskriver en låg grad av 
hanterbarhet i sina liv innan de blev diagnostiserade med ADHD. De ansåg sig inte ha resurser nog 
att möta de krav som ställdes av omgivningen utan kände sig som offer för det som hände i deras liv, 
vilket kännetecknar en låg grad av hanterbarhet enligt Antonovskys (2005) teori om KASAM. Flera 
av dem beskriver att de ofta handlat utifrån impulser utan att ta hänsyn till konsekvenserna av sitt 
handlande vilket satte dem i ännu svårare situationer. Många beskriver att de har haft svårigheter med 
att hantera vardagliga sociala situationer och de krav som kommer med dessa samt svårigheter att 
hantera arbetsmarknadens krav. 

De flesta av våra informanter förstod inte vad det varit som orsakat deras problem innan de blev 
diagnostiserade med ADHD. Flera av dem har haft stora svårigheter. De har snarast upplevt 
svårigheterna som slumpmässiga och oförklarliga vilket kännetecknar en låg grad av begriplighet i 
Antonovskys (2005) teori KASAM. Vi kan utläsa att de flesta av dem beskriver att de haft en låg 
grad av begriplighet innan de blev diagnostiserade med ADHD. 

 

5.1.2. Stigma 

Flera av informanterna beskriver att de innan diagnosen såg sig själv som annorlunda och som någon 
som inte fungerar som andra människor. Ett par av dem berättar att de ofta svävade iväg i tankarna 
och någon säger att han upplevde sig själv som en drömmare, vilket han också fick höra från sin 
omgivning att han var. Han berättar att han under sin skoltid upplevdes som intelligent men 
problematisk och gör en imitation för att belysa detta; ”han är ju så begåvad och han är ju så smart 
men det funkar inte riktigt” [Informant 3]. En annan informant berättar om hur han blev bemött 
hemifrån och säger om sin uppväxt; 

Den var dålig på alla sätt och vis och inte direkt något stöd hemifrån heller utan det, mina 
föräldrar har alltid vari så att istället för att uppmuntra och föra framåt så kör man piskan och 
påpekar svagheter och dåliga resultat för då kan ju jag ta mig framåt, då ska jag bli bättre 
nästa gång. [Informant 2] 
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Informanten säger att det har varit svårt för hans föräldrar att bemöta problematiken på ett bra sätt när 
de inte vetat om bakgrunden till den. Han liksom hans föräldrar förklarade hans beteende som en del 
av hans ”konstiga personlighet”. Vi kan se att han, i likhet med vad Goffman (2011) skriver, hade 
fläckar på den personliga karaktären. Detta gjorde honom till någon som avviker från det normala. I 
motsats till detta beskriver en annan informant hur han hela tiden både hemifrån och från skolan blev 
bemött med en stor tolerans för sina svårigheter. Han fick trots att han inte hade någon diagnos 
mycket hjälp i skolan och han berättar att hans mamma ända sedan han var barn har förstått att hans 
svårigheter berott på ADHD och bemött honom därefter. Han berättar;  

När jag fick diagnosen så ringde jag upp morsan och berättade att jag har ADHD och hon 
svarade bara att det hade hon förstått hela tiden. [Informant 4] 

Flera av de vi intervjuat beskriver att både de själva och personer i deras omgivning uppfattat dem 
som annorlunda. De problem som informanterna haft tillskrevs för vissa deras konstiga personlighet, 
eller ”fläckar på den personliga karaktären”, vilket också blev den uppfattning som de själva 
anammade. Personerna själva var naturligtvis medvetna om de normer som finns i samhället och att 
de avvek ifrån dem vilket ledde till att de såg sig själva och ibland sågs av andra som avvikare. 
Ovanstående stämmer väl överens med det resonemang som Goffman (2011) och Björkman (2005, 
2011) för om stigmatisering. Den person som berättar om att hans mor hela tiden hade förstått vad 
hans problematik berott på och därför också bemött honom därefter hade inte heller uppfattat sig 
själv som annorlunda på samma sätt som de andra vi intervjuat. Han beskriver inte några problem 
med mobbing i skolan eller problem med att få kompisar, vilket flera andra av de vi intervjuat gör. 
En av våra intervjupersoner belyser vikten av att diagnostiseras redan när man är barn och att få reda 
på bakgrunden till ens svårigheter. Han säger dock att han tror att det är bra om det bara är den 
närmaste familjen och lärare i skolan som får reda på det eftersom han tror att barnen riskerar att bli 
utstötta om det kommer ut att de har ADHD.  

 

5.2. ADHD-problematik som en följd av låg hanterbarhet 

Flera av informanterna beskriver att de har svårigheter med att hantera pengar och att sköta sin 
ekonomi. De berättar att de handlar väldigt mycket utifrån impulser, vilket har lett till ogenomtänkta 
handlingar och många ogenomtänkta köp. Ett par av informanterna berättar också att de har eller har 
haft stora skulder till kronofogden och inkassobolag till följd av dåliga impulsbeslut. En del av 
informanterna berättar också om svårigheter som de har i sociala sammanhang men dessa tar sig 
uttryck på olika sätt för personerna. Någon har svårt att ta plats och känner sig osäker i större grupper 
samtidigt som någon annan berättar att han tar alldeles för mycket plats och pratar mycket. En person 
berättar; 

Vi träffas ibland upp till sjuttio personer en kväll och om inte jag kommer in i sammanhanget 
precis på rätt spår redan från början, då blir jag mer och mer reserverad och till slut står jag i 
princip och gömmer mig i ett hörn för jag blir så otroligt osäker. [Informant 2] 

Flera av informanterna berättar om problem som de haft med humörsvängningar. En person säger att 
han har kort stubin och lätt kan bli fruktansvärt arg. Han säger att han blir extremt högljudd och ful i 
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munnen och kan nå en ilska som är helt vansinnig. Samma person berättar att han också har problem 
med att han blir passiv;  

ADHD kan ju också vara passivitet, det är inte bara den här hyperaktiviteten, utan den kan leda 
till en enorm passivitet och det här att man inte får någonting gjort för man är på så många 
ställen samtidigt eller så sitter man bara och gör ingenting. [Informant 2] 

En del av ADHD-problematiken är koncentrationssvårigheter. Flera av informanterna berättar att de 
har svårt att komma igång med saker, att de lämnar saker ogjorda och hoppar från ett projekt till ett 
annat. För ett par av informanterna tar sig koncentrationssvårigheterna uttryck när de läser 
facklitteratur. En person berättar att innan han blev medicinerad så kunde han inte sitta mer än tio 
minuter med en vetenskaplig skrift utan att gå upp och röra på sig medan en annan säger att han 
tappar spåret direkt eftersom facklitteratur inte har någon handling som för berättelsen framåt. Flera 
av informanterna berättar att de kan försvinna in i saker och tappar uppfattning om tid och rum, vilket 
också kan vara en del av koncentrationsproblematiken hos personer med ADHD. En person säger att 
när han går in för någonting så går han in för det till 300 procent och då har han inget stopp samtidigt 
som han har mycket lätt för att tröttna på andra saker. En annan informant beskriver samma fenomen 
och kallar detta för hyperfokusering. Han berättar att han kan fokusera mycket bättre än de flesta 
andra under rätt förutsättningar.   

En informant berättar att han till följd av sina svårigheter att hantera sitt liv självmedicinerat och då 
använt sig av amfetaminpreparat. En annan säger lite skämtsamt att han har nittio procents chans att 
bli alkoholist, han har bara inte förstått det själv.  

Alla personer som vi intervjuat har beskrivit svårigheter med att hantera problem och stimuli som de 
möter i sin vardag. De beskriver brist på resurser att klara av händelser i livet och vi tycker därför att 
de beskriver att de har en låg grad av hanterbarhet. Flera berättar om avsaknad av strategier för att 
bemästra sina svårigheter och de beskriver sig närmast som offer för vad som händer i deras liv. Flera 
av personerna berättar att de har problem med att de har svårt att se konsekvenser av sitt handlade och 
tar dumma impulsbeslut, vilket försätter dem i ännu svårare situationer. Personer som har haft mycket 
stöd från sin omgivning berättar att de klarat av problemen på ett mycket bättre sätt. En av 
informanterna berättar att när han träffade sin nuvarande fru så hjälpte hon honom på fötter och såg 
till att han blev av med sina skulder och fick en bättre struktur i sin vardag. Antonovsky (2005) tar 
också upp i sin teori om KASAM att resurser kan vara både familj och vänner och inte bara ens 
personliga egenskaper och erfarenheter.   

 

5.3. Upplevelse av diagnosen  

 

5.3.1. Ökad Begriplighet 

Många av informanterna uttrycker en lättnad över att bli diagnostiserade och flera säger att det var en 
glädje och en befrielse att få namn på sina svårigheter. En av informanterna säger att det var väntat 
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men att det var skönt att någon annan satte diagnosen på honom. Det som de flesta informanterna 
särskilt betonade var att diagnosen gav en förklaring till så mycket. En av informanterna säger;  

Det gav svar på allt, varför det blev som det blev […] jag vet vad det är som är fel på mig 
[…]ja, nu vet jag vad jag ska göra för att det ska fungera. [Informant 1] 

Att diagnosen hade lett till en ökad förståelse för svårigheter i vardagen var något återkommande 
bland informanternas upplevelser av att bli diagnostiserade, vilket vi vill koppla till komponenten 
begriplighet i KASAM (Antonovsky 2005). Mot bakgrund av informanternas uttalanden kan vi se ett 
mönster hos dem av en ökad känsla av begriplighet genom att de nu ser händelser i sina liv som mer 
förutsägbara och förklarliga än innan de blivit diagnostiserade med ADHD. 

En annan person berättar att han tidigare tagit konstiga impulsbeslut utan att kunna förstå varför och 
fått vredesutbrott som han inte tidigare kunnat förklara. Någon uttrycker det som att han fick den 
sista pusselbiten i sin självdiagnos. Två av informanterna berättar; 

Vredesutbrotten och det är väl det som är mitt största problem idag men som jag då fick en 
förklaring på där och det var just det här att när jag fick veta att det är ADHD, det här är 
ADHD, så här funkar det, det här är vad du har kvar, det var just det, det var en 
befrielse.[...]för mig har det bara varit positivt. De flesta som jag har pratat med, nu låter som 
det är hemsk många, men dom jag har pratat med, som också fått diagnosen som vuxen har väl 
upplevt det på samma sätt. [Informant 2] 

Jag har fått den här diagnosen och det är jätteskönt att veta vad det liksom är som har varit 
problematiskt för mig i alla år, samtidigt så har det gjort att jag har varit väldigt deprimerad 
[...]rätt vad det är så står man med en diagnos som faktiskt är en funktionsnedsättning och det 
är inte särskilt lätt att ta till sig och liksom försöka leva med. [Informant 3] 

När informanterna berättar om tillvaron innan diagnosen verkar deras liv ha varit fyllda med 
oförklarliga och oväntade händelser som en följd av deras problematik, vilket gör att vi kan se en 
tendens bland våra informanter att de hade lägre känsla av begriplighet innan diagnosen jämfört med 
efter diagnostiseringen.  

 

5.3.2. Betydelse av stöd och hjälp och känsla av hanterbarhet 

En av informanterna ger uttryck för att diagnosen har fungerat som en nyckel till hjälpinsatser. Flera 
av de andra säger också att de efter diagnosen har fått en viss hjälp och ett visst stöd. Något som flera 
av informanterna tycker är väldigt viktigt när vi pratar om stödåtgärder är medicinering. Flera tar upp 
de positiva sidorna av medicineringen även om det tagit tid och varit svårt för flera av dem att hitta en 
medicin som passar och en lämplig dos. De använder lite olika preparat men har alla provat flera olika 
typer av läkemedel. En av informanterna uttrycker sig särskilt positivt till medicineringen och 
upplever att det har förändrat hans liv väldigt mycket. Han säger; 

Nu har jag fått Concerta då sen en månad tillbaka ungefär, och där märkte jag skillnad redan 
första dan som jag började ta det så att det, ja det är verkligen en stor förändrig […] jag 
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kommer ihåg möten, jag kommer ihåg tider och möten. Jag får liksom dagsplaneringar och sånt 
där och funka på ett helt annat sätt än tidigare. [Informant 3] 

Medicineringen har alltså varit betydelsefull för honom och gjort att hans liv fungerar bättre, vilket 
också bidragit till en ökad hanterbarhet i hans liv. Komponenten hanterbarhet i KASAM handlar om i 
vilken grad man har resurser att möta de krav som man möter i sitt liv (Antonovsky 2005). Mot 
bakgrund av hans uttalande kan vi se att han upplever att hans känsla av hanterbarhet har ökat i och 
med medicineringen, som han fått till följd av diagnostiseringen.  

Ett par av informanterna berättar att de har fått hjälp av arbetsterapeuter, som är med och stöttar och 
hjälper till att hitta strategier för att klara vardagen. En annan av våra informanter har fått KBT-
behandling för att hantera sin ilska, vilket gav honom en del verktyg att använda sig av. Han 
tvingades dock sluta med KBT-behandlingen då hans landstingpsykiatri inte velat betala för en 
fortsättning av den. Informanten ger uttryck för att terapin och medicineringen varit bra och hjälpt 
honom men att han ändå inte fått tillräckligt med hjälp. Han säger att det finns mycket kvar att göra 
för att förbättra hans landstings psykiatrienhet. En intervjuperson har deltagit i en stödgrupp för 
personer med ADHD, där han fick tips och råd på hur man lever med funktionshindret. En informant 
har boendestöd för att få hjälp med praktiska saker i hemmet. En annan informant berättar att han inte 
fått något annat stöd än medicineringen. 

Vi kan se att informanterna genom olika hjälp- och stödinsatser fått verktyg för att kunna hantera sitt 
liv på ett bättre sätt. En del har, förutom medicineringen, fått mer hjälp och stöd än vad andra har fått, 
vilket verkar ha påverkat deras upplevelse av hanterbarhet. En av informanterna har arbetat väldigt 
mycket med sig själv och därför hittat strategier som passat honom och som har gjort hans liv mer 
hanterbart medan någon annan verkligen varit i behov av mera hjälp men inte fått det på grund av 
bristande resurser i landstinget. Med andra ord tenderar deras egna förutsättningar och deras 
livssituation påverka upplevelsen av hanterbarhet likväl som möjligheten att få tillgång till stöd och 
hjälp.  

 

5.3.3. Diagnostisering tidigare 

Samtliga informanter ger uttryck för att deras liv skulle ha sett annorlunda ut om de fått diagnosen 
tidigare, förutsatt att de fått det stöd, den hjälp och den medicinering som de behöver. Flera av 
informanterna säger att de tror att det hade gått betydligt bättre för dem i skolan om de hade fått 
diagnosen tidigare. Flera ger också uttryck för att de tror att de hade blivit behandlade på ett bättre 
sätt om de fått diagnosen som barn och tror att de hade haft en bättre livskvalitet i och med det. En 
person säger att det hade varit skönt att någon gång få höra att han faktiskt inte var lat utan att han 
hade en funktionsnedsättning. De flesta tror att de hade haft en helt annan livssituation vad gäller 
utbildning och yrkesliv och en informant säger;   

Jag hade definitivt haft en bra utbildning, eller så hade jag kanske varit forskare i 
litteraturvetenskap eller teologi eller nåt annat som jag tycker är väldigt intressant.   
[Informant 3]  
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Flera informanter säger sig tro att de hade sluppit ta en massa dumma och impulsiva beslut om de 
hade fått hjälp genom medicinering tidigare och någon säger att han hade sluppit ett par år av 
missbruk i sin självmedicinering om han hade fått medicin i tid. En av informanterna säger att han 
bara ser fördelar med att diagnostisera barn och säger att ”så länge att man är öppen för det är det 
bättre ju tidigare man får diagnosen” [Informant 2].  

 

5.3.4 Meningsfullhet 

Informanterna ger uttryck för en tro om att de skulle ha haft ett annat liv idag med andra 
förutsättningar om de fått diagnosen tidigare. Något som är återkommande i intervjuerna är att de 
uttrycker att de troligen hade haft en högre utbildning om de fått diagnosen och hjälpen tidigare i livet 
och att de skulle ha sluppit ta en massa ogenomtänkta beslut och hamna i missbruk som en följd av 
oupptäckt problematik. Som en följd av potentiellt högre studieframgång och ett bra bemötande säger 
en del av informanterna att de troligtvis skulle ha haft en bättre livskvalitet idag om de fått diagnosen 
som barn, vilket skulle kunna vara en möjlig tendens till ökad känsla av meningsfullhet, som en följd 
av diagnostiseringen. Vi är medvetna om att detta är att dra långtgående slutsatser av intervjuerna 
eftersom ingen egentligen vet hur deras liv skulle ha sett ut om de fått diagnosen tidigare.  

Flera av informanterna säger uttryckligen att de tycker att meningen med livet inte har med deras 
diagnos att göra, utan att det handlar om något annat. De säger;  

Nja, nej, alltså jag har ju aldrig betraktat mitt liv som meningslöst, och jag har alltid funnit en 
mening i saker som jag har gjort tror jag. Sen har man ju alltid perioder då man inte mår bra 
naturligtvis, och det tror jag alla människor har. Så att, nej jag kan inte påstå att jag känner en 
större meningsfullhet nu än tidigare, absolut inte. [Informant 3] 

Det har inte med det att göra egentligen utan det har att göra med en fullständigt raserad 
privatekonomi som gör att jag har en livsleda som är helt fantastisk, så det är en separat grej. 
ADHD-diagnosen har inte påverkat i nån utsträckning, nej. [Informant 2] 

 

5.3.5. Att avvika från det normala  

Flera av informanterna berättar om att det var väldigt jobbigt att få diagnosen och att de varit 
deprimerade tiden efter diagnostiseringen. De tyckte att det var svårt att ta till sig beskedet, att de 
faktiskt har en funktionsnedsättning och att lära sig att hantera sin problematik på ett nytt sätt. En av 
informanterna berättar om hur det har påverkat hans självförtroende och säger;  

Så det har ju på nått sätt en negativ inverkan för att det gör ju att man kan få en sån där 
självförtroendedipp ibland. Att man liksom, va fan! […] Det är väl just då den här känslan av 
att man är en jävla fuck-up liksom. [Informant 3] 

En annan informant berättar om den bristande kunskap om ADHD som han mött från sina vänner. 
Han upplevde efter en tid med diagnosen att han var stämplad av sin omgivning eftersom när han 
berättade för sina vänner att han hade ADHD så förstod ingen vad det innebar utan såg det som ett 
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diffust handikapp och de hade uppfattningen att personer med ADHD inte fungerar som de ska. 
Diagnostiseringen har gjort att han känner att han avviker från andras förväntningar om hur man bör 
vara, vilket vi kopplar till stigmateorin, som vi presenterat tidigare i uppsatsen. Ett stigma uppstår i 
relation till andra och i det här fallet var det i relation till sina vänner som han kände sig annorlunda 
och avvikande. (Goffman 2011)  

Flera av informanterna tar upp att de blivit ifrågasatta när de berättat för vänner och bekanta att de 
blivit diagnostiserade med ADHD. De säger att de möttes av en misstro till diagnosen och flera 
personer ansåg att ADHD inte var någon riktig diagnos vilket gjorde att de kände frustration och 
förtvivlan. Ett par av informanterna berättar om hur de blivit ifrågasatta av den närmaste familjen, 
vilket de upplevde som ett bakslag. En av de personer som vi intervjuat berättar att han brukar fråga 
de som ifrågasätter hans funktionsnedsättning om de tror att cancer också är påhittat, för att visa på att 
personer med psykisk problematik tenderar att bli anklagade för sina svårigheter i större grad än 
personer med fysiologiska sjukdomar. Detta överensstämmer med vad Björkman (2011) skriver om 
stigmatisering av personer med psykisk problematik. 

En informant berättar om hur han efter diagnostiseringen behövt arbeta med sin identitet genom en 
anpassning av sitt tankesätt. Han beskriver hur han behövt acceptera och komma till insikt med sina 
förmågor och begränsningar. Han berättar till exempel att han börjat inse att han inte kommer att 
klara av en högre utbildning på universitetsnivå och att han inte klarar av att arbeta heltid. Han menar 
att det är viktigt att hitta ribban för vad man klarar och inte klarar av och att ta emot stöd när det är 
något som han inte klarar. Han säger;  

En viss anpassning har det ju varit liksom, jaha, jag är inte normal, jag har ett funktionshinder, 
man får jobba lite med sin identitet […] dels att jag försöker anpassa ambitionen någorlunda å 
liksom inte ställa så höga krav på mig själv och dels att jag ber om hjälp. [Informant 5]	  	  

Samma informant säger att han anser att diagnostiseringen i sig inte leder till stigmatisering, vilket 
däremot ADHD-problematiken i sig gör. Han uttrycker också att han bär på något som gör att han inte 
lever upp till de förväntningar som ställs i samhället. Han berättar; 

Det är ju en gnutta stigmatiserande, jaha så jag är inte som alla andra och implicit, jag är inte 
lika bra som alla andra för det är ju liksom så jag har någonting som gör mig sämre så 
upplever jag det […] Det är ju inte negativt att få diagnosen utan det är negativt att ha 
funktionshindret som sådant,	  att få diagnosen var inte det negativa utan att ha diagnosen var 
det negativa. [Informant 5] 

En annan informant berättar om att han har talat med andra vuxna som blivit diagnostiserade med 
ADHD och han säger att han har fått intrycket av att de flesta har upplevt diagnosen som något 
positivt men att det även finns personer som upplever att diagnostiseringen leder till negativa 
konsekvenser för ens identitet. Han säger; 

Det är nån enstaka som har upplevt det som prestigeförlust, som att ”nej men gud, jag är inte 
galen, det här vill inte jag vara” och då blir ju alltid själva hanterandet av problemet lidande. 
[Informant 2]  
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Två av informanterna framhåller att det fortfarande finns mycket förutfattade meningar kring ADHD i 
samhället och att man lätt blir förknippad med dessa föreställningar. De säger; 

Barnen blir kallad för jävla dampunge och idiot och allt möjligt. Det är den negativa 
konsekvensen om det kommer ut. För samhället är fortfarande inte riktigt redo för det där. 
[Informant 2] 

Att va killen i klassen med ADHD, de finns ju många förutfattade meningar. Min son kom hem 
häromdan och sa att en kompis föräldrar hade sagt att barn med ADHD gillar att bråka, jag 
menar det finns ju ingen koppling så, jag varken bråkade eller slogs när jag var liten till 
exempel så att bli ihopklumpad på det sättet, det hade kanske varit jobbigt. [Informant 5]	  
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6. Avslutande diskussion  

Detta kapitel inleds med en summering av studiens resultat utifrån våra frågeställningar för 
undersökningen. Därefter följer en övergripande diskussion kring studiens resultat kopplat till den 
litteratur som behandlats i litteraturgenomgången varpå en metoddiskussion följer. Avslutningsvis 
presenteras våra slutsatser och implikationer för framtida forskning.  

6.1. Summering av resultatet 

Upplever personerna att diagnostiseringen har lett till en förändring? – På vilket sätt i så fall?  

De personer som vi intervjuat hade stora svårigheter i sitt liv både som vuxna och de hade även haft 
det i sin barndom. De hade i huvudsak problem med att hantera sina koncentrationssvårigheter och 
sin impulsivitet. Vissa hade också problem med att fungera socialt, att hantera sitt humör samt 
problem med missbruk. De hade inte möjlighet att leva upp till omgivningens krav och förväntningar 
och kände aldrig att de kunde prestera så bra som de förväntades göra. Många såg sig själv och sågs 
av andra som avvikande från normen vilket för vissa ledde till en känsla av stigmatisering. Många 
beskriver sina liv som fyllda med oförklarliga och oväntade händelser som de inte hade resurser nog 
att kunna hantera.  

Flera av informanterna uttryckte att de efter diagnostiseringen kände en glädje över att få namn på 
sina svårigheter och att det gav en förklaring till mycket, vilket gav dem en ökad förståelse för deras 
svårigheter. De beskriver sina liv efter diagnosen som mer förutsägbara då de fick en större förståelse 
för sin problematik. Flera informanter berättar om diagnosen som en nyckel till stödinsatser och 
kanske framför allt till medicinering. Diagnosen gav dem även tillgång till bland annat terapi och 
stöd och hjälp från arbetsterapeuter. De beskriver också hur de genom stödåtgärderna fått nya 
resurser att möta de krav som ställs utifrån.  

Flera av informanterna berättar också om att det varit påfrestande att bli diagnostiserad och att det 
även påverkat dem negativt. Vissa hade svårt att acceptera att de faktiskt har en funktionsnedsättning 
och att lära sig att hantera sin problematik på ett nytt sätt. En del berättar också om den bristande 
kunskap om ADHD som de mött från sin omgivning och att de blivit ifrågasatta efter 
diagnostiseringen.  

 

Vilken betydelse tillskriver informanterna diagnosen?  

Informanterna tillskriver diagnosen en stor betydelse, framförallt beträffande förståelse för sina 
svårigheter och den ökade tillgången till stöd och hjälp. Flera av dem belyser särskilt vikten av att få 
tillgång till läkemedel mot deras problematik för att de därigenom fått hjälp att bättre kunna hantera 
sina liv.  

Informanterna som alla varit över 30 år då de diagnostiserats har hela tiden levt utan att veta om 
orsaken till deras svårigheter. För vissa av dem blev det en befrielse att bli diagnostiserad, eftersom 
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de med hjälp av läkemedel kunde hantera problematiken på ett helt annat sätt. De kunde numera även 
tillskriva sin funktionsnedsättning orsaken till vissa av deras problem snarare än deras bristande 
karaktär eller personlighet, vilket de gjorde innan de blev diagnostiserade. Flera informanter berättar 
om att det var skönt att få reda på att de inte var lata utan att de hade ett funktionshinder till följd av 
deras funktionsnedsättning ADHD. Flera personer berättar också att de, med hjälp av 
läkemedelsbehandling, terapi och andra stödinsatser, för första gången i sitt liv fått bukt med sina 
humörsvängningar och aggressivitet, sitt impulshandlande samt med sin koncentrationsstörning. 

Samtliga informanter berättar också att de tror att de skulle ha haft en helt annan livssituation idag 
om de blivit diagnostiserade med ADHD som barn. De säger att de tror att de hade lyckats bättre i 
skolan och i yrkeslivet, att de hade sluppit ta impulsbeslut med stora negativa konsekvenser eller 
klarat sig undan missbruk om de hade fått diagnosen ADHD, och de stödinsatser som idag erbjuds, 
när de var barn. Det är naturligtvis svårt att föra ett kontrafaktiskt resonemang men tydligt är att de 
personer som vi intervjuat tillskriver ADHD-diagnostiseringen en stor betydelse.  

 

6.2. Övergripande diskussion  

I likhet med resultaten från Fleischmann och Fleischmanns (2012) studie så beskriver flera av våra 
informanter sina liv som oberäkneliga innan de blev diagnostiserade med ADHD. Flera av våra 
informanter var också oförstående till sin problematik, vilket också deras omgivning varit i de flesta 
fall. Några av de vi intervjuat berättar om hur dåligt de blivit bemötta hemifrån och från skolan i sin 
uppväxt och att de fått höra att de var lata eller ”du kan om du vill”. Detta har påverkat deras 
självkänsla och fött en känsla av annorlundaskap vilket är i linje med resultatet från en av de studier 
som Ohlsson (2011) skriver om. En av våra informanter har i motsats till detta mött en förståelse och 
en tolerans från sin omgivning och heller aldrig uppfattat sig själv som någon som avviker från det 
normala trots sin problematik.  

Flera av de vi intervjuat har under hela sitt liv känt sig annorlunda och även uppfattats så av andra 
och flera av dem förklarade tidigare sina tillkortakommanden med sin bristande personlighet. Liksom 
det står beskrivet i Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2004) så har flera av de vi intervjuat stämplats 
genom den kritik som de fått och de negativa egenskaper som de tillskrivits av sin omgivning, redan 
innan de blivit diagnostiserade med ADHD.  

Flera av våra informanter beskrev sin problembild som annorlunda nu jämfört med hur den varit när 
de var barn, vilket Brar (2011) också tar upp. För flera av våra informanter hade deras problem med 
hyperaktivitet avtagit och i vissa fall ersatts med en passivitet. Liksom Ables (2007) och Fleischmann 
och Fleischmanns (2012) studier visat så har även våra informanter haft svårigheter i sina liv gällande 
studier och arbetsliv. De hade också kognitiva svårigheter, problem med impulsivitet och 
humörsvängningar vilket medförde svårigheter i deras vardag. Flera av personerna hade också 
präglats av bakslag i sina liv. Vissa av dem har tagit många ogenomtänkta impulsbeslut som medfört 
negativa konsekvenser för dem och några av dem hade stora skulder.  

Liksom Brar (2011) beskriver så berättar också våra informanter om att de upplevt det som en stor 
lättnad att bli diagnostiserade och beskriver det som en befrielse att få ett namn på sina svårigheter. 
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De började också se händelser i sitt liv som mer begripliga än innan de blivit diagnostiserade med 
ADHD och fick en förståelse för sina svårigheter i vardagen. Våra informanter uttrycker också en tro 
på att deras liv skulle ha sett annorlunda ut om de blivit diagnostiserade med ADHD som barn. De 
tror att de hade haft en annan livssituation, förutsatt att de hade fått den hjälp och det stöd som de 
varit i behov av. Flera av informanterna tror att det hade gått bättre för dem i skolan och att de haft en 
högre utbildning om de blivit diagnostiserade tidigare. Ett par av våra informanter har, liksom Brar 
(2011) också pekar på, haft en period efter diagnostiseringen då de reagerat med sorg och frustration.   

Vissa av våra informanter uttrycker en ambivalens kring diagnostiseringen. De ser förvisso 
diagnostiseringen som en förklaring till sina svårigheter samtidigt som de tycker att det har varit 
jobbigt att behöva inse att de har en funktionsnedsättning. De upplever också att diagnosen gör att de 
tillhör ett annat kollektiv än ”de normala” och de känner sig därmed sämre än andra. I likhet med vad 
Ohlsson (2011) skriver så berättar flera av våra informanter om hur de mött en bristande förståelse 
från sina vänner och familjer. De beskriver hur personer som står dem nära inte förstått vad ADHD 
innebär utan såg det som ett diffust handikapp och vissa riktade en misstro till diagnosen. I likhet 
med vad Johannisson (2007) skriver så säger flera av våra informanter att diagnosen visar på vad som 
är normalt och inte normalt och att de genom diagnostiseringen per definition blir någon som avviker 
från det normala. 

I likhet med vad Bejerot (Läkartidningens hemsida, 2012-11-08) skriver så upplever också flera av 
våra informanter att en stor fördel med att bli diagnostiserad är att man får tillgång till stöd och hjälp. 
Flera beskriver att de blivit hjälpta genom medicinering av problematiken och de upplever positiva 
effekter. Ett par av de vi intervjuat säger i motsats till detta att biverkningarna av de läkemedel som 
de provat varit större än den positiva effekten av dem. I Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2005) 
skriver man att läkemedelsbehandlingen ofta sker i samband med psykoterapi, vilket bara var fallet 
för en av de vi intervjuat.  

I Fleischmann och Fleischmanns (2012) studie visar resultatet på att undersökningsdeltagarnas 
uppfattningar förändrades i och med diagnosen. Till följd av diagnosen blev deras liv mer begripliga 
och därmed lättare att hantera, vilket gjorde att livet kändes mindre bemödande och mer 
meningsfullt. I likhet med detta upplevde våra informanter en ökad känsla av begriplighet och 
hanterbarhet efter att de diagnostiserats med ADHD. Till skillnad från vad Fleischmann och 
Fleischmann kom fram till i sitt resultat kan vi inte se att våra undersökningsdeltagare upplevde att 
den ökade känslan av begriplighet och hanterbarhet lett till en ökad känsla av meningsfullhet i deras 
liv. En orsak till detta är att ingen av våra informanter uttryckt att de skulle ha upplevt en ökad känsla 
av meningfullhet som en följd av diagnostiseringen. En annan orsak till detta är att vi inte tagit reda 
på hur deras känsla av meningsfullhet varit innan de diagnostiserades. Vi kan därför inte säga att våra 
informanter uttrycker att diagnostiseringen har lett till en ökad känsla av sammanhang för dem. Mot 
bakgrund av teorin KASAM är det däremot troligt att deras ökade känsla av begriplighet och 
hanterbarhet i någon mån gett dem en mer positiv syn på sig själva och deras omgivning samt en 
ökad motståndskraft.  

I likhet med vad vi funnit i tidigare forskning så framhåller flera av våra informanter betydelsen av 
att bli diagnostiserad samtidigt som vissa pekar på diagnostiseringens negativa följder. Diagnosen 
fungerar som en förklaring på informanternas svårigheter och flera av dem hade önskat att de blivit 
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diagnostiserade med ADHD redan som barn. Medicineringen och det kognitiva stödet bidrog för 
flera av personerna till en ökad känsla av hanterbarhet. Vissa av informanterna uttryckte också att 
diagnosen var en stämpel på dem som annorlunda.  

 

6.3. Metoddiskussion  

Mot bakgrund av vårt resultat kan vi se att vi inte har material nog att våga uttala oss om 
informanternas känsla av meningsfullhet, vare sig före eller efter diagnostiseringen. Vi tror att detta 
kan ha berott på brister i vår intervjuguide vad gäller känsla av meningsfullhet. En reflektion som vi 
har gjort är att resultatet skulle kunna ha varit ett annat om frågan om formulerats på ett annat sätt 
eller om vi haft fler frågor som behandlat känsla av meningsfullhet. Vi ställer oss därför frågande 
inför om vi med frågan har mätt vad vi avsett att mäta.  

Som vi beskrivit i vårt metodavsnitt kan resultaten i vår kvalitativa undersökning inte generaliseras, 
vilket inte heller varit vår intention. I vår studie har vi varit intresserade av att undersöka enskilda 
individers upplevelse av att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder. Något som har påverkat 
undersökningens reliabilitet är att vi turats om att agera intervjuare och observatör, vilket gör att vi 
kan ha påverkat intervjupersonerna och deras svar på olika sätt utifrån vem av oss som intervjuat. Vi 
har genomfört fem intervjuer genom att använda oss av tre olika intervjumetoder, vilket också bör ha 
påverkat studiens reliabilitet negativt. I de personliga intervjuer som vi har utfört samt i 
telefonintervjun så har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor och ge informanterna möjlighet att 
vidareutveckla deras svar. Denna möjlighet har inte funnits i samma utsträckning i den e-postintervju 
som vi har genomfört, varför vi inte erhållt samma mängd empiri från denna intervju som ifrån de 
övriga intervjuerna 

Det har varit väldigt svårt att få kontakt med personer som tillhör den målgrupp som vi varit 
intresserade av att undersöka och det har varit ännu svårare att hitta personer som har varit 
intresserade av att ställa upp i vår undersökning. Detta gjorde att vi blev tvungna att nöja oss med att 
intervjua fem personer trots att vi egentligen skulle ha velat genomföra fler intervjuer för att få fler 
berättelser och perspektiv på hur det kan upplevas att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder.  

 

6.4. Slutsatser och implikationer för framtida forskning  

Sammanfattningsvis kan vi inte dra några allmängiltiga slutsatser utifrån de resultat vi fått i vår 
studie. Vi kan endast beskriva och analysera vad de personer som vi intervjuat sagt och förmedlat till 
oss utifrån vår intervjuguide i intervjusituationerna.  

Vårt resultat visar på att diagnostisering i vuxen ålder har bidragit med en förklaring, för de individer 
som vi intervjuat, på deras livslånga problematik. För de vi intervjuat tycks diagnosen medföra att de 
bättre förstår sig själv och sin livssituation, vilket bidrar till en ökad begriplighet. Diagnosen har även 
möjliggjort hjälp- och stödinsatser för individerna, som gör att de kan få hjälp att hitta verktyg för att 
kunna hantera sin problematik. Att bli medicinerad har för en del av våra undersökningsdeltagare 
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varit en viktig del i att kunna hantera sitt liv bättre. Med andra ord så har de personer som vi 
intervjuat gett uttryck för att de upplevt en ökad känsla av begriplighet och hanterbarhet efter att de 
blivit diagnostiserade med ADHD. De uppvisar däremot inte någon förändrad känsla av 
meningsfullhet till följd av diagnostiseringen, varför vi inte kan uttala oss om huruvida deras känsla 
av sammanhang har ökat i sin helhet.  

Flera av de personer som vi intervjuat beskriver ett visst avståndstagande och oförstående från delar 
av sin omgivning till följd av att de varit öppna med att de diagnostiserats med ADHD. En del ger 
också uttryck för att det har varit jobbigt att behöva ta till sig budskapet att de har en 
funktionsnedsättning som gör att de inte fungerar som andra. För andra tycks det ha varit innan de 
blivit diagnostiserade som de blivit kategoriserade som avvikare och känt sig annorlunda. 
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det kan vara stigmatiserande att bli diagnostiserad med 
ADHD, samtidigt som det kan vara stigmatiserande att leva med ADHD-problematik och inte få en 
förklaring till den.  

Mot bakgrund av vår litteraturgenomgång och genomförd studie upplever vi att det saknas mer 
omfattande sociologiska studier av vuxna med ADHD. Huvuddelen av den litteratur vi funnit på 
området har baserats på medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning. Därför anser vi att det är 
viktigt att sociologiskt vidare undersöka upplevelsen av att bli diagnostiserad både vad gäller kvinnor 
och män. Vi ser även en avsaknad av en longitudinell sociologisk studie som undersöker personer 
med misstänkt ADHD problematik innan och efter ADHD-utredning och diagnostisering.  

Vi kan inte utifrån vår studies resultat komma med några implikationer för det sociala arbetets 
praktik. Vi kan dock med bakgrund av den litteraturgenomgång vi gjort se ett behov av ökad kunskap 
om ADHD hos vuxna personer hos praktiker inom socialt arbete.   
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Bilaga 1: Annonsering efter informanter till vår undersökning 

 

Hej, 

Vi är intresserade av att komma i kontakt med män med en ADHD diagnos från Uppsalaområdet som 
är 30 år eller äldre och som har haft sin diagnos i minst ett år. 

Vi heter Emelie Johansson och Olof Edholm och vi studerar på socionomprogrammet vid 
sociologiska institutionen på Uppsala universitet. Vi kommer i höst att skriva vår c-uppsats och har 
valt att skriva om upplevelsen av att få en ADHD diagnos i vuxen ålder. Vi har valt att genomföra 
intervjuer med personer som har erfarenheten av att leva med en outredd problematik under en längre 
tid. Vi kommer att genomföra 4-8 intervjuer. Vi letar nu efter personer som kan tänka sig att delta i 
vår undersökning.  Vi kommer att genomföra intervjuerna i mitten av november.  

Om du känner dig intresserad vänligen kontakta någon av oss på nedanstående mailadresser.  

 
 

 Kontaktuppgifter till oss: 

Emelie Johansson E-mail: julina90@hotmail.com  

Olof Edholm  E-mail: edholm.olof@gmail.com  

 

Kontaktuppgifter till vår handledare:  

Linnea Bruno  

E-mail: linnea.bruno@soc.uu.se 

Telefonnummer: 018-471 5180 
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Bilaga 2: Informerat samtycke  

 

Syftet med studien är att undersöka om personer som diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder 
upplever några förändringar i sitt liv till följd av diagnostiseringen.  

Du som intervjuperson kommer inte kunna identifieras, allt insamlat material kommer att förvaras på 
ett säkert sätt och det som framkommer i intervjuerna kommer inte användas i annat än 
forskningssyfte. De vi kommer fram till genom intervjuerna kommer att redovisas i form av en C-
uppsats, vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet.  

Deltagandet är frivilligt och du som medverkande i undersökningen har rätt att få bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor som du vill delta. Du kan avbryta din medverkan i studien när som helst 
utan några negativa följder.   

Samtycker du till ovanstående? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

-‐ Hur gammal är du? 
-‐ Vad har du för sysselsättning?  
-‐ Familjeförhållande; bor du ensam eller tillsammans med någon? Har du barn?  
-‐ Har du några fritidsintressen? 

 
Intervjufrågor: 
 

-‐ När fick du din ADHD diagnos och hur gammal var du? 
-‐ Vad var det som gjorde att du utreddes för ADHD? 
-‐ Hur såg ditt liv ut innan du fick diagnos? 
-‐ Hur var din barndom och hur gick det i skolan? 
-‐ Hur upplevde du att bli utredd och att bli diagnostiserad? Vad innebar det för dig? 
-‐ Upplever du att ditt liv förändrats i och med ADHD diagnosen? 

Om ja, på vilket sätt har det förändrats? 
-‐ Känner du större förståelse för dina svårigheter i och med diagnosen? 

Om ja, på vilket sätt? 
-‐ Känner du att du kan hantera din vardag bättre i och med diagnosen?                    

Om ja, på vilket sätt?  
Har du några stödinsatser idag? 
Medicinerar du mot ADHD? I så fall vad använder du? 

-‐ Känner du större meningsfullhet i ditt liv i och med diagnosen?                                      
Om ja, på vilket sätt?  

-‐ Upplever du att din självkänsla har förändrats sen du fick diagnosen? 
-‐ Hur har din hälsa varit och har den förändrats i och med diagnosen? Isf hur? 
-‐ Tycker du att diagnosen haft någon negativ påverkan på ditt liv? 
-‐ Tror du att det skulle ha varit bättre om du fått din diagnos som barn? 
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Bilaga 4: DSM-IV 

 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet).  

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 2002):  

 

A. Antingen (1) eller (2):  

1. Minst sex av följande symptom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad 
som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:  

Ouppmärksamhet  

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter.  

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar  

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal  

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller 
arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna).  

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter  

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor)  

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, 
böcker eller verktyg)  

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli  

i) är ofta glömsk i det dagliga livet  

 

2. Minst sex av följande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex månader till 
en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:  

Hyperaktivitet  

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still  

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på 
sin plats en längre stund  

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos 
ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)  
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d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla  

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”  

f) pratar ofta överdrivet mycket  

Impulsivitet  

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.  

b) har ofta svårt att vänta på sin tur.  

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)  

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall ha 
funnit före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden 
(t.ex. i skolan/ på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för klinisk signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i arbete 
eller studier. 

E. Symtomen föreligger inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, 
schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av annan psykisk störning.  

Undergrupper  

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både kriterium 
A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna.  

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen bristande 
uppmärksamhet.  

 

Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2.  

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 
hyperaktivitet/impulsivitet.  

Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1.  

• För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symptom som inte längre helt uppfyller 
kriterierna skall ”i partiell remission” också anges. 


