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Sammanfattning 

 
Inledning: Studier visar att antalet ADHD-diagnosticerade barn och ungdomar 
successivt har ökat. Det finns i dagsläget få studier om hur barn/ungdomar 
upplever sin utredning, behandling och samlade vård. Detsamma gäller underlag 
för att bedöma delaktighetens eventuella effekter på behandlingen, samt vad som 
kan främja delaktigheten. Det behövs således ökad kunskap om hur barn och 
tonåringar med ADHD upplever vård och stöd, samt sina möjligheter till att vara 
delaktiga däri. 

Frågeställningar:  

*Hur upplever tonåringar de insatser som givits till dem och deras familjer efter 

genomgången ADHD-utredning? 

*Vilken betydelse har insatserna haft för den enskilda tonåringens självbild och 

dennes del i olika system, samt tankar om sin framtid? 

*Har den unge känt sig delaktig i de insatser som erbjudits och har hen upplevt att 

det gått att påverka insatserna? 

 

Metod: Kvalitativ undersökningsmetod med tematisk analys av sex 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Resultat: Det är viktigt för ungdomarna att känna sig förstådda och delaktiga, 

vilket även påverkar självbild och upplevelsen av insatser. Skolsituationen och det 

stöd som skolan ger har betydelse för tonåringens förutsättningar. 

Respondenterna har inte upplevt svårigheter med att berätta om sin diagnos för 

andra. 

 

Diskussion: Delaktighet, egen motivation och upplevelsen att bli förstådda och 

respekterade utifrån sina styrkor och behov framstår som viktiga för 

respondenterna. 

 

Nyckelord: ADHD, tonåringars erfarenheter/upplevelser, delaktighet, barns 

perspektiv, barnperspektiv, ungdomars psykiska hälsa, ungdomars perspektiv, 

neuropsykiatriska utredningar 

 
  



   

 

 

 

Abstract 

Introduction: Studies show that the number of ADHD-diagnosed children and 
adolescents has gradually increased. Currently there are few studies on how 
children/adolescents experience their assessment, treatment and overall care. The 
same applies for assessing the possible effects of the participation in treatment as 
well as factors that can promote the participation. Thus, there is a need for 
increased knowledge of how children and adolescents with ADHD experience 
care and support, as well as their opportunities to participate in it. 

Research questions:  

* How do teenagers experience the intervention given to them and their families 

after the review of the ADHD-assessment? 

* What significance do the intervention have on the individual's self-image and its 

part in different systems, as well as thoughts about the future? 

* Has the young person felt involved in the interventions and felt that it is 

possible to influence the interventions? 

 

Method: Qualitative survey methodology with thematic analysis of six 

semistructured interviews. 

 

Results: It is important for young people to be understood and involved, which 

also affects self-esteem and experience of interventions. The school situation and 

the support given by the school are important for the teenager's condition. 

Respondents have not experienced difficulties telling others about their diagnosis. 

 

Discussion: Participation, own motivation and experience to be understood and 

respected on the basis of their strengths and needs appear to be important for the 

respondents. 

 

Keywords: ADHD, Teenagers' experiences, participation, children's perspective, 

children perspective, mental health of young people, youth perspective, 

neuropsychiatric investigations/assessments 
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1. Inledning 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en aktivitets- och 
uppmärksamhetsstörning, som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor. 
Diagnosen finns beskriven i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) och 
återges i bilaga 1. Antalet ADHD-diagnostiserade barn och ungdomar har 
succesivt ökat över tid, vilket bland annat de studier som under 2017 
presenterades av Stockholms läns landsting (Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin, 2017) bekräftar. En förklaring tänks vara att kunskaper om 
neuropsykiatriska svårigheter och diagnoser ökat. Ett annat sätt att förklara 
ökningen är att samhällsutvecklingen och dagens samhällsklimat fört med sig 
svårigheter för vissa individer att klara skolans och samhällets krav, varvid olika 
individuella förutsättningar och svårigheter visar sig och blir synliga.  
Både studier och den aktuella samhällsdebatten beskriver långa kötider för 
utredning (Isberg & Karlsson, 2018) och talar samtidigt om ökad medicinering 
och risk för över- eller feldiagnosticering (Blume, 2017; Haglund, A, 2018; 
Román, 2017; Wahlgren, 2012). Det finns även alternativa förklaringsmodeller, 
där det framförs tankar om att ADHD, istället för att betraktas som ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder, kan ha en biopsykosocial grund och förklaras 
av en stress-sårbarhetsmodell (Ljungberg 2011, 2016). Sammanfattningsvis har 
antalet ADHD-diagnoser gradvis ökat och både ur ett individuellt och ur ett 
samhällsperspektiv väckt etiska frågor (Smer rapport 2015:2). 
I boken”Fördel ADHD – var på skalan ligger du” (Hansen, 2017) berättas att 
begreppet ADHD myntades på 1980-talet, även om liknande symtom och 
svårigheter redan tidigare i historien diagnosticerats och kallats för olika saker. 
Hansen refererar till att man på 1700-talet talade om ”mental rastlöshet” och att 
det på 1800-talet sattes etiketten ”dålig moralkontroll” på det som nu benämns 
ADHD. I den fortsatta historiebeskrivningen förekommer under 1940-talet och 
framöver namn som MBD (minimal brain damage/dysfunction). Under 1970 – 
80-talen byts detta mot DAMP (deficits in attention, motor control and 
perception) för att från 80-talet och framåt alltså kallas ADHD. Både 
förklaringarna till och synen på det som nu benämns ADHD har varierat. Enligt 
Hansen kan ADHD ses som en normalvariant av mänskligt beteende, där 
personlighetsdragen kan innebära svårigheter, men även fördelar – både i nutid 
och har så gjort tidigare under mänsklighetens utveckling. 
Förekomst av ADHD bland barn och ungdomar varierar – beroende av 
undersökning – från tre till tio procent. Pojkar bedöms få diagnosen tre till fem 
gånger så ofta som flickor, även om skillnaden minskat. (SBU, 2013). Ungefär 5 % 
av barn och unga i skolåldern beräknas ha ADHD och 1-2 % bedöms ha symtom 
som i hög grad inverkar på de ungas vardagsfunktioner (SKL, 2009). Innan 
diagnosen ADHD ställs genomgår individen en fördjupad utredning som tar 
ställning till förekomst av svårigheter inom koncentration, uppmärksamhet och 
aktivitet (Socialstyrelsen m.fl. 2014).  
ADHD-problematik hos en individ tänks påverka även dennes familj, släkt, 
vänner, skola och övrigt nätverk. I takt med den ovan beskrivna ökningen av 
ADHD-diagnoser har även efterfrågan av insatser och stöd till individer och deras 
familjer och nätverk ökat inom BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri). Erbjudna 
insatser kan vara riktade både direkt till den som fått ADHD-diagnos, alternativt 
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vara i form av t.ex. föräldra- eller syskonutbildningar, anhörig/föräldrastöd, eller 
samarbete med skola och övrigt professionellt nätverk runt den unge och 
familjen. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) lyfter i 
sina riktlinjer vikten av att stärka ungdomars självkänsla och få vardagen att 
fungera. Detta ska bl.a. ske via psykopedagogiska insatser, myndighetssamarbete, 
farmakologisk behandling, föräldrautbildningar, kognitivt stöd och information 
om hjälpmedel. Det föreslås även färdighetsträning och behandlingsmetoder – 
baserade på KBT – individuellt eller i grupp, samt vid behov familjeinterventioner 
(Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, 2016). 
Aktuell studie syftar till att få kunskap om tonåringars upplevelse av insatserna 
efter ADHD-utredning, samt om/hur dessa påverkat hens upplevelse av sig själv 
och sitt sammanhang – t.ex. i form av självbild, upplevd situation i familjen, i 
skolan och i övriga nätverk – såsom fritidsaktiviteter och kamratrelationer – samt 
tankar om framtiden. Studien har undersökt ungdomens eget perspektiv, vilket 
innebär att tonvikten läggs på tonåringens egen erfarenhet, upplevelse och 
beskrivning (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). 
Det finns i dagsläget få studier – och saknas vetenskapligt underlag – om hur 
barn/ungdomar upplever sin utredning, behandling och samlade vård. Detsamma 
gäller underlag för att bedöma delaktighetens eventuella effekter på behandlingen, 
samt vad som kan främja delaktigheten (SBU, 2013). Det behövs således ökad 
kunskap om hur barn och tonåringar med ADHD upplever vård och stöd, samt 
sina möjligheter till att vara delaktiga däri. 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Individens utvecklingsuppgifter 

Förutom att samtliga intervjudeltagare har ADHD, så är de också tonåringar och 

befinner sig i en förändringsperiod där de går – eller har gått – från att vara barn 

till att vara unga vuxna. Under dessa år genomgår ungdomarna stora – yttre och 

inre – fysiska förändringar och dessutom utvecklas under perioden deras 

minneshantering och tänkande. De får successivt ett mer hypotetiskt och abstrakt 

tänkande och kan på ett nytt sätt tänka om sig själva och sin kontext och även 

formulera och föra fram sina tankar och åsikter. Tonårstiden förväntas för 

individen innehålla en strävan efter autonomi och att börja se sig som en separat 

person med egna tankar och känslor. Under denna livsperiod tänks de unga 

utvecklas till unika individer som i början av tonåren har fokus riktat mot sig 

själva, för att med tiden även ha tonvikt på andra – sitt nätverk – och den övriga 

påverkande kontexten – samhället, kulturen, världen. Under dessa viktiga år 

utvecklas och förändras prefrontala kortex (hjärnbarken), som är den del av 

hjärnan som har stor betydelse för förmågan till impulskontroll, planering, samt 

riskbedömningar. Helt färdigutvecklad är kortex först i 25-årsåldern, vilket 

innebär att det generellt finns begränsningar i tonåringars möjlighet att hantera 

känslor och tankar, samt bedöma risker i svåra eller akuta situationer (Hwang, 

Frisén & Nilsson, 2018). Tonårstiden innehåller olika typer av sökande, 

utforskande och debuter. Egna intressen och tid med jämnåriga, samt eventuell 

grupptillhörighet, blir allt viktigare vid sidan om familjen. Sårbarhet i självkänsla är 

vanligt och ibland finns även erfarenhet av utanförskap, mobbing, testande av 
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droger, eller annat normbrytande beteende. Tonåringen förväntas under dessa 

viktiga år nå närmare autonomi och söka självständighet i relation till 

betydelsefulla vuxna, för att hitta sin identitet avseende sexualitet, självbild, 

styrkor, svårigheter och tankar om egen framtid – utbildning, yrke, familj m.m. 

Att gå från en utvecklingsfas till en annan innebär i sig en förändring och 

utmaning för alla – både tonåringar och deras sammanhang – och kan ibland 

väcka oro och frustration (Carlberg, 2008: Hwang m.fl. 2018; Hwang & Nilsson, 

2010; Wrangsjö & Winberg-Salomonsson, 2006). Om individen dessutom har 

svårigheter, kopplat till koncentration, aktivitetsnivå och exekutiva funktioner, blir 

detta ytterligare påverkansfaktorer som behöver hanteras. 

2.2. Sammanhanget 

Individens svårigheter kopplade till ADHD, tänks kunna påverka personens 
sammanhang, vilket innebär att många personer och nätverk kan beröras av en 
individs ADHD-diagnos. Individ, familj och nätverk blir till viktiga delar av ett 
större system, som påverkar och påverkas av delarna. Utifrån ett systemteoretiskt 
perspektiv kan en individuell insats tänkas få effekter även på de andra delarna av 
systemet och bli till ny information och ”en skillnad som gör en skillnad” för 
systemet (Johnsen & Torsteinsson, 2015). Man kan även tänka att insatser – 
såsom medicinskt, psykologiskt eller psykoedukativt stöd riktade till individen, 
dess familj och nätverk – kan ge effekter på den kontext där den unge lever sitt 
liv, samt att detta därmed också kan påverka individens egna förutsättningar. 
Alternativt kan det formuleras som att insatser i ett eller flera delsystem påverkar 
hela det större system som de olika delarna ingår i och är en del av. 
I ” Lärobok i familjeterapi” (Johnsen & Torsteinsson, 2015) omnämns George 
Engels biopsykosociala synsätt, där han betonar vikten av att ha ett systemiskt 
synsätt för att kunna förstå en människas svårigheter – såväl de psykiska som de 
somatiska. Grundtanken är att både person och symtom ska förstås och 
behandlas relaterat till det sociala system personen ifråga är en del av.  
I samma bok betonas även att familjeterapi kan ge god effekt, samt att stöd till 
familjen kan komma att behövas till och från under barnets/ungdomens hela 
utveckling och främst kopplat till vissa situationer, händelser och utvecklingsfaser 
i familjens eller barnets/den unges liv. Författarna refererar även till Harlene 
Anderson och Harry Goolishian och tanken att det inte är systemet som skapar 
problem, men att problemen kan skapa system, där man kan samla samtliga som 
berörs av ett problem, eller en svårighet och försöka ha en problemupplösande 
dialog. Inom det område som studien berör, kan detta jämföras med nätverks-
möten eller SIP-möten (Samordnad individuell plan), vilka kan komma att beröra 
och påverka flera av de delsystem som personen ingår i.  
Boken ”Anknytning i praktiken – tillämpningar av anknytningsteorin” (Broberg, 
Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2013) presenterar tankar om att 
anknytningen kan påverkas av ADHD, snarare än att brister i anknytningen skulle 
orsaka ADHD. Vad ett eventuellt negativt samspel vid ADHD-problematik kan 
föra med sig behöver undersökas närmare via forskning, men författarna 
konstaterar att det ofta finns samsjuklighet och förekomst av depression, ångest 
och trotssyndrom hos barn och/eller ungdomar med ADHD. Samma svårigheter 
beskrivs även hos barn med otrygg anknytning, varför de betonar vikten av att  
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arbeta både med att minska riskerna för otrygg anknytning och med fokus på 
symtom, för att både förebygga och lindra individers/familjers lidande. 

3. Tidigare forskning 

Databaser använda i studien: DIVA, Psyc INFO, Google Scholar, Psycnet.apa, 
swepub.kb och libris.kb 
Sökord: ADHD, tonåringars erfarenheter/upplevelser, delaktighet, barns perspektiv, 
barnperspektiv, ungdomars psykiska ohälsa, ungdomars perspektiv och neuropsykiatriska 
utredningar. 
Det finns omfattande forskning kopplat till ADHD. Många träffar har rört yngre 
barn eller vuxna och därför valts bort. Ett flertal studier har utgått från anhörigas, 
eller yrkesverksammas – skola, socialtjänst, sjukvård – perspektiv och erfarenheter 
av tonåringar med ADHD. Litteraturstudier och studier som enbart indirekt sökt 
beskriva ungdomars upplevelser har ej tagits med. Kopplat till studiens upplägg 
har studier som utgår från kvalitativa intervjuer med ungdomar valts. 
För att vara uppdaterad med de senaste årens forskning och det aktuella 
kunskapsläget används i uppsatsen främst referenser till studier som gjorts de 
senaste 10 åren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1. Empiriska vetenskapliga studier 

Nedanstående studier baseras på intervjuundersökningar kopplat till ungdomars 
egna upplevelser av att leva med ADHD, samt deras erfarenheter och upplevelser 
av sin diagnos, behandling och konsekvensen av detta i deras liv. 
Studien ”Att leva med ADHD” (Carlsson, 2014) beskriver en kvalitativ 
undersökning av 12 ungdomar i åldern 15-17 år, av vilka 75% fick diagnos först 
under högstadieåren. Samtliga respondenter hade erbjudits medicinsk behandling 
för ADHD-symtom, men ingen hade pågående psykologisk behandling vid tiden 
för studien. Stödet i skolan var av varierande art och omfattning och hade minskat 
med tilltagande ålder. I studien lyfts att det främst är i skolsituationen som 
ADHD-symtom upplevts som hinder, medan de i vardagen inte utgjort samma 
problem. Ungdomarna beskrivs ha aktiva fritidsintressen, men med varierande 
uthållighet. Studiedeltagarnas tankar om framtid bedöms inte skilja sig från andra 
jämnåriga och det framkommer enligt studien att det finns en önskan att utveckla 
sin autonomi. 
Studien av Godén (2013) baseras på tre kvalitativa intervjuer, där respondenterna 
är i åldern 16-18 år och samtliga upplever att diagnosen möjliggjort medicinsk 
hjälp och även medfört att det getts stöd i skolan. Intervjupersonerna lyfter fram 
att ADHD blivit normaliserad i samhället och att omgivningen fått mer förståelse 
för deras beteende efter att de fått sin diagnos. 
I en svensk-norsk studie (Hallberg, Klingberg, Setsaa & Möller, 2010) gjordes 
djupintervjuer med 10 tonåringar, där resultatet indikerar att ungdomarna önskade 
”vara som alla andra” och därför dolde sin diagnos och behandling från vänner 
och bekanta. Denna studie visar även förekomst av framtidsoro. 
I en studie från 2011(Jansson Argani, 2011) ingick sex tonåringar i åldern 16-18 år 
i en kvalitativ intervjustudie med fokus på egen upplevelse av sig själva, sin 
vardag, sitt sociala liv, sin familjesituation, samt sin framtid. Skolsituationen lyfts i 
studien som särskilt central för måendet. 
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En studie, där 7 ungdomar i åldern 15-18 år intervjuades, undersökte 
tonåringarnas upplevelse av diagnos, behandling, bemötande och delaktighet i sin 
vård. Önskemål framkom där om att få mer information om sin diagnos och 
behandling (MacEnzo & Rasoal, 2016). 
Selestad & Vogl (2008) har i en halvstrukturerad intervjuundersökning träffat fyra 
tonårspojkar i åldern 14-18 år. Studien lyfter deltagarnas upplevelse av att 
skoltiden inneburit svårigheter både i skolarbete och i sociala relationer. 

3.2. Erfarenhetsbaserade studier 

Det har varit svårt att finna enskilda kliniska behandlares beskrivning av 

ämnesområdet. Detsamma gäller direkta observationsstudier. När det gäller 

”personlig expertis” handlar det i den aktuella studien om tonåringars egna 

upplevelser och erfarenheter. Till delar kan exempel på detta utgöras av de 

böcker, som under 2000-talet utkommit, där författare själva beskrivit sina 

erfarenheter av att leva med diagnosen ADHD. Det ligger utanför studiens ansats 

att närmare återge dessa, men några exempel finns angivna under 

referenslitteraturen, då intervjupersonerna i samtalen bl.a. hänvisat till dessa 

böcker (Frisk, 2017; Karpathakis, 2017; Lundell, 2018). 

4. Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få kunskap om tonåringens egen erfarenhet av insatser 
som de själva och deras föräldrar/familjer erbjudits och deltagit i efter att 
ungdomen genomgått ADHD-utredning.  
Frågeställningar:  

• Hur upplever tonåringar de insatser som givits till dem och deras familjer 
efter genomgången ADHD-utredning? 

• Vilken betydelse har insatserna haft för den enskilda tonåringens självbild 
och dennes del i olika system (familj, skola, fritid m.m.), samt tankar om 
sin framtid? 

• Har den unge känt sig delaktig i de insatser som erbjudits och har hen 
upplevt att det gått att påverka insatserna? 

5. Metod  

För studien har en kvalitativ undersökningsmetod med tematisk analys valts. 

Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer, där det utifrån den 

intervjuguide med områden och frågor, som samtalet kretsar kring, funnits frihet 

att ställa frågorna i den ordning som varit naturlig i samtalet. Metoden ger även 

möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014; Langemar, 2008), vilket 

ger flexibilitet i samtalet med den unga personen och möjliggör att intervjun i hög 

grad kan följa tonåringens egen berättelse.  

5.1. Undersökningsdeltagare 

Studien omfattar sammanlagt sex ungdomar – tre flickor och tre pojkar – födda 
under åren 2000-2004. Deltagarna har ej valts slumpmässigt utan valts utifrån 
diagnos, ålder och kön. Urvalskriterierna har varit tonåringar i åldern 13-18 år 
med diagnos ADHD, utan annan tilläggsdiagnos inom det neuropsykiatriska 
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området. Ambitionen har varit att få en jämn könsfördelning. Deltagarna i studien 
har samtliga varit i kontakt med en BUP-mottagning, som är en del av en barn- 
och ungdomspsykiatrisk klinik i mellersta Sverige. I första hand har urvalet av 
deltagare till studien sökts bland de tonåringar med ADHD-diagnos, vars 
föräldrar under 2017 deltagit i föräldrautbildningen ”ADHD-tonår”. Utbildningen 
gavs vid två tillfällen under 2017 och omfattade ca 20 familjer/ungdomar. Tanken 
var där att, om möjligt, hämta intervjupersoner ur en avgränsad grupp, som 
förenades av att de hade kontakt med aktuell BUP-mottagning, samt att samtliga 
deras familjer erbjudits och deltagit i föräldrautbildningar kopplat till att 
tonåringarna genomgått en fördjupad barn- och ungdomspsykiatrisk utredning 
och fått diagnosen ADHD.  

I andra hand har deltagare sökts bland samtliga ungdomar i åldern 13-18 år med 
diagnos ADHD som har, eller har haft, kontakt med aktuell BUP-mottagning. Tre 
av deltagarna kvarstår från det första urvalet och övriga tre har utvalts via urval 
nummer två. Vid det första urvalet inbjöds och tillfrågades de sammanlagt 8 
personer, som uppfyllde urvalskriterierna, om deltagande i studien. Efter ett 
bortfall på sammanlagt fem personer – där det i samråd med den unge och/eller 
dennes vårdnadshavare beslutades att deltagande i studien ej var aktuellt – 
kvarstod tre tonåringar. Övriga tre deltagare utvaldes därefter ur gruppen 
ungdomar i åldersgruppen 13-18 år, som uppfyller urvalskriterierna och har en 
pågående kontakt med berörd mottagning. De fem personer som utgör bortfallet 
var samtliga pojkar i åldern 13-18 år. Orsakerna till bortfallen var flera, men hade 
sammantaget att göra med ungdomarnas situation och mående.                                                                                                

5.2. Datainsamlingsmetoder 

Målsättningen med studien har varit att kunna undersöka och beskriva individers 
egna upplevelser och erfarenheter. För att kunna göra detta har en kvalitativ 
undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer använts. Utifrån en 
intervjuguide har frågor ställts kopplat till vissa fastställda områden och vid behov 
kompletterats med följdfrågor rörande de områden som varit viktiga för den 
enskilda deltagaren. Detta arbetssätt har både breddat och fördjupat samtalen, 
såväl som den förmedlade informationen och kunskapen. Samtliga intervjuer har 
spelats in digitalt och kompletterande anteckningar har även förts för hand under 
samtalets gång. Samtliga tonåringar och deras föräldrar har i förväg informerats 
om detta upplägg och gett sitt godkännande därtill (se bilaga 2 och 3). Ingen av 
tonåringarna har beskrivit, eller visat, ovilja till att intervjun spelats in. I samtliga 
intervjuer har två separata inspelningsenheter använts för att undvika risken att 
informationsinsamlandet i intervjuerna skulle störas av eventuellt tekniskt 
problem med inspelningsapparaturen. Intervjuerna som ingått i studien har 
genomförts i BUP-mottagningens lokaler, vid tidpunkt som var lämplig för 
intervjupersonerna. De genomfördes under perioden mars-maj 2018 och 
samtalens längd varierade från ca 45-90 minuter.  

5.3. Bearbetningsmetoder 

Data och insamlad information har bearbetats utifrån tematisk analys. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant, samt avidentifierats för 

att säkra deltagarnas anonymitet. Materialet har därefter flera gånger genomlästs, 
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processats och kodats, där materialet via systematisk genomgång analyserats och 

organiserats i relevanta kategorier, som via fortsatt bearbetning lett till att 

materialet kunnat sammanställas i teman. (Kvale & Brinkmann, 2014: Langemar, 

2008). För att överblicka och bli insatt i informationen har materialet först 

genomlyssnats och sorterats utifrån dokumentet ”Sortering av information om 

insatser” (bilaga 5) och därefter även utifrån frågorna i Intervjuguiden (bilaga 4). 

Sedan har ytterligare en genomgång av det utskrivna transkriberade materialet 

gjorts för att kategorisera materialet och finna relevanta teman, som i den aktuella 

studien sammanfogats till de sju teman, som bäst sammanfattade innehållet i 

intervjuerna och finns beskrivna i studiens resultatdel. 

5.4. Genomförande 

Innan studiens start har kontakt tagits med klinikchef, samt med berörd 
avdelningschef, vilka informerats om den forskningsplan som legat till grund för 
studien. Aktuellt landsting och berörd klinik har beviljat att studien bedrivs inom 
ramen för klinikens verksamhet och detta har även möjliggjort att tillgång till 
personuppgifter och för studien angelägen bakgrundsinformation blivit tillgänglig, 
vilket även har informerats om i samband med intervjuerna. Studiens generella 
resultat förväntas tillföra information till pågående och fortlöpande 
kvalitetsarbete. Via utbildningsansvariga för föräldrautbildningarna har den första 
urvalsgruppen kunnat identifieras och kontaktas, varefter urvalsarbetet påbörjats.  

Inför det andra urvalsförfarandet har tillgång till kontaktuppgifter via klinikens 
journalsystem, sammanställningar kopplat till diagnosgrupper, samt samråd med 
personal, som har fortlöpande uppföljningar med studiens aktuella målgrupp, varit 
underlättande. Informationsbrev om studien och erbjudande om deltagande (se 
bilaga 2) har sänts till berörda familjer och telefonkontakt har därefter tagits med 
tonåringen och/eller dennes vårdnadshavare för att ta ställning till deltagande och 
– i förekommande fall – för tidsbokning av intervju. Skriftlig sammanställning av 
studien påbörjades under sommaren 2018 och slutfördes under hösten 2018. 

6. Forskningsetiska frågeställningar  

Undersökningen har genomförts med beaktande av Vetenskapsrådets etiska regler 
och principer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017), samt ”Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor” (2003:460). De etiska reglerna för 
information och samtycke till deltagande i studien har uppfyllts genom att både 
skriftlig (se bilaga 2 och 3), såväl som muntlig information getts – via telefon och i 
anslutning till intervjuerna. Såväl vårdnadshavare, som den berörda tonåringen har 
fått information om och lämnat godkännande till att deltaga i studien, samt blivit 
informerade om att de utan negativa konsekvenser kan lämna studien när de så 
helst önskar. Informationen har getts skriftligt via informationsbrev (bilaga 2) och 
muntligt vid telefonkontakt med familjen, samt i samband med intervjuerna. Det 
har varit vanligt förekommande att tonåringarna själva inte tagit del av den 
skriftliga informationen, som innan intervjutillfället tillsänts dem och deras 
föräldrar. Istället har de ofta via muntlig information från vårdnadshavare, eller 
annan viktig vuxen, fått studien och upplägget presenterat för sig. Med anledning 
av detta har stor tonvikt lagts vid att ge de berörda ungdomarna information om 
syftet med studien, samt intervjuns upplägg och förutsättningar även i samband 
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med intervjutillfällena. Detta har även möjliggjort att studien mer utförligt har 
kunnat presenteras och diskuteras direkt med respektive individ, samt att 
eventuella frågor kunnat besvaras. Samtliga deltagare har, efter att informationen 
getts, valt att delta i studien och skriftligt samtycke har inhämtats från samtliga 
deltagare och – i de fall tonåringarna ej uppnått myndighetsålder – även från deras 
vårdnadshavare. Information om konfidentialitet, hantering av material, samt 
publicering av resultatet i uppsatsform har getts i informationsbrevet (se bilaga 2) 
och även muntligt i samband med intervjuer. Både i samband med det personliga 
mötet, såväl som i den skriftliga kontakten, har det framhållits att ungdomarna 
genom sitt deltagande bidrar till att viktig information och kunskap blir tillgänglig 
för professionella, som möter ungdomar som fått ADHD-diagnos. Då 
intervjupersonerna varit i åldern 14-18 år och alltså delvis bestått av minderåriga, 
har det varit särskilt viktigt att i intervjuerna och övriga kontakter med 
ungdomarna ge akt på och ta ställning till om det skulle kunna vara olämpligt för 
dem att delta i studien, eller om deltagande skulle kunna leda till att någon lider 
men. Det har bedömts att så inte varit fallet och samtliga sex har även valt att 
fullfölja sitt deltagande i studien. Flera har beskrivit det som positivt att bli 
lyssnade på, få berätta sin egen historia, samt få dela med sig av sina erfarenheter 
och synpunkter för att därigenom kunna öka kunskapen om tonåringars egna 
upplevelser och tankar, i förhoppningen om att det kan bli till nytta för andra 
ungdomar med ADHD-diagnos. De etiska aspekterna har beaktats även i studiens 
bortfall, då det i samråd med familjen konstaterats att deltagande i studien ej varit 
förenligt med individens önskan, eller valts bort då eventuellt deltagande befarats 
kunna påverka individens mående negativt. 

7. Resultat  

Resultaten presenteras med hjälp av ungdomarnas egna ord och citaten från 

ungdomarna själva återges ordagrant utifrån de transkriberade samtalen, men för 

att skydda deltagarnas identitet har namn ersatts med ”XX” och könsneutralt 

personligt pronomen har valts. Studiens resultat sammanfattas nedan under de sju 

huvudteman, som bäst bedömts kunna beskriva och sammanfatta, det som 

framkommit i intervjuerna via den information som getts av ungdomarna.  

Huvudteman, vilka beskrivs under rubrikerna 7.1. – 7.7. är: 

*Att bli utredd och få diagnos 

*Delaktighet – att bli informerad, tillfrågad och lyssnad på 

*Insatser – vad har getts och vad har gjort skillnad 

*Relationer – att känna sig förstådd – eller inte 

*Autonomi – vägval 

*Framtid – motivationens betydelse 

*Intervjun – att få berätta 

7.1. Att bli utredd och få diagnos 

Ungdomarna har utretts under perioden 2012-2017 och fått sina ADHD 

diagnoser under åren 2013-2017. Merparten har genomgått basutredning via 

skolan, innan de aktualiserats för fördjupad utredning på specialistnivå. Många 

beskriver att behov av kartläggning och basutredning aktualiserades då de gick på 

mellanstadiet. I gruppen finns en stor spridning i åldern då diagnos sattes. En av 
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intervjupersonerna fick sin diagnos i 10-årsåldern, medan övriga var i åldrarna 13-

16 år. Frågan om utredningsbehov har ofta diskuterats flera år innan den 

fördjupade utredningen genomfördes. Ibland har det handlat om att det funnits 

andra förklaringar till de svårigheter som funnits – exempelvis förekomst av 

somatiska diagnoser, eller påfrestningar i den psykosociala miljön. 

”Morsan har ju velat ha en utredning tidigare, men då sa de att ”Nej, vi ser inga problem med XX, hen 

är bara jävligt envis. Hen vill inte vara med på lektionerna!” Så dom hade ju extremt fel där då!” 

För en av deltagarna gjordes en basutredning redan i åk. 5, men då utredningen ej 

bekräftade att svårigheter inom ADHD-området förekom i flera miljöer stannade 

processen av och återupptogs först några år senare, då svårigheterna blev tydliga 

även för omgivningen.  

Generellt sett har pojkarnas svårigheter uppmärksammats tidigare än flickornas. 

Det har ofta fört med sig att de, kopplat till sin låga ålder, inte själva reflekterat 

kring sitt mående och sätt att fungera. De har inte själva tänkt att deras 

fungerande skulle kunna beskrivas som svårigheter kopplat till hyperaktivitet, 

impulsivitet och/eller ouppmärksamhet. 

”Jag trodde aldrig att jag skulle ha en diagnos! Alltså, hur skulle jag veta att jag hade en diagnos när jag 

var 10-11 år? Jag visste ju inte ens vad en diagnos var!” 

Beskrivningen av dem har s.a.s. initialt kommit utifrån, och uppmärksammats av 

deras omgivning. Ofta har det varit familjemedlemmar, eller lärare, som väckt 

frågan om utredningsbehov. Flickorna har däremot oftare själva – med stöd av 

sitt nätverk – fått driva frågan om utredningsbehov, utifrån egna medvetna 

reflektioner om mående, fungerande och upplevda svårigheter. De beskriver att 

de ofta själva sökt information och även talat om svårigheterna med familj 

och/eller vänner. 

”Det var min barndomskompis på skolan som sa till mig att: ”Du kan nog ha ADHD!” Och då läste 

jag en massa om det på nätet och så började jag inse själv att det måste bara vara ADHD, för allting 

stämmer in på mig!” 

Flera ungdomar beskriver att de retrospektivt kan igenkänna att svårigheterna, 

eller personlighetsdragen, funnits med sedan tidig ålder. Ofta har de blivit bra på 

att kompensera svårigheter och hitta lösningar. När tillvaron successivt ställt andra 

och högre krav – t.ex. i skolsituationen – har detta med tiden blivit svårare för 

dem att hantera och främst under högstadieåren blivit märkbart. 

Några tonåringar har trots upplevda svårigheter ändå kunnat uppnå goda 

skolresultat. Vissa beskriver upplevelsen att omgivningen haft svårt att förstå de 

svårigheter som den unge haft att hantera. En av ungdomarna beskriver ett 

tidigare dåligt mående och svårigheter att förstå varför hen reagerade med stark 

irritation och koncentrationssvårigheter och ville därför själv utredas: 

”Och jag gjorde tester och jag klarade alla de testerna. Och det var väl därför de trodde att det inte var 

någonting. För mamma sa att de sagt att jag hade högre IQ än vad jag skulle ha om jag hade ADHD.” 

Utredningsperioden upplevdes av vissa som mycket stressande. Orsakerna härtill 

handlar om var, hur och av vem utredningen genomförts, samt vilken ålder de var 
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i då utredningen gjordes. Egen motivation till utredningen anges även som en 

påverkande faktor. Flera har känt sig bekräftade i vad de själva känt igen sig i och 

”vetat” redan innan utredningen. Merparten av ungdomarna beskriver att de är 

positiva till att utredning gjorts. Många upplever att det lett till ökad 

självkännedom, tydliggjort deras styrkor, samt vad som är diagnos och 

personlighet.  

”När jag fick min diagnos så blev jag glad! Jag blev glad över det för då kunde jag förstå ungefär vad det 

är som gör att jag var som jag var. Och sen kunde jag förklara för mina vänner att nu är det såhär, jag 

har det här. Då kunde de förstå att det är därför hen är som hen är och det var skönt för mig!” 

Andra betonar vikten av att särskilja individens person från diagnos:  

” Ja, jag har fått en förklaring, men det är inte ”wow, det är därför jag är som jag är”! Det blir mer 

klart på något sätt, men det har inte påverkat hur jag är eller vem jag är! …Diagnosen gör mig inte till 

den jag är! Och jag är inte diagnosen!” 

7.2. Delaktighet – att bli informerad, tillfrågad och lyssnad på  

Hälften av ungdomarna påverkade i hög grad själva att utredningen blev av. Flera 

ger även uttryck för att de kan föra sin egen talan och samtliga förmedlar att de i 

hög grad vet vad som fungerar för dem och inte. De flesta kan tacka ja o nej, samt 

kan be om hjälp om de behöver det. Det gör även att många, ibland med stöd 

från sitt nätverk, i nuläget upplever möjlighet att initiera hjälp och insatser, samt 

bli lyssnade på. De flesta upplever att de är delaktiga i sina liv och beslut som tas. 

Andra har erfarenheten att det varit svårare att få gehör och involveras i frågor 

som rör dem. En av ungdomarna berättar att hen själv bett om att skolan skulle 

göra en basutredning, men känt sig avfärdad och nonchalerad av skolan. Någon 

beskriver även svårigheter kopplat till ett specifikt skolämne och besvikelse över 

att inte ha fått hjälpen som behövts och efterfrågats. 

”De ville inte ge mig den chansen för de påstod alltså att det var andra elever som behövde det mer än jag 

behövde. Vilket jag kan tycka är lite fel, för alla behöver saker och ting på olika sätt och då är det upp 

till dem (skolan), det är deras jobb att se till att eleverna får det bästa som de behöver för att lyckas i 

skolan. De har aldrig gett mig chansen!” 

Samma person kan konstatera att hen i dagsläget är mer nöjd med skolsituationen 

och upplever att lärarna på nya skolan är mer förstående och inser att deras elev 

behöver vissa anpassningar. 

Även när det gäller behandling har flera kunnat påverka vad de valt att ta emot. 

Någon förmedlar dock att hen i vissa avseenden ej upplevt någon valmöjlighet: 

”Nej, inte direkt, men jag har väl mest följt med i det som man säger att jag ska göra. XX sa att jag väl 

inte har nåt annat val än att ta medicin.” 

7.3. Insatser – vad har getts och vad har gjort skillnad 

Samtliga tonåringar har erbjudits behandling och insatser efter utredning och 

några har haft insatser redan innan utredningen. Genomgång av utredningens 

resultat har getts till de unga och deras familjer, samt även till skola. Det varierar 

hur mycket tonåringarna själva minns av utredningen och den information som 
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getts. Till delar går detta att koppla till deras ålder vid utredningstillfället, samt hur 

lång tid som därefter förflutit. De flesta familjer har erbjudits att delta i olika 

föräldrautbildningar och även erbjudits annan typ av individuellt föräldrastöd. 

Hittills har tre av sex familjer deltagit i utbildningar, medan ytterligare två familjer 

står på väntelista till kommande utbildningar. Tonåringarna själva har varierande 

erfarenhet av att insatser getts till familjerna. En av ungdomarna konstaterar:  

”De förstår mer varför jag är som jag är och de förstår varför jag blir så irriterad och varför det blivit som 

det blivit för mig i skolan och de tycker att det är lättare när de förstår varför det blir som det blir”. 

Övriga konstaterar endera att ingen skillnad gått att märka, alternativt att stor 

skillnad märkts. Det framkommer i intervjuerna även framväxande färdigheter 

och en önskan om att få respekt för sin egen struktur. 

”Förståelsen har ökat på ett sätt, men det har också blivit såhär: ”Men ett ADHD-barn behöver 

struktur och planering i vardagen!” Men jag kanske inte är som alla andra! Jag mår jättedåligt av att ha 

planerat vad jag ska göra hela tiden. Jag hatar att planera!”  

Två av intervjupersonerna har fått psykopedagogiska gruppinsatser riktade till 

ungdomar med diagnos ADHD. En av tonåringarna har en pågående 

samtalskontakt. De flesta har fått information om, eller kommer att erbjudas 

hjälpmedel – t.ex. tidhjälpmedel, tyngdtäcken kopplat till sömn m.m. – via kontakt 

med arbetsterapeut, specialpedagog eller skolornas Elevhälsa. Ungdomarna har 

ofta själva, eller med stöd av sitt nätverk, hittat egna rutiner och strategier som 

fungerar specifikt för dem – t.ex. musik i hörlurar, larm i mobilen, att söka 

information via dator m.m. De känner till att det finns olika hjälpmedel, men 

efterfrågar det inte så ofta för egen del, utan upplever att det är föräldrarna som 

uppmuntrar till hjälpmedel. Samtliga har träffat läkare och även erbjudits olika 

typer av medicinsk behandling – sömn, ångest, nedstämdhet m.m. Några har i 

perioder haft ADHD-medicinering, men gjort uppehåll kopplat till deras 

sammantagna hälsosituation. Två har tackat nej till denna typ av medicinering – 

endera för att det inte behövts, alternativt upplevts som negativt:  

”ADHD-medicinen gjorde mig till en helt annan människa och jag gillade det inte! Jag testade två sorter 

och jag gillade det inte. Och jag sa nej, jag vill inte ha mediciner, det är inget för mig!”   

Två ungdomar har en pågående och fungerande medicinering, som regelbundet 

följs upp via sjuksköterskekontakt. De beskriver ett förbättrat mående, där de 

känner sig lugnare och lättare kan koncentrera sig. 

”Det är väl liksom att jag kan typ inte gå utan mediciner …. Jag blir så känslig i humöret. Och jag får 

lättare utbrott och jag kan lättare bli arg och sånt. För det var ju ett väldigt problem hemma!” 

Flera av ungdomarna har, eller har haft, särskilda anpassningar i skolan. Bland 

dem finns här en stor spridning i nöjdhetsgrad. För vissa har anpassningarnas 

kvalitet varierat och det beskrivs även skillnad mellan de olika skolor de gått i. 

Andra har erbjudits insatser, som de själva tackat nej till. 

”Jag vill inte säga att jag fick dålig hjälp. Det är mer att jag önskar är att jag insett att det faktiskt var 

bra hjälp innan jag faktiskt hade slutat (skolan).”   
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Samordnad individuell planering (SIP-möten) och nätverksmöten har inte varit 

aktuellt för så många av tonåringarna, men information till skolan har getts efter 

utredningarna och även annat samarbete med skolor och socialförvaltning har 

förekommit. 

7.4. Relationer – att känna sig förstådd – eller inte 

Det varierar i hög grad hur det sociala nätverket ser ut och uppfattas av 

tonåringarna. Likaså kan förförståelse för tonåringarnas situation och svårigheter 

variera. Några har anhöriga eller vänner, som också har diagnoser, eller har 

personer i sitt nätverk som kan förstå deras situation. Även när det finns 

förförståelse i deras olika sammanhang så framkommer att det är viktigt att alla 

känner sig sedda och förstådda utifrån både sina behov och sina styrkor. Samtliga 

anger att de har någon/flera i familjen som de kan välja att tala med och söka stöd 

från. Ofta finns det dessutom någon av de närstående som de upplever förstår 

dem bättre, eller är lättare att tala med, samt andra som de kan göra saker 

tillsammans med. Flera ger exempel på att det i relationerna uppstår konflikter, 

irritation och missförstånd, som även går att koppla till tonårstidens individuation. 

För många handlar det om att i varierande grad känna sig förstådda och 

respekterade, men det framkommer även tankar om att de, inom ramen för en 

trygg relation, kan få hjälp att reglera sina affekter genom att någon kan lugna, 

eller sätta gränser för dem, när de själva inte kan det. Många av tonåringarna har 

beskrivit att de har viktiga relationer som har funnits med i deras liv i många år. 

Samtliga har någon, eller några, som de står nära och kan prata med om viktiga, 

eller svåra, saker. Ofta är det personer som de känt länge och hör deras krets av 

närstående. Alternativt är det personer som de kommit i kontakt med kopplat till 

ett viktigt intresse. För vissa är husdjur viktiga inslag i livet. Många har intressen 

som de aktivt praktiserar och de är ofta kreativt begåvade, har intresse för sport, 

natur, samt umgänge med vänner. Det framkommer även att de kan få positiv 

feedback för sina förmågor. Det finns ett socialt patos hos många och påtagligt 

många av ungdomarna ger uttryck för tankar om hur de själva och andra fungerar. 

Flera beskriver sig i dagsläget som sociala och att de har lätt att bygga nya sociala 

kontakter. Andra föredrar att vårda de kontakter de haft länge. Vissa har behövt 

söka sig en helt ny bekantskapskrets och några beskriver att de fått nya kontakter 

via internet. Någon lyfter risken för missförstånd som kan uppstå vid kontakter 

via olika sociala medier och att det är bättre att ses och prata för att minska risken 

för osäkerhet i relationer. De flesta har erfarenhet av att ha känt sig utanför, 

annorlunda och inte alltid känt sig förstådda. Främst har det varit så innan tonåren 

och ibland har detta förändrats när de och deras omgivning fått mer förståelse för 

deras sätt att fungera. Känsla av ensamhet har stundtals lett till ett sökande efter 

tillhörighet. Vissa har via myndighetskontakter kommit in i sammanhang som de 

inte valt själva.  

”Meningen var ju att känna sig accepterad i grupp. Och sen var det just det att jag hade blivit mobbad 

mycket när jag var mindre, så jag tror att det lockade lite också, för med dem så blev jag inte mobbad. 

Folk visste, folk såg upp till mig och jag hade inte haft någon som såg upp till mig tidigare.”  



   

 

 

13 

 

Med stigande ålder och mognad har tonåringarna själva kunnat påverka och välja 

sitt sociala sammanhang på ett annat sätt än då de var yngre. De har då kunnat 

välja bort relationer som varit destruktiva för dem. För flera är en fungerande 

skolsituation av vikt då det underlättar för dem att nå målen i skolan, men även 

för att skolan är en plats för sociala kontakter. 

”Ja, jag gillar att gå i skolan! Jag har alltid varit en sån som om det typ varit sommarlov så har det 

kunnat gå två veckor och sedan har jag längtat tillbaka till skolan. Jag gillar själva skolan, för när jag 

är hemma så har jag inte speciellt mycket att göra och när jag är i skolan så har jag grejer att göra hela 

tiden. Men jag har alla mina vänner där också.” 

Ingen av de sex har uppgett att det varit svårt att berätta om sin diagnos för sin 

familj, sina vänner eller i skolan. Någon tror att omgivningen saknar hens tidigare 

livliga ageranden och tycker att hen nu är tråkig, men trivs i alla fall bättre själv.  

Den sammantagna upplevelsen verkar vara att ingen varit särskilt överraskad och 

att det inte har lett till avståndstagande.  

”Mina vänner har t.o.m. sagt att om jag inte varit den jag är så hade dom inte tyckt om mig lika 

mycket, för de gillar den jag är och att jag är annorlunda”  

7.5. Autonomi – vägval 

Samtliga beskriver att de successivt gjort nya erfarenheter, fått insikter om sig 

själva, samt även tagit viktiga beslut. De beskriver ökad förmåga att hantera svåra 

situationer och hur de kan göra för att hantera påfrestningar och samla sig. Ofta 

behöver de dra sig undan, samla sina tankar och lugna ner sig innan de kan reda ut 

missförstånd, eller hantera svårigheter. Några ger även exempel på att de försöker 

upplysa nätverket om hur de fungerar och hur de vill bli bemötta, samt förser sitt 

nätverk med information om böcker, hemsidor och länkar. Flera ger även 

exempel på en god mentaliseringsförmåga, där de kan tänka om hur andra tänker 

och upplever situationer, samt även försöker ta ansvar för sin del av relationen. 

De vet mer om sig själva och vad som passar dem, samt vad de bör undvika. De 

föredrar ofta att göra saker när och på det sätt de själva väljer. Dessutom har alla 

hittat egna strategier och även börjat hitta egna strukturer, som de vill ha respekt 

och andras förståelse för. Många försöker också sätta rimliga krav på sig och både 

utmana och ha förståelse för sig själva. 

”Man tänker och frågar sig varför man inte är som andra och klarar av att få betyg och sådär och varför 

det inte är så lätt att koncentrera sig. Och sen när man haft sina tankestunder då förstår man ju varför.” 

Ungdomarna är ofta medvetna om hur de reagerar vid påfrestningar, eller 

ackumulerad stress. De som reagerar med starka affekter försöker välja hur de 

reglerar och får utlopp för frustrationer, samt försöker ta hänsyn till sin 

omgivning i form av både djur och människor: 

”Det är så skönt med min hund för det är liksom känsligaste hunden man kan ha. Direkt man säger åt 

en annan hund så tror hon att det är riktat mot henne och tar det personligen. Så jag kan inte få mina 

utbrott hemma i närheten av henne för då blir hon jättestressad av det. Så det hjälper mig också, för det 

får ju jag tänka på!” 
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Flera har haft stöd från sin omgivning, medan andra har upplevt att de fått kämpa 

mycket själva. Några beskriver även att har tagit stort eget ansvar för sig själva, 

familjemedlemmar, arbete eller livsstil: 

”Och det var då jag kände att nja, jag är typ 14-15 år och jag borde inte göra såna här saker liksom. 

Jag tänkte att om jag fortsätter så här så kommer jag att sitta i fängelse när jag är 18!”  

7.6. Framtid – motivationens betydelse 

Det som i hög grad förenar samtliga intervjupersoner är deras samstämmiga 

beskrivning av den egna motivationens betydelse för deras mående, livsval och 

agerande. Det som i hög grad påverkar om och hur väl en uppgift går att utföra är 

hur motiverade tonåringarna är.  

”Vi spelade för tråkiga låtar och då var jag inte motiverad att träna. Och när jag tänkte att nu ska jag 

sätta mig och träna så spelade jag bara fem minuter och sen tröttnade jag och spelade någonting annat.” 

Flera lyfter intresse och egen motivation som hjälp i skolarbete:  

”Om det är något som jag tycker är intressant så är det hur lätt som helst för mig att lära mig!” 

Om något känns svårmotiverat försöker de flesta ändå klara den utmaning detta 

innebär genom olika egna strategier. En av tonåringarna framhåller intressen och 

motivation som hjälp för att klara sådant som tar emot:  

”Jag tror att man måste få in någonting som är roligt om dagen, för att sedan kunna göra det tråkiga lite 

bättre och kunna koncentrera sig bättre.” 

Några lyfter även hur viktigt det är att själv ha bestämt sig för något om det ska gå 

att genomföra:  

”Så tänkte jag att fan heller, jag ska komma in på gymnasiet! Att komma in på gymnasiet är mitt mål! 

Och då fixade jag så jag kommer in på gymnasiet och att jag är behörig.” 

De flesta har börjar hitta sin egen väg och egna strategier som de värnar om och 

om något tar emot försöker många hitta alternativ. Många har börjat fundera på 

framtida sysselsättning och kan ge exempel på saker de skulle vilja sysselsätta sig 

med. Oftast handlar det om traditionella yrken kopplat till intressen, egna 

förutsättningar och mål i livet. Vissa talar även om att kunna använda sig av sina 

egna erfarenheter av ADHD i framtida yrkesliv. Andra talar om den uppväxande 

generationens nya möjligheter att försörja sig – t.ex. som YouTuber. Någon tar en 

dag i taget och vill först bli klar med skolan och har ännu inte en utstakad väg. 

Andra är i en svacka och konstaterar att de mest väntar på att ”något ska hända”. 

Alla kan berätta om perioder som varit tunga och svåra för dem och inneburit att 

de – på egen hand, eller med stöd av sitt nätverk – fått kämpa. De ger även 

exempel på saker de tagit sig igenom och klarat. Någon lyfter även fram egna 

erfarenheter, som viktig källa till kunskap och tycker att de lärt sig förstå sig själva 

bättre via tidigare erfarenheter. Förutom motivationens betydelse är även den 

egna upplevelsen av hopp viktig och det finns hos respondenterna en längtan 

efter konstruktiva sammanhang och att finna sin egen plan för framtiden 

avseende relationer, utbildning och arbete: 
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”Om jag får ett jobb som jag tycker om så tror jag att det går bra!”  

7.7. Intervjun – att få berätta 

Samtliga tonåringar beskrev att de tyckte att det känts bra att delta i intervjun. De 

flesta gav uttryck för att det var en positiv erfarenhet och använde termer som 

kul”, trevligt”, ”ok”, ”bra” och ”intressant”. Alla ungdomar bidrog generöst med 

sina egna tankar och erfarenheter, som i många avseenden har likheter, men även 

är uttryck för deras unika historia. Flera förmedlar det viktiga i att bli respekterad 

och lyssnad på, vilket själva intervjusituationen gav en möjlighet till:  

”Jag tycker att det är viktigast vad tonåringarna tycker själva! De som faktiskt lever med diagnoserna!” 

I intervjusamtalen har de unga varit att betraktats som experter på sina 

upplevelser och erfarenheter. I mötet har det funnits intresse för vad de haft att 

berätta. Det finns även tidigare studier som tyder på att det kan ha en stärkande 

effekt för unga att erfara att de har något viktigt att ge och tillföra (Nyman, 2014). 

8. Diskussion  

8.1. Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun med semistrukturerade frågor och uppföljande 

följdfrågor har gett flexibilitet och skapat möjlighet att följa tonåringarnas egna 

berättelser. Detta har bidragit till att ökad information getts direkt från de berörda, 

vilket i sin tur genererar mer kunskap om tonåringars erfarenheter av insatser och 

upplevd delaktighet. I kvalitativa intervjuer uppstår information och kunskap i 

mötet mellan intervjuaren och respondenterna, vilket kan innebära att olika 

intervjuare skulle ha kunnat få fram olika information. Intervjuaren har via sitt 

arbete förförståelse för ämnesområdet och vana att möta ungdomar i den aktuella 

åldersgruppen, vilket kan ses som en fördel kopplat till metoden. I mötena har 

intervjuaren dock försökt hitta balans mellan förförståelse och nyfiket utforskande 

utifrån en ”icke-vetande position”, där tonåringarna varit experter och deras 

berättelser och upplevelser varit i fokus och bidragit till ny kunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Langemar, 2008). Längden på intervjuerna har varierat och 

hänsyn har tagits till tonåringarnas ork och önskan att delge sina erfarenheter. 

Sammanlagt sex deltagare har ingått i studien. En så pass liten 

undersökningsgrupp kan inte ses som representativ för en större population och 

resultatet kan inte ses som generaliserbart för samtliga tonåringar med ADHD. 

Den information som framkommit är ändå av värde som exempel på vad 

tonåringar själva ser som viktigt att lyfta i intervjun. Deltagarna har ej valts 

slumpmässigt utan utifrån diagnos, kön och ålder, vilket möjliggjort att ta del av 

både flickor och pojkars upplevelser. De har varit i åldrarna 14-18 år, vilket även 

ger perspektiv både från yngre tonåringar och personer som är att betrakta som 

unga vuxna. Dessutom finns variation i ålder då diagnosen fastställdes. Några av 

intervjupersonerna bor med båda föräldrar, medan andra endera bor omväxlande 

hos respektive förälder, alternativt endast med en av vårdnadshavarna. Det finns 

även spridning när det gäller antal syskon och socialt nätverk. Samtliga tonåringar 

hör till samma geografiska del av landet, vilket kan innebära en begränsad 
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variation avseende kultur och socioekonomiska förhållanden. Intervjupersonerna 

och intervjuaren har innan intervjuerna inte haft någon kännedom om varandra 

och intervjuerna har således inte varit påverkade av tidigare kontakter. Samtliga 

intervjuer har spelats in digitalt och kompletterats med handskrivna anteckningar. 

Tack vare att två separata inspelningsenheter använts uppstod inget bortfall av 

information då en av inspelningsmaskinerna slutade fungera i samband med en av 

intervjuerna.  

Det skulle ha varit intressant att låta deltagarna ta del av resultatdelen för att få 

deras externa validering av resultatet innan studien sammanställdes. Detta blev av 

tidsskäl ej möjligt att genomföra inom ramen för den aktuella studien, men kan 

vara en god idé vid eventuell liknande framtida forskning.  

De som deltagit i studien har varit motiverade och utifrån sina perspektiv bidragit 

med viktig kunskap, som vi behöver ta till oss. Det vi i dagsläget inte har 

kännedom om är hur de ungdomar som ej deltagit i studien upplever de insatser 

som getts till dem och deras familjer efter att ADHD-utredning gjorts, samt hur 

insatserna påverkat tonåringens självbild, del i olika system och tankar om 

framtiden. Vi vet inte heller huruvida de känt sig delaktiga och kunnat påverka 

insatserna. Kopplat till bortfallet i denna studie vore det angeläget att hitta 

upplägg som gör att det går att motivera fler till deltagande i forskningsstudier 

rörande ungas egna erfarenheter av insatser och upplevelse av delaktighet. Som 

det redan i studiens inledning beskrivits, så behövs fler studier som har barns och 

ungdomars erfarenheter av stöd, vård och behandling som fokus. Detta innefattar 

även tankar om de ungas upplevelse av delaktighet och vilken inverkan detta har 

på behandling. Bortfallet i studien väcker tankar om hur man kan nå information 

även från de ungdomar som valt bort deltagande i aktuell studie. Kanske skulle en 

enkätstudie ha varit ett alternativ för dem som valt bort intervjuerna. Via 

enkätundersökningar kan större studier med fler deltagare göras, vilket skulle 

erbjuda ett större material att dra slutsatser utifrån. Intervjuundersökningar fyller 

dock andra funktioner och fångar en annan typ av kunskap och information, som 

i sin tur kan undersökas vidare, varför fler sådana studier också behövs.  

8.2. Resultatdiskussion 

Hur upplever tonåringar de insatser som givits till dem och deras familjer efter genomgången 
ADHD-utredning? 
Alla har efter utredning erbjudits olika typer av insatser, som varit riktade både till 
individen och till familjen. Några tonåringar har upplevt att insatserna till deras 
familj inneburit ökad förståelse för deras mående och förutsättningar, medan 
någon ej märkt av någon skillnad efter insatsen, alternativt upplevt att insatserna 
till delar lett till ökade frustrationer i relationerna. Svårigheterna har då ofta varit 
kopplade till generella antaganden om hur ungdomar med ADHD förväntas vara 
och behöva för att fungera. Denna generalisering har ibland upplevts som negativ 
och har försvårat samtalen i familjer, kopplat till tonåringars 
individuationssträvande och hur de ser på och önskar respekt för sina behov, 
styrkor och förutsättningar. Det ovan beskrivna – både då det upplevts som 
positivt och mindre positivt – är exempel på sammanhanget och delarnas 
betydelse och hur vi ofta påverkar och berörs av varandra. Flera respondenter 
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beskriver att det getts insatser till familjen/föräldrarna, medan få har tillgång till 
eget psykologiskt stöd – individuellt eller i grupp – vilket överensstämmer med 
tidigare forskning (Carlsson, 2014). Eftersom olika typer av psykologiskt stöd är 
en av insatserna som beskrivs i SFBUP:s riktlinjer (2016) är detta intressant. Ingen 
i studien efterfrågar andra insatser än det som redan getts från vården, men det är 
här oklart om det beror på att behov av andra insatser ej upplevs, ges på annat 
sätt/via annan instans, eller om det beror på vilken information som getts till 
tonåringarna om olika typer av insatser, samt om man i tillräckligt hög grad 
efterhört med de unga själva vad de själva tycker sig behöva. I tidigare studier har 
det framkommit behov av mer information till de unga (MacEnzo & Rasoal, 
2016). Flera beskriver även utredningens betydelse för att insatser och 
anpassningar av skolsituationen erbjudits via skolan, även om detta varierat både 
mellan olika skolor och kopplat till den unges ålder.  
Vilken betydelse har insatserna haft för den enskilda tonåringens självbild och dennes del i olika 
system (familj, skola, fritid m.m.), samt tankar om sin framtid? 
Skolsituationen och det stöd som ges i skolan har stor betydelse för ungdomarnas 
vardag, upplevelse av sig själva, sina sammanhang och synen på sina 
framtidsförutsättningar. Även på denna punkt finns samstämmighet med flera av 
de tidigare studierna (Carlsson, 2014; Jansson-Argani, 2011; Selestad &Vogl, 
2008). 
Relationer och upplevelsen av relationer har stor betydelse, liksom att känna sig 
sedda, förstådda och respekterade utifrån egna styrkor, behov och förutsättningar. 
Ingen av respondenterna beskriver att de upplevt det som svårt att berätta om sin 
diagnos för andra, vilket alltså skiljer sig från en tidigare studie (Hallberg m.fl. 
2010), men samtidigt är i linje med studien av Godén (2013), där det lyfts tankar 
om att ADHD blivit mer accepterad i samhället och därmed inte döljs för 
omgivningen. De som har en fungerande medicinsk behandling har beskrivit att 
denna påverkat deras mående och fungerande på ett gynnsamt sätt. 
Behandlingsinsatser, som de unga upplevt som positiva, har medfört förbättrat 
mående och fungerande, samt i sin tur påverkat upplevelsen av sig själva. För 
intervjudeltagarna är egen motivation av stor vikt och påverkar i hög grad deras liv 
och val. Samtliga betonar vikten av att känna sig intresserade och motiverade, 
samt att det påverkar både mående, resultat av aktiviteter och framtidstro. 
Har den unge känt sig delaktig i de insatser som erbjudits och har hen upplevt att det gått att 
påverka insatserna?  

De flesta anger att de upplevt delaktighet, blivit lyssnade på och kunnat påverka 

de insatser som getts via vården. Insatserna från skolans sida beskrivs ha varit av 

varierande slag och kvalitet, där graden av nöjdhet med insatser i hög grad varierar 

bland deltagarna. Flera beskriver att de med tiden blivit mer lyssnade på och att 

insatser, som de tidigare efterfrågat, getts efter att utredning gjorts och diagnos 

satts, trots att det i paragraf 4 i Skollagens första kapitel slås fast att skolans 

utbildning ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande, samt ta hänsyn 

till deras olika behov (Skollag 2010:800), vilket alltså borde innebära att stöd kan 

ges även utan diagnos. I likhet med tidigare forskning ger aktuell studie bilden av 

att skolsituationen har stor betydelse för ungdomarnas mående. Tonåringarna 

förmedlar ofta en känsla av att det är viktigt att bli lyssnade på, samt känna sig 

förstådda, vara delaktiga, samt hitta och få respekt för sina egna strategier och 
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strukturer. Ofta vet de vad som fungerar för dem och inte och den egna 

erfarenheten har lärt dem att förstå mer om sig själva. Det som genomsyrar 

materialet är att det varit av stor och positiv betydelse för ungdomarna när de känt 

sig förstådda och delaktiga. När så varit fallet har det även påverkat deras 

upplevelse av nöjdhet med de insatser som getts och även varit gynnsamt för 

deras självbild. Detta överensstämmer även med det som lyfts fram i skriften 

”Lyssna på oss ungdomar!” (NSPH, (H)järnkoll & Lagercrantz,C.,2018). I likhet med 

studien av Carlsson (2014) är autonomi ett centralt tema för ungdomarna som 

ingår i studien. Förutom att detta är ett viktigt område för de sex tonåringarna i 

studien, så ingår det dessutom som en viktig utvecklingsuppgift för alla ungdomar 

som är i tonåren. Den egna motivationens betydelse är sannolikt ett viktigt 

område att närmare belysa, då det troligen är inom detta område som positiv 

utveckling och ungdomarna själva är att finna.  

8.3. Förslag till fortsatt forskning 

En fråga att undersöka närmare är hur vården, eller skolan, gör för att säkerställa 

att barn och ungdomar upplever delaktighet, samt att det ges information som är 

anpassad till deras person och mognad. Intervjuerna indikerar att de som utretts i 

yngre åldrar har vaga minnen av utredningarna och det skulle därför vara av 

intresse att undersöka vad som görs för att utredningsinsatserna ska bli begripliga 

och användbara för yngre barn. Det har i intervjusamtalen framkommit många 

viktiga synpunkter avseende vikten av att bli förstådd och hitta – samt få respekt 

för – egna strategier i skolan och i sin livssituation i stort. Med ett salutogent 

fokus på både individuella och generella erfarenheter skulle det vara intressant att 

undersöka vad som upplevs fungera. I dagsläget riktas många psykopedagogiska 

insatser till de ungas nätverk, medan färre insatser – både avseende grupp och 

individ – ges direkt till målgruppen. I den aktuella studien framkommer inga 

behov av, eller förslag på, ytterligare insatser. Det är dock av vikt att utvärdera de 

individ- och gruppinsatser som finns, samt även närmare inventera vad de unga 

själva efterfrågar både individuellt, i grupp och gemensamt med sin familj. SFBUP 

(2016) lyfter fram vikten av att stärka ungdomarnas självkänsla och det skulle vara 

angeläget med mer forskning avseende om även insatser, som vilar på annan 

teoretisk grund än den nu rekommenderade beteendeterapeutiska, kan vara till 

hjälp för barn och ungdomar med ADHD och deras familjer. Det är viktigt att 

fortsätta forskningen om – och tillsammans med – barn och ungdomar, avseende 

deras upplevelser av olika insatser och upplevelse av delaktighet. Som framgår av i 

studien nämnda referenser är detta frågor som lyfts och arbetas med från många 

håll. Ett konkret exempel på detta är den checklista som riksförbundet Attention 

tagit fram – ”Checklista – för att göra barn delaktiga i vården” (Attention, 2018) 

Min erfarenhet är att det både är lärorikt och dessutom är av stor vikt att ta del av 

barns och ungdomars egna berättelser. Dessutom är det en ynnest att få ta del av 

alla deras kloka tankar och rimliga frågor! 

 



   

 

 

19 

 

Referensförteckning: 

American Psychiatric Association (2014). Mini-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-5. 
Stockholm: Pilgrim Press. 

Attention. (2018). Checklista för att göra barn delaktiga i vården [Broschyr]. Stockholm: 
Riksförbundet Attention, från http://www.attention.se/. 

Blume, S. (2017, 26 april). Allt fler barn och unga får ADHD-medicin. Svenska Dagbladet. 
Hämtad från http://www.svenskadagbladet.se/. 

Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P., & Ivarsson, T. (2013).  Anknytning i 
praktiken: Tillämpningar av anknytningsteorin. (1. utg.) Stockholm: Natur och Kultur. 

Carlberg, G. (2008). Dynamisk utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 

Carlsson, M. (2014). Att leva med ADHD – En kvalitativ studie av ungdomar med 
koncentrationssvårigheter i vård och vardagsliv. (Examensarbete, Göteborgs Universitet, 
Institutionen för psykologi). 

Frisk, V. (2017). Min superkraft!: så har jag lärt mig älska min struliga adhd. Stockholm: Forum. 

Godén, S. (2013). ”…det är ju en hur normal sak som helst att ha ADHD…” – En studie om tre 
ungdomars upplevelser av att leva med ADHD samt vilken betydelse diagnosen har för hur de 
ser på sig själva. (Examensarbete, Umeå Universitet, Institutionen för socialt 
arbete). 

Haglund, A. (2018, 4 maj). Ungdomar vill återkalla sina diagnoser. Svenska Dagbladet. 
Hämtad från http://www.svenskadagbladet.se/. 

Hallberg, U; Klingberg, G; Setsaa, W & Möller, A. (2010). Hiding parts of one´s self form 
others – a grounded theory study on teenagers diagnosed with ADHD. 
Scandinavian Journal of Disability Research. Hämtad från: http://www.sjdr.se/. 

Hansen, A. (2017). Fördel ADHD: var på skalan ligger du? Stockholm: Bonnier Fakta. 

Hwang, P., & Nilsson, B. (2010). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur & kultur. 

Hwang, P., Lundberg, I. & Smedler, A. (red.) (2012). Grunderna i vår tids psykologi. (1. utg.) 
Stockholm: Natur & kultur. 

Hwang, P., Frisén, A., & Nilsson, B. (2018). Ungdomar och unga vuxna: utveckling och 
livsvillkor. Stockholm: Natur och kultur.  

Isberg, H., & Karlsson, D. (2018). Föräldrars upplevelse av att stå på väntelista till deras barns 
utredning inom BUP. (Examensarbete, Umeå Universitet, Psykologprogrammet). 

Jansson Argani, A-K. (2011). Att vara ung och leva med diagnosen ADHD. En kvalitativ 
intervjustudie med fokus på sociala och existentiella aspekter. (Examensarbete, Göteborgs 
Universitet, Institutionen för socialt arbete.). 

Johnsen, A. & Torsteinsson, V. W. (2015). Lärobok i familjeterapi. Lund: Studentlitteratur. 

Karpathakis, G. (2017). Underbara ADHD: den svåra superkraften. Stockholm: Max Ström. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: Att låta en värld öppna sig. 
Stockholm: Liber. 

Ljungberg, T. (2011). AD/HD – dags att också uppmärksamma psykosociala 
förhållanden? Socialmedicinsk tidsskrift, 6/2011. 

Ljungberg, T. (2016). ADHD i ett större perspektiv. Psykoterapi. 6/2016. 

Lundell, J. (2018). Du är inte ensam. Stockholm: Lind & Co. 

http://www.sjdr.se/


   

 

 

20 

 

MacEnzo, R., & Rasoal, A. (2016). Tonåringar som lever med diagnosen ADHD – Upplevelser av 
diagnos, bemötande och delaktighet inom BUP. (Examensarbete, Göteborgs Universitet, 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.). 

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)., & Lagercrantz, C. (2018). Lyssna på oss 
ungdomar [Broschyr]. Stockholm: Åtta.45. 

Nyman, E. (2014). ”Vill du veta vad jag tycker?” – en studie om barns upplevelser av familjeterapi. 
(Examensarbete, Ersta Sköndal Högskola, Psykoterapeutprogrammet). 

Román, S. (2017). Undermåliga adhd-utredningar hos BUP. Dagens Samhälle. Hämtad från 
http://www.dagenssamhalle.se/. 

SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2013). ADHD – Diagnostik 
och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. (SBU-rapport, nr 217). 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

Selestad, P & Vogl, P. (2008). Hur är det att leva med ADHD? – tankar och funderingar från 
ungdomar. (Psykologexamensuppsats. Lunds Universitet, Institutionen för 
psykologi.). 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 2018-08-23, från 
http://www.lagen.nu. 

Skollag 2010:800. Skollagen. Hämtad 2018-09-23, från: www.riksdagen.se. 

Smer rapport 2015:2. (2015). ADHD – etiska utmaningar. Stockholm: Statens medicinsk-
etiska råd.  

Socialstyrelsen. (2013). Psykisk ohälsa bland unga – underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, 
vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD. Stockholm: 
Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens 
beredning för medicinsk utvärdering & Folkhälsomyndigheten (2014). Utredning 
och diagnostik av ADHD hos barn och ungdomar. [Broschyr 2014-10-36]. Stockholm: 
Regeringens PRIO-satsning.  

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och barnens 
perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  

Stockholms läns landsting. (2017). Autismspektrumtillstånd och ADHD bland barn i 
Stockholms län: Förekomst i befolkningen samt vårdsökande under åren 2011-2016. 
(Faktablad 2017:1). Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).  

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. (2016). Riktlinje ADHD. Hämtad 23 
september från: sfbup.se. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2009). Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa – en kunskapssammanställning. Hämtad 2018-05-12, från: skl.se. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 

Wahlgren, A (2012). Diagnoshysterin: Dubbel så många utredningar görs. Skolvärlden. 
Hämtad från http://www.skolvarlden.se/. 

Wrangsjö, B., Winberg-Salomonsson, M. (2006). Tonårstid – utveckling, problem och 
psykoterapeutisk behandling. Stockholm: Natur och kultur. 

  

http://www.lagen.nu/
http://www.skolvarlden.se/


   

 

 

21 

 

Bilaga 1 

 

Nedanstående definition av ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är 

hämtad från American Psychiatric Association MINI-D 5, diagnostiska kriterier 

enligt DSM-5.  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för 

psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd 

och störningar.  

 

ADHD 

A. Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-

impulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling, vilket 

visar sig i (1) och/eller (2): 
1. Ouppmärksamhet: Minst sex av följande symptom har förelegat i minst 

6 månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symptomen 

har en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom 

studier/arbete. 

Obs: Symptomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt 

beteende, trots, fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller 

instruktioner. För äldre tonåringar och vuxna (17 år och äldre) krävs minst 

fem av symptomen.  

a. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, 

arbetslivet eller andra aktiviteter (t ex förbiser eller missar helt detaljer, 

slarvigt genomförda arbetsuppgifter).  

b. Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller 

lekar (t ex har svårt att bibehålla fokus under lektioner, samtal eller 

under längre stunder av läsning).  

c. Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (t ex ter sig frånvarande utan 

någon uppenbar källa till distraktion). 

d. Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (t ex påbörjar uppgifter, 

men tappar genast fokus och låter sig lätt distraheras).  

e. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (t ex har 

svårt att klara av uppgifter i flera led; har svårt att hålla ordning på 

utensilier, redskap och tillhörigheter; arbetar rörigt och oorganiserat; 

har svårt att tidsplanera; kan inte hålla tidsramar).  

f. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (t ex skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och 

vuxna: t ex sammanställa rapporter, fylla i formulär, läsa längre 

artiklar). 

g. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller 

aktiviteter (skolmaterial, pennor, böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, 

anteckningar, glasögon, mobiltelefoner). 
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h. Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre tonåringar och vuxna 

kan det inkludera ovidkommande tankar). 

i. Är ofta glömsk i det dagliga livet (t ex göra hemsysslor gå ärenden; för 

äldre tonåringar och vuxna: t ex följa upp telefonmeddelanden, betala 

räkningar, komma till avtalade möten). 

2. Hyperaktivitet och impulsivitet: Minst sex av följande symptom har 

förlegat i minst 6 månader till en grad som är oförenlig med 

utvecklingsnivån. Symptomen har en direkt negativ inverkan på sociala 

aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete. 

Obs: Symptomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt 

beteende, trots, fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter, eller 

instruktioner. För äldre tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) krävs 

minst fem av symptomen. 

a. Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta 

still på stolen. 

b. Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en 

längre stund (t ex lämnar sin plats i klassrummet, på kontoret eller 

andra arbetsplatser, eller i andra situationer där det krävs att man sitter 

kvar).  

c. Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer där det inte 

kan anses lämpligt. (Obs: hos ungdomar eller vuxna kan det vara 

begränsat till en känsla av rastlöshet.) 

d. Klarar sällan av att leka eller förströ sig lugnt och stilla. 

e. Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (t ex oförmögen eller 

obekväm med att vara stilla en längre stund vid exempelvis 

restaurangbesök eller på möten; kan uppfattas av omgivningen som 

rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har svårt att hänga med).  

f. Pratar ofta överdrivet mycket. 

g. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är färdig (t ex 

fyller i och avslutar andras meningar; oförmögen att vänta på sin tur i 

ett samtal). 

h. Har ofta svårt att vänta på sin tur (t ex när man står i kö). 

i. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal, 

lekar eller aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få 

tillåtelse; för ungdomar och vuxna: t ex inkräktar i eller tar över andras 

aktiviteter). 

B. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet förelåg 

12 års ålder. 

C. Ett flertal symptom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet 

föreligger inom minst två olika områden (t ex hemmet, i skolan eller på arbetet; i 

samvaron med vänner eller närstående; vid andra aktiviteter). 

D. Det finns klara belägg för att symtomen stör eller försämrar kvaliteten i 

funktionsförmågan socialt, i studier eller i arbete. 
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E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med schizofreni eller någon 

annan psykossjukdom och förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk 

ohälsa (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom, 

personlighetssyndrom, substansintoxikation eller substansabstinens).  

 

Specificera form: 

314.01 Kombinerad form: Både kriterium A1 (ouppmärksamhet) och 

kriterium A2 (hyperaktivitet-impulsivitet) är uppfyllda under de senaste 6 

månaderna 

314.00 Huvudsakligen ouppmärksam form: Kriterium A1 

(ouppmärksamhet) är uppfyllt under de senaste 6 månaderna, men inte 

kriterium A2 (hyperaktivitet-impulsivitet). 

314.01 Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form: Kriterium A2 

(hyperaktivitet-impulsivitet) är uppfyllt under de senaste 6 månaderna, men 

inte kriterium A1 (ouppmärksamhet). 

 

Specificera om: 

I partiell remission: Kriterierna för diagnos har tidigare varit uppfyllda. 

Under de senaste 6 månaderna har kriterierna för diagnos inte varit helt 

uppfyllda, men symptomen medför fortfarande funktionsnedsättning socialt, i 

studier eller arbete. 

 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Lindrig: Få, om ens några symptom utöver de som krävs för diagnosen. 

Symtomen orsakar en lättare nedsättning av förmågan att fungera socialt eller i 

arbetslivet. 

Medelsvår: Symtomen eller funktionsnedsättningen ligger mellan nivåerna 

”lindrig” och ”svår”. 

Svår: Många symtom utöver de som krävs för diagnosen, eller flera särskilt 

svåra symtom, eller symtomen orsakar en markant nedsättning av förmågan att 

fungera socialt eller i arbetslivet.  
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Bilaga 2 

Information om studie av tonåringars egna erfarenheter och upplevelser av 

insatser som erbjudits deras familjer och dem själva, efter genomgången 

utredning som lett till att ADHD-diagnos ställts 

 

Informationsbrev till familjer: 

 

Hej! 

Jag heter Gunnel Olsson-Bergholtz och är anställd som kurator inom BUP XXX, 

med placering vid BUP-mottagningen i XXX. Parallellt med arbetet går jag sedan 

vt 2016 – med examen ht 2018 – en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning 

via S:t Lukas utbildningsinstitut, vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm. 

Som examensarbete har jag valt att göra en intervjuundersökning med tonåringar, 

som efter genomgången utredning fått en ADHD-diagnos. 

Avsikten med studien är att titta närmare på den unga personens egna upplevelser 

av de insatser som getts till dem och deras familjer efter ADHD-utredningen. Jag 

är även intresserad av vilken betydelse de unga tycker att insatserna haft för dem 

och deras del i olika sammanhang, såsom t.ex. familj, skola, fritid. 

För undersökningen önskar jag intervjua några tonåringar, som har fått diagnosen 

ADHD och är aktuella på BUP-mottagningen i XXX. Urvalet har gjorts i samråd 

med personal vid denna mottagning. Du/Er tonåring är en av dem jag skulle 

vilja intervjua. 

Deltagande i studien är helt frivillig och Din medverkan i studien kan avbrytas om 

så skulle önskas och utan att avhopp får några konsekvenser för Dig eller Din 

fortsatta behandling inom BUP XXX. 

Varje intervju beräknas ta ca. 45-60 minuter och planeras att ske under mars-maj 

2018, gärna i samband med ett ordinarie besök till mottagningen. För att på bästa 

sätt kunna bearbeta informationen som ges, så kommer jag att göra en 

ljudinspelning av vårt samtal. Ljudinspelningen och skriftligt intervjumaterial, som 

hör till studien, kommer att förvaras i låst skåp under arbetets gång och kommer 

att raderas så snart studien är avslutad.  

Det material som hör till undersökningen hanteras i enlighet med 

Sekretesslagstiftning.  

Den information som samlats in och används är underlag för mitt examensarbete 

och resultatet kommer i examensuppsatsen att presenteras på ett sätt som 

säkerställer att ingen kan identifiera dem som deltagit i intervjuerna.Den 

färdigställda uppsatsen kommer att finnas på Ersta Sköndal Bräcke Högskolas 

publiceringsbas DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet).                 
Det behövs mer kunskap om hur barn/tonåringar upplever sin utredning, 

behandling och samlade vård. Min förhoppning är att genom studien få ta del av 

de berörda ungdomarnas egna perspektiv och tankar om insatser som erbjudits, 

samt vad de tycker sig vara hjälpta av, eller skulle behöva i form av ytterligare 

insatser.                                                                                                              

Du som väljer att delta i studien bidrar alltså med viktig information, som är till 
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värdefull hjälp och ger ytterligare kunskap till alla som arbetar inom BUP, eller på 

annat sätt möter ungdomar som fått diagnosen ADHD. 

Jag kommer inom de närmaste veckorna att kontakta Er och efterhöra om Ni kan 

tänka Er att delta i undersökningen. Tid och plats planeras i samråd med Dig 

som ska delta i intervjun. 

Om Ni har frågor rörande intervjuerna är Ni välkomna att kontakta mig via BUP 

XXX:s reception på telefonnummer XXXXXXX.                                                                                           

Alternativt kan Ni kontakta mig via min arbetsmail: XXX@XXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Gunnel Olsson-Bergholtz 

Kurator BUP XXXX, samt studerande vid S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta 

Sköndal Bräcke Högskola, Psykoterapeutprogrammet 90 hp 

 

  



   

 

 

26 

 

Bilaga 3 

 

Samtycke till deltagande i intervju och studie 

Nedan ger Du Ditt samtycke till att delta i en intervju inom ramen för en studie, 

som handlar om ungdomars egna erfarenheter och upplevelser av insatser som 

erbjudits deras familjer och dem själva efter genomgången ADHD-utredning som 

lett till att ADHD-diagnos ställts.  

Samtycke behövs från både Dig som berörs av intervjun och Dig/Er som 

vårdnadshavare. Deltagande i denna studie är frivillig och kan avslutas om man så 

önskar. Samtycke tillåter ljudinspelad intervju, där ljudinspelningen kommer att 

raderas efter avslutad studie. 

 

Jag har informerats om studiens syfte och genomförande och godkänner att det 

material som insamlats via intervjun används som underlag för examensarbete på 

psykoterapeutprogrammet, 90 hp vid S:t Lukas utbildningsinstitut/Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola. 

 

Datum:________________________      Ort:___________________________ 
 
Namn:__________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

Jag/Vi har som vårdnadshavare informerats om studiens syfte och genomförande 

och godkänner att Mitt/Vårt barn deltar i studien, samt att det material som 

insamlats via intervjun används som underlag för examensarbete på 

psykoterapeutprogrammet, 90 hp vid S:t Lukas utbildningsinstitut/Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola.  

 

Datum:________________________      Ort:___________________________ 
 
Namn:__________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:________________________________________________ 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide: 
*Inledning 
* Information om uppsatsen 

* Information om intervjun – tid, upplägg, inspelning o.s.v. 

* Information om att ungdomens deltagande är betydelsefullt för ökad kunskap i 

frågan 

* Information om frivillighet och sekretess 

Bakgrundsdata: 

Intervju nummer:  ……………….                 Datum:  ……………………... 

Namn……………………………………………………    Ålder……………    

Kön…………    

Bostadsort……………………………………………………………………. 

Familjesituation………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Utredd när?.................................................................................................... 

På vems initiativ?........................................................................................... 

 

Genomgång av insamlad information och avstämning med den unge: 

 

Vilka insatser har Du/Din familj erbjudits – från BUP, skola, soc. el dyl. – 

efter utredningen?............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………...

………………................................................................................................... 

 

Tycker Du att Du själv kunnat påverka insatserna som givits?...................... 

 

Skulle Du ha behövt något annat/ytterligare som Du hittills ej erbjudits? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Vad har dessa insatser inneburit för Dig och: 

 

*Din syn på din livssituation? 

 

*Din syn på dig själv? 

 

*Dina relationer – familj, partners? 

 

*Din skolsituation? 

 

*Din fritid/Ditt sociala nätverk?  
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* Din framtidsplanering? 

 

* Finns det något ytterligare Du vill tillägga?  

 

* Hur upplevde Du intervjun? 

 

*Övrigt? 
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Bilaga 5 
 
Sortering av information om insatser: 
Namn……………………………………………………    

Ålder………………    

Intervju nr……………………………………………….    

Datum……………. 

Bakgrundsinformation via journal/information från verksamheten: 

Utredd när?..................................På vems initiativ?........................................ 

Av vem?............................................................................................................ 

Diagnos/er?..................................................................................................... 

Diagnos/er sattes när?………………………………………………………… 

Väntetid innan utredning?............................................................................... 

Återgivning av utredningen när?..................................................................... 

Av vem?............................................................................................................ 

Barnanpassad/egen återgivning?.................................................................... 

Av vem?............................................................................................................ 

Till tonåringen och vårdnadshavare/föräldrar/barn?..................................... 

Till vårdnadshavare/förälder/föräldrar?......................................................... 

Till syskon el. annan närstående?.................................................................... 

Till skola?......................................................................................................... 

Till BUP?.......................................................................................................... 

Till annan?....................................................................................................... 

 

 

Psykopedagogiska insatser: 

Information om diagnos/er till tonåringen?.................................................... 

Av vem?............................................................................................................ 

Individuellt?..................................................................................................... 

I grupp?............................................................................................................ 

Information till familjemedlemmar /närstående?........................................... 

Deltagit i ADHD-grupp för tonåringar?.......................................................... 

Annan grupp?................................................................................................... 

Föräldrautbildning?......................................................................................... 

 

Behandling/insatser: 

Läkarbesök efter utredningen?........................................................................ 

Annan medicinsk uppföljning?........................................................................ 

Eget samtalsstöd individuellt?......................................................................... 

Samtalsstöd i grupp?........................................................................................ 

Föräldrastöd?…………………………………………………………………… 

Syskongrupp?................................................................................................... 

 

Övriga insatser från verksamheten: 

Fast vårdkontakt?............................................................................................ 
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Vårdplan?......................................................................................................... 

Nätverksmöten?............................................................................................... 

SIP-möten?.............................................................................................. 

 

Övrigt?..............................................................................................................  

Insatser från 

skola?............................................................................................ 

Insatser från socialtjänst?................................................................................. 

Insatser från övrigt professionellt nätverk/annan myndighet?....................... 

Insatser från privat nätverk?............................................................................. 

 


