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Abstract  
This study aims to elucidate neuropsychiatric investigations on the basis of a client 
perspective. The study builds on qualitative interviews with six informants that have 
undergone one neuropsychiatric investigation during the last four years.  The intention was to 
get a deeper and clearer knowledge about the clients' experience of undergoing one 
neuropsychiatric investigation. Our issues have been elucidated on the basis of three themes 
expectations, experience and refuting. The result shows that there have been several aspects in 
the investigation that has been experienced as problematic on the basis of a client perspective, 
but even negative experiences from the environment has emerged from a client perspective. 

The negative experiences from the investigation itself is the neuropsychiatric investigation's 
time scope that was considered be too long and even the feedback meeting was assessed too 
be complicated and confusing. The client experience is that the neuropsychiatric team was too 
professional in their refuting and the help after the investigation was considered to be too 
insufficient. The study’s results show row positive experiences of the investigation. The 
majority felt a relief after conclusive diagnosis. There are in the empiric tendencies of a big 
need to express itself and an experience of knowledge deficiency from the environment. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att belysa neuropsykiatriska utredningar utifrån ett 
klientperspektiv. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex informanter som har 
genomgått en neuropsykiatrisk utredning. Avsikten med studien var att få en djupare och 
tydligare kunskap om klienternas upplevelse av att genomgå en neuropsykiatrisk utredning. 
Våra frågeställningar har belysts utifrån tre teman förväntningar, upplevelse och bemötande. 
Resultatet visade att det finns flera aspekter i utredningen som har upplevts som 
problematiska utifrån ett klientperspektiv, men också aspekter utanför utredningen som 
upplevts som bekymmersamma utifrån klienternas utsagor. De negativa upplevelserna från 
utredningen visade sig vara den neuropsykiatriska utredningens tidsomfattning som ansågs 
vara för lång, även återkopplingsmötet bedömdes vara för komplicerat och förvirrande. Flera 
informanter beskrev att de sökt hjälp tidigare, men att någon diagnos aldrig har fastställts, 
vilket bidrog till att samtliga informanter var ytterst angelägna om att genomgå en utredning. 
Resultatet visade att det fanns ett behov av att få prata och beskriva sina svårigheter, vilket det 
neuropsykiatriska utredningsteamet kunnat tillgodose genom sin professionalitet och goda 
kunskaper. Informanterna upplevde en lättnad efter fastställd diagnos och för många betydde 
en utredning att de fått rätsida på svårigheter som varit påtagliga under större delen av deras 
liv. Det finns i empirin tendenser till ett stort behov av att få uttrycka sig och en upplevelse av 
kunskapsbrist från omgivningen.        
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1. Inledning 
 
Jag har alltid vetat och känt att jag varit annorlunda, men aldrig förstått 
vad det var - förrän jag för snart 1,5 år sen fick diagnosen ADHD. Jag 
var då 22 år och det var en av de bästa saker som någonsin hänt mig. 
Fram till dess hade jag mått periodvis väldigt dåligt under hela mitt liv. 
Detta inte främst på grund av mitt så kallade tillstånd, utan på grund av 
hur min personlighet blivit bemött sen småbarnsåren. Även om jag 
alltid känt stöd och kärlek hemifrån så var det ingen som riktigt förstod 
mig.  

I citatet ovan beskriver Emmy hur hon önskat få hjälp med sin problematik för lång tid sedan. 

Emmy har haft betydande svårigheter sedan barnaåren och beskriver hur hon fått kämpa för 

att bli förstådd av omgivningen. Det var först för ett par år sedan som hon fick genomgå en 

neuropsykiatrisk utredning och det var då som hon fick en ADHD – diagnos fastställd. Hon 

beskriver det som en av dem bästa sakerna som hänt henne (Svenska Dagbladet, 2008). 

 

Sedan 2000- talet har neuropsykiatrisk problematik ökat. Allt fler vuxna har diagnostiseras 

med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. I takt med att fler vuxna blir diagnostiserade 

uppenbaras även behovet av att utveckla kunskapen om neuropsykiatrisk problematik i vuxen 

ålder. Vuxna med neuropsykiatrisk problematik är en blandad grupp med varierande behov av 

stöd och behandling (Hellström 2008: 118- 122). Eftersom kunskapen kring neuropsykiatriska 

funktionshinder blivit mer allmän i folkmun, har även kraven på specialistvård och de 

neuropsykiatriska utredningsteamen tilltagit (Socialstyrelsen 2002: 7-9). Förmodligen är det 

ett område som kommer att växa ännu mer, vilket är en bidragande faktor till varför vi väljer 

att fördjupa oss i verksamheten. Att identifiera utvecklingsområden, tror vi, kan vara en hjälp 

inför framtiden och inför kommande neuropsykiatriska utredningar.  

 
I denna uppsats ligger fokus på klienter som själva genomgått en neuropsykiatrisk utredning, 

och det är klienternas åsikter kring utredningen som kommer att användas som utgångspunkt i 

denna studie.  

1.1 Problemformulering 
 
I och med att neuropsykiatrisk problematik ökar, ökar även efterfrågan på neuropsykiatriska 

utredningar. Väntetiden för att få påbörja en utredning är lång, och det är vanligt att klienter 

får vänta drygt ett år innan utredningen kan avslutas. Hur kommer det sig då att 

neuropsykiatrisk problematik har ökat?  En anledning till att problematiken ökat hos vuxna är 
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att allt fler föräldrar – efter hand som diagnoserna bland barn blivit vanligare – uppfattar 

symptom hos sig själva och därför söker diagnos och behandling (Webb- Honos 2010: 31 -

36).  

 

Neuropsykiatri är dock ett omdiskuterat område och forskare har olika åsikter angående 

neuropsykiatriska funktionshinder och huruvida individen påverkas av att bli diagnostiserad. 

Är det positivt eller negativt för individen? Gillberg (2005) anser exempelvis att 

diagnostisering är av positiv karaktär för individen. Genom en diagnos ges individen en 

förklaring till sina svårigheter och sitt beteende, och kan således ges individanpassat stöd 

(2005:135). Kärfve (2001) ställer sig däremot kritisk till diagnostisering och menar att genom 

diagnostisering placeras individer in i fack som följer individen genom hela livet. Vidare 

anser hon att diagnoskriterierna är vaga och hindrar individer från att vara fullvärdiga 

medlemmar i en mänsklig gemenskap. Anledningen till exempelvis koncentrationssvårigheter 

går att finna i individens sociala nätverk och att det är där resurser behövs (2001: 15-21).  

 

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att i första hand skapa en förståelse för hur 

individen fungerar i sin vardag, samt identifiera individens behov av insatser och stöd. För att 

en diagnos ska kunna fastställas krävs det en utförlig utredning av individens barndom, 

uppväxt och aktuella situation. Det är en lång process som för många individer kan vara 

fysiskt och psykiskt påfrestande (Theandersson 2010). 

 

Motsättningarna kring neuropsykiatrin är många, vilket bidragit till att vi är särskilt 

intresserade av att fördjupa oss inom området. Tanken med denna studie är att fokusera på 

klienter som själva genomgått en neuropsykiatrisk utredning. Vårt mål är att undersöka 

klienters upplevelser av att ha genomgått en utredning. Anledningen till att vi vill inta ett 

klientperspektiv är för att vi tycker det är viktigt att klienters åsikter och upplevelser beaktas, 

särskilt eftersom neuropsykiatrin är ett område som är omgärdat av experter och 

specialistvård.  

 

Vår tanke är att inta ett kritiskt, men objektivt förhållningssätt i ett försök att nå insikt 

gällande klienters upplevelser och tankar kring att genomgå en neuropsykiatrisk utredning.   
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa neuropsykiatriska utredningar utifrån ett klientperspektiv. 

Utifrån vårt syfte är vi intresserade av att besvara följande frågeställningar; 

 

o Vilka förväntningar hade klienten inför den neuropsykiatriska utredningen?  

o Hur motsvarades klientens förväntningar?  

o Vad anser klienten vara ett gott bemötande?  

o Hur upplevde klienten bemötandet ifrån det neuropsykiatriska utredningsteamet?  

1.3 Begreppsdefinition  
 
I begreppsdefinitionen redogör vi kortfattat för begrepp som har använts genom hela 

uppsatsen och som är återkommande under samtliga avsnitt. Vi kommer att redogöra mer 

ingående för dessa begrepp senare i uppsatsen.  

 

o Informanter: Personerna som intervjuats kallar vi för informanter. 

o Klienter: En kund, patient, rättssökande eller på annat sätt hjälpberoende, ofta till en 

fackman. 

o Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: Till de neuropsykiatriska diagnoserna räknas 

ADHD, ADD, DAMP, Aspergers syndrom, autism och andra autistiska tillstånd. 

Tourettes syndrom och tvångssyndrom räknas även in under denna benämning 

(Riksförbundet Attention 2010).  

o Neuropsykiatriskt utredningsteam för vuxna: Syftet med en neuropsykiatrisk utredning 

för vuxna är att identifiera, beskriva och eventuellt diagnostisera en 

utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning (Riksförbundet Attention 2010).  

o Kommunikation: En tvåvägsprocess som innebär att utbyta tankar, åsikter eller 

information via tal, skrift eller tecken (Nationalencyklopedin 2011) I denna uppsats 

avser begreppet kommunikation mötet mellan yrkesverksamma och klient.  

o Förväntningar: Ett av våra teman i intervjuguiden. Vilka förväntningar hade 

informanten innan den neuropsykiatriska utredningen påbörjades?  

o Upplevelse: Det andra temat i intervjuguiden. Klientens erfarenhet och känsla av en 

händelse. Vilka upplevelser har klienten ifrån den neuropsykiatriska utredningen?  

o Bemötande: Det tredje och sista temat i intervjuguiden. Vad anser klienten vara ett 

gott bemötande? Upplevde klienten ett gott bemötande ifrån verksamma inom 
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utredningsteamet? Ett bemötande kan innebära att klienten upplever sig bekväm i 

situationen med den yrkesverksamma, att man som klient blir lyssnad på och bemöts 

av ett öppet förhållningssätt etc.  

2.  Metod 
 
I de kommande avsnitten kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga för att nå vårt 

slutresultat. Vi kommer bland annat att redogöra för vårt metodval, urvalsprocess av 

informanter, validitet och reliabilitet, samt belysa de etiska aspekterna med vår undersökning.  

2.1 Metodval 
 
Syftet med vår undersökning har varit att informanterna själva redogör för upplevelser och 

uppfattningar gällande sin delaktighet i en neuropsykiatrisk utredning. Vi valde att tillämpa en 

kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer. Anledningen till att vi valt att genomföra 

intervjuer är att vi velat nå en fördjupad kunskap angående klienternas känslor och 

uppfattningar. Enligt Kvale (2006) innebär en kvalitativ forskningsmetod att man försöker nå 

individens subjektiva upplevelser genom att lyssna till individens egna ord och berättelser. 

Målsättningen med en kvalitativ studie är att vi som undersökare ska förstå den andra 

individens tankar och upplevelser av världen, och få en djupare uppfattning om fenomenet. 

Syftet med en kvalitativ metod är just att erhålla nyanserade beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld (2006: 32-36).   

2.2 Intervjuguide 
 
Innan vi kunde påbörja våra intervjuer gjordes noggranna förberedelser. Vi genomförde 

intervjufrågorna på en testperson. Det medförde att vi strök vissa frågor som vi ansåg vara 

bristande, vi lade även till fler frågor. Intervjuguiden1 följer tre olika teman som vi valt ut: 

förväntningar inför utredningen, upplevelser av den neuropsykiatriska utredningen, samt 

bemötandet från det neuropsykiatriska utredningsteamet. Dessa teman har legat till grund för 

intervjuguiden som vi framställt. Till varje tema har öppna frågor formulerats. I och med att vi 

velat nå djupare förståelse av informanternas upplevelser så har vi strukturerat upp frågor som 

lämnat utrymme för informanten att vidareutveckla sina svar. Att använda halvstrukturerade 

                                                 
1 Se bilaga 1. 



 11 

frågor genererar en större sannolikhet av spontana och oväntade svar från informanten 

(Denscombe 2010: 232-233). Intervjufrågorna är präglade av ”varför”, ”vad” och ”hur”- 

frågor. Enligt Kvale (2006) bör ”varför” och ”vad”- frågor ställas innan frågan ”hur” ställs. 

Målet är att framkalla spontana beskrivningar från informanten istället för svar som präglas av 

informantens mer eller mindre spekulativa förklaringar till något som ägt rum (2006: 121 – 

123). Vi har formulerat intervjufrågorna på ett sätt som kan återkopplas till vår 

problemställning, samt till våra utvalda teman (Denscombe 2010: 232- 233). 

2.3 Intervjumetod  
 
Genomförda intervjuer har ägt rum på platser som informanten själv valt ut, detta för att 

informanterna skulle känna sig trygg i sin roll som den intervjuade. Några av intervjuerna har 

ägt rum hemma hos informanterna själva och andra har genomförts på det lokala 

stadsbiblioteket. Intervjuerna har spelats in på en bandspelare. Sex intervjuer har ägt rum vid 

olika tidpunkter och pågått i snitt 50 minuter per tillfälle. Samtliga informanter fick börja med 

att skriva under ett samtyckesformulär2. Inför intervjun hade samtycke via telefon ägt rum, 

men vi ansåg att även ett skriftligt samtycke var betydelsefullt. Att vi båda två närvarade vid 

intervjuerna har både för och nackdelar, och det är givetvis något som vi övervägde noga 

inför intervjuerna. Dock så ansåg vi att bådas närvaro var viktig, då en av oss kunde föra 

anteckningar, medan den andra kunde fokusera helt och hållet på intervjun. Nackdelen med 

att vara två intervjuare kan vara att informanten upplever en utsatthet och eventuellt känner 

sig underlägsen. Intervjun transkriberades sedan ordagrant och texten sammanställdes och 

kategoriserades i olika teman; förväntningar, upplevelser och bemötande. 

2.4 Hermeneutisk utgångspunkt 
 
För att kunna tolka vårt insamlade intervjumaterial har vi utgått från ett hermeneutiskt 

angreppsätt. Syftet med denna utgångspunkt är att tolka och få en förståelse av en texts 

mening. Hermeneutiken använder det tolkande subjektet för att förstå den sociala 

verkligheten. Det intersubjektiva, alltså samspelet mellan människor, hamnar i blickfånget 

och det finns ett intresse för mänskliga relationer. Hermeneutikens strävan är att utforska 

sociala fenomen med avsikten att skapa förnyad och djupare förståelse kring fenomenet 

(Lundin 2008:102).  Hermeneutikens uppgift är att redogöra för vad förståelse är, bland annat 

                                                 
2 Se bilaga 2. 



genom att få en uppfattning om människors inre upplevda erfarenheter (Thomassen 

2006:181). Att tolka intervjuer utifrån hermeneutiska principer präglas av ständig växling 

mellan delar och helhet. Det innebär att man först tolkar intervjun i sin helhet och skaffar en 

allmän mening, och sedan tolkas intervjun i olika delar och tolkar materialet i olika teman. 

När detta är genomfört tolkas delarna återigen till en helhet. Tolkningen slutförs först då 

tolkningen av intervjuerna bidrar till rimliga mönster och är en sammanhängande enhet 

(Kvale 2006: 49 -54). 

2.5 Urval  
 
Informanterna som har intervjuats har själva genomgått en neuropsykiatrisk utredning och 

blivit diagnostiserade med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD/ADD, Aspergers 

syndrom eller andra autistiska tillstånd). Det neuropsykiatriska teamet utreder enbart 

problematik hos vuxna, vilket medfört att informanterna som valdes ut är över 18 år. För att få 

en variation på undersökningen valdes sex stycken informanter som representerar samtliga av 

ovanstående diagnoser. Utvalda informanter ges en närmare presentation på sidan 26 i denna 

uppsats. Tillsammans med utredningsteamet valde vi ut informanter. Anledningen till att 

dessa personer förfrågades var för att vi trodde att personerna kunde tillföra viktig och 

avgörande information till studien (Denscombe 2010: 33- 39). Det neuropsykiatriska 

utredningsteamet tog en första kontakt med klienterna för att tillfråga om dessa ville delta i 

vår studie. Sedan tog vi kontakt med personerna som givit samtycke till att medverka i 

undersökningen. Att få en variation av informanter, snarare än en smalt fokuserad 

informationskälla låg till grund för urvalet (Denscombe 2010: 36-37). Eftersom 

utredningsteamet har god kännedom om klienterna och tillgång till klienternas journaler, så 

vet de vilka personer som kan anses vara lämpliga att medverka i en intervju av denna 

karaktär. Utredningsteamet har först och främst tagit hänsyn till klienternas aktuella fysiska 

och psykiska tillstånd. Nackdelen med detta tillvägagångssätt kan vara att det 

neuropsykiatriska utredningsteamet varit delaktiga i urvalsprocessen. Risken finns att teamet 

valt ut personer som de tror kan vara fördelaktiga för teamet, d.v.s. att personerna som valts ut 

enbart ger en positiv bild av utredningen.  
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2.6 Datainsamling och urval av artiklar 
Sökningar för att hitta relevant litteratur och tidigare forskning har gjorts vid 

Linnéuniversitetets databaser. Vi har sökt material i databaser som PsycInfo, Sociological 

abstract och PubMed. Dessa databaser rekommenderas bland annat vid sökningar som avser 

socialt arbete. Under utbildningens gång har vi fått lära oss att söka i dessa databaser, vilket 

förhoppningsvis medfört att vi hittat artiklar som är relevanta inom området som vi avser att 

undersöka. Utifrån studiens syfte valde vi att söka artiklar gällande klienters upplevelser av 

mötet med yrkesprofessionella, samt upplevelser av att bli diagnostiserad och tankar kring 

bemötandet från en särskild myndighet. Eftersom vi uppmärksammar vuxna personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder, så har vi valt att avgränsa artiklarna utifrån det. 

Majoriteten av artiklarna är av kvalitativ art, vilket passar vår studie väl. Detta då kvalitativa 

studier ofta har som syfte att bidra till en förståelse av ämnesområdet, snarare än kvantitativa 

studier som ofta har ett prövande syfte och lägger fokus på detaljer, enskilda mekanismer och 

orsaker och effekter (Holme & Solvang, 1997: 89-91). En fördel kanske hade varit att ha ett 

blandat urval, med både kvalitativa studier och kvantitativa studier, så att dessa artiklar hade 

kunnat komplettera varandra, men att välja artiklar utan att dessa överensstämde med vår 

utgångspunkt kändes inte aktuellt för oss. Sökorden som användes var: neuropsychiatry 

diagnosis, autism spectrum, ADHD, neuropsychiatry team, treatment, experiences. Vi fick 

flertalet träffar på artiklar som var relevanta för området, men många av dessa valdes bort, då 

dessa inte riktigt motsvarade vårt syfte. Utöver nämnda databaser har vi sökt rapporter och 

litteratur på Socialstyrelsens hemsida och bland Statens offentliga utredningar.  

2.7 Avgränsningar  
 
Uppsatsen behandlar enbart neuropsykiatriska utredningar för vuxna, d.v.s. personer som är 

över 18 år. Intervjuer har genomförts med både män och kvinnor, vi har dock inte analyserat 

materialet utifrån ett genusperspektiv. Vi har heller inte valt att jämföra eller särskilja 

informanternas neuropsykiatriska problematik, t.ex. om en informant med Aspergers syndrom 

svarat annorlunda än vad en informant med ADHD gjort. Vi har enbart intervjuat personer 

med en fastställd ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom- diagnos.  
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2.8 Etiska aspekter 
Inför intervjuerna övervägde vi för och nackdelar med undersökningen. Hur kan 

undersökningen bidra till att förbättra situationen för det neuropsykiatriska utredningsteamet? 

Kommer undersökningen vara till fördel för både klienter och utredningsteamet? Hur kan 

informantens konfidentialitet skyddas?  Vilka konsekvenser kan en publicering av 

undersökningen få för inblandade parter? Hur kommer vi som intervjuare påverka kvaliteten i 

undersökningen? (Kvale 2006: 113). Enligt Blennberger (2005) ska all forskning inom socialt 

arbete ha en samhällsrelevans och vara av intresse för omgivningen, och den forskning som 

generas ska skapa en förståelse och förändringar i samhället (2005: 167 – 169). Att intervjua 

personer med egna erfarenheter från en neuropsykiatrisk utredning anser vi ha särskild nytta 

då dessa personer kan bidra till kunskap som kan vara användbar inom flera områden, inte 

enbart för det neuropsykiatriska utredningsteamets framtida utredningar. Att intervjua 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan givetvis ifrågasättas ur etiska aspekter, vi 

har dock under hela uppsatsskrivandet övervägt detta noggrant. Intervjuer kan vara 

påfrestande för informanten och obehagliga minnen från den neuropsykiatriska utredningen 

kan uppkomma. Informanterna kan även ha viss samsjuklighet, och vi har därför tagit hänsyn 

till informanternas hälsa och mående så långt det går. Risken att de påverkas negativt av 

intervjun bedöms dock som märkbart liten, eftersom vår intervju enbart belyser klienters 

upplevelser av en utredning, syftet är inte att fördjupa oss i informantens aktuella mående 

livssituation. Deltagandet har för informanterna varit helt och hållet frivilligt. Information om 

att informanterna när som kan avsäga sig sin medverkan förmedlades inför intervjuerna. 

Personuppgifter har behandlats konfidentiellt och någon information om informanterna 

kommer inte att tillhandahållas av obehöriga. Ett samtyckesformulär utformades och i detta 

formulär förmedlades även allmän information om undersökningen. Intervjufrågorna har 

utformats med syftet att ge en fördjupad kunskap om området som varit avsett att undersöka. 

Intervjumaterialet har enbart används till avsett område, och kommer inte att användas annat 

än till detta område (Kvale 2006:106- 110). I analys och resultatdelen har inget utelämnats. Vi 

har flertalet gånger gått tillbaka till det ursprungliga intervjumaterialet för att säkerställa att 

feltolkningar inte gjorts.  

 

2.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validiteten är det begrepp som påvisar studiens giltighet och förmågan att undersöka det som 

studien syftar till (Holme & Solvang 1997: 94,163-169). Validiteten i denna uppsats 
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representeras av hur väl studien stämmer överens med vårt syfte. Ett försök av oss som 

författare att höja validiteten är att ta del av information om neuropsykiatriska utredningar och 

neuropsykiatriska funktionshinder, samt ta del av vetenskapliga artiklar och läsa in oss på 

området för att nå en fördjupad kunskap. God kännedom om hur man söker i 

forskningsdatabaser, ger en förhöjd försäkran till att de artiklar som vi valt ut överensstämmer 

med vårt område och syfte. Vi har under hela processen varit självkritiska och ifrågasatt vårt 

tillvägagångssätt. Medvetenhet om att validitet och reliabilitet kan ifrågasättas i en kvalitativ 

studie har beaktas under hela undersökningsprocessen (Denscombe 2010: 378 – 379). Något 

som kan kritiseras är insamlandet av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. Vi har 

under insamlandet inte granskat hur materialet står sig i förhållande till validitet och 

reliabilitet. Dock är samtliga vetenskapliga artiklar och all tidigare forskning granskats, vilket 

vi anser vara en kvalitetsförsäkran.  

 

Reliabilitet påvisar hur pålitlig vår studie är och hur tillförlitligt materialet som samlats in är 

(Holme & Solvang 1997: 94,163-169). I vår uppsats handlar det främst om hur ingående vi 

läst det utvalda material, samt hur vi tolkat det insamlade intervjumaterialet (jmf Holme & 

Solvang 1997: 94-95). I och med att vi är två stycken författare så kan det ses som en 

försäkran till studiens reliabilitet. Vi har arbetat med uppsatsen tillsammans och har under 

hela processen diskuterat och reflekterat kring vårt tillvägagångssätt. Intervjumaterialet har vi 

tolkat gemensamt och vi har flertalet gånger gått tillbaka till det ursprungliga 

intervjumaterialet för att säkerhetsställa att inga grova feltolkningar görs. Likadant har vi gjort 

gällande artiklarna som valts ut. I och med att majoriteten av våra utvalda artiklar är skrivna 

på engelska, så har vi varit noga med att inte översätta felaktigt. Vi har under flera tillfällen 

jämfört ursprungskällan med det som vi har översatt för att minimera risken för eventuella 

feltolkningar (Holme & Solvang 1997: 163-169).  Den vetenskapliga kunskapen stället höga 

krav på generaliserbarheten. Att generalisera ett forskningsresultat styrs av faktorer som 

metod, urval och noggrannhet i analysen. I denna uppsats har vi intervjuat ett visst antal 

personer, urvalet som gjorts har inte varit slumpmässigt, vilket medfört att personerna inte 

representerar en helhet. Däremot kan dessa utvalda individer bidra med värdefull kunskap om 

fenomenet. Dock kan dessa individer inte generaliseras till populationen i sin helhet (Kvale 

2006: 209- 210).  
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2.10 Arbetsfördelning  
 
Under hela uppsatsprocessen har vi arbetat tillsammans, båda har deltagit i samtliga delar av 

uppsatsens avsnitt. Inför påbörjad uppsatsskrivning läste vi in oss på relevant litteratur för att 

få en djupare kunskap om området som vi avsett att studera. Vi har bidragit med lika mycket 

under hela processen och vi har tillsammans sammanställt de olika avsnitten i uppsatsen. 

Ingen har sammanställt något av avsnitten på egen hand, utan detta har vi gjort tillsammans.  

3. Bakgrund 
I kommande avsnitt kommer vi att beskriva en historisk bakgrund och framväxten av 

neuropsykiatriska funktionshinder. I avsnittet redogörs även för samtliga neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som behandlas i uppsatsen. Till sist ges en kortfattad beskrivning av 

det neuropsykiatriska utredningsteamets uppgifter under pågående utredning. Vi kommer inte 

att beskriva samtliga diagnoser i detalj utan tanken är att ge en övergripande kunskap om 

dessa funktionshinder.  

3.1 Historisk bakgrund – Autism och andra autistiska tillstånd 
 
1943 skrev Leo Kanner artikeln ”Autistic disturbances of affective contact”, och det var då 

som autistisk syndrom myntades för första gången. Kanner skrev bland annat att orsaken till 

autism är en störning i föräldrarnas relation till barnet. Under samma tidsperiod, dock utan 

varandras vetskap, genomförde Hans Asperger observationer som han beskrev under 

samlingstermen ”de autistiska personlighetsavvikelserna i barndomen”. Asperger hävdade 

dock att han studerade en annan typ av barn i jämförelse med vad Kanner gjorde (Gillberg, 

1992:16 -18). Både Kanner och Asperger betecknade autism som en störning i utvecklingen, 

inte enbart som en sällsynt barnsjukdom. Hans Asperger var dock intresserad av de mer 

subtila uttrycken som mer begåvade barn uppvisade (ibid).  

 

Asperger och Kanners uppfattningar om autism överlappar varandra till stor del. Båda är 

överens om att autism kännetecknas av störningar i fråga om såväl social interaktion och 

bristande förmåga till kommunikation, särskilda intresseområden, utvecklade färdigheter och 

motstånd mot förändringar. Kanner var dock den som först uppmärksammade individers 

särskilda språkbruk (t.ex. eko- tal), omkastning av ord och svårigheter med att uppfatta 

innebörden i ord. Barnen som Asperger beskrev uppvisade inte dessa egenheter, utan dessa 

 16 



individer hade ett språk som gav ett begåvat intryck. Asperger var den som först beskrev 

egenheter i den icke- verbala kommunikationen; blicken, gestiken, ordvalet och hållningen. 

Han beskrev egenheter som pedanteri och brist på humor. I sin ursprungliga avhandling 

”Autistisk psykopati i barndomen” angav Asperger exempel på tvångsmässigt 

föremålssamlande, något som idag är ett grundläggande kännetecken på autism. Barnen som 

Kanner studerade visade sig ha en allvarligare och mer uppenbar form av 

kommunikationsstörning (Frith, 1998: 10 – 20).  

3.2 Historisk bakgrund – ADHD 
Redan på 1840- talet beskrevs extrem överaktivitet hos vissa barn med epilepsi. George Still 

var först med att beskriva ett tillstånd hos barn som omfattar överaktivitet, bristande 

impulskontroll, koncentrationssvårigheter, motoriska problem och inlärningssvårigheter av 

olika slag. Ungefär 20 år senare fastställdes att barn kunde drabbas av dessa problem efter en 

epidemisk hjärninflammation. Då trodde man att barnen drabbats av en minimal hjärnskada, 

och det var utifrån det som begreppet MBD (minimal brain damage) myntades. Under 1940 – 

talet kompletterade man diagnosen MBD genom att addera traumatiska skador mot hjärnan 

som en möjlig orsak. Diagnosen var under 1950- talet väl etablerad, men ifrågasattes av flera 

forskare, och efter diverse stridigheter byttes begreppet ”damage” ut och ersattes av 

”dysfunction”. Diagnosen kom att användas fram till 1980 – talets slut, då diagnosen ersattes 

av begreppen ADHD och DAMP. Dessa termer är alltså relativt nya, det var först på 1990–

talet som begreppen började användas mer frekvent. ADHD och DAMP är ett 

samlingsbegrepp som omfattar symtom från flera funktioner i hjärnan (Gillberg 2001: 13 – 

16).  

3.3 Neuropsykiatriska funktionshinder  
3.3.1 ADHD  

Individer med ADHD har ofta svårigheter med exekutiva funktioner, d.v.s. svårigheter med 

att organisera, planera och förmågan att styra sitt beteende i särskilda situationer, samt 

svårigheter med uppmärksamhet och uthållighet. Vissa är lättdistraherade och tröttnar snabbt 

(barn är ofta mer utåtagerande vad gäller sin rastlöshet i jämförelse med vuxna). Vissa har 

svårigheter med att kontrollera sina impulser, dock avtar ofta impulsiviteten och 

överaktiviteten med den stigande åldern, men koncentrations - och 

uppmärksamhetssvårigheter brukar kvarstå. Det är vanligt att personer med ADHD har 
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sekundära besvär, det kan exempelvis vara: Tourettes syndrom, bristande kognitiv utveckling 

(inlärningssvårigheter, dyslexi, språksvårigheter etc.), sömnsvårigheter, sociala och 

kommunikativa problem, ångest, depression och tvångssymtom (Socialstyrelsen 2002: 19 – 

21).   

 
3.3.2 ADD och DAMP 

ADHD omfattar även ADD och DAMP. ADD är ADHD utan symtom som hyperaktivitet. 

Uppmärksamhetsproblem kvarstår dock. DAMP är också en typ av ADHD i kombination med 

DCD (Developmental coordination disorder), vilket betyder att personer med DAMP 

vanligtvis har stora motorikproblem och ibland även perceptionsproblem, d.v.s. svårigheter 

med att tolka, känna igen och minnas syninformation (Socialstyrelsen 2004: 22 – 24).  

 
3.3.3 Autism och andra autistiska tillstånd 

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som kan innebära 

svårigheter i förmågan till socialt samspel, kommunikation och flexibilitet. Det skiljer sig 

mycket hur dessa svårigheter kommer till uttryck hos enskilda personer, dock finns det vissa 

gemensamma symtom som urskiljer personer med autism, exempelvis att personerna är 

avskärmade och passiva och överdrivet formella (Socialstyrelsen 2010: 11-14). 

 

Inom autismspektrumet finns det flertalet diagnoser. Det finns bland annat personer med 

autistiskt syndrom eller autism i barndomen, och dessa personer har ofta en 

utvecklingsstörning, dock inte alla. Autism i kombination med normalbegåvning kallas för 

högfungerande autism, och Aspergers syndrom är en form av autism hos normalbegåvade 

personer. Personer med Aspergers syndrom har till skillnad från autistiskt syndrom ingen 

försening eller avvikelse i den kognitiva eller språkliga utvecklingen (Socialstyrelsen 2010: 

11-14). Inom autismspektrumet räknas även atypisk autism, och dessa personer har ofta stora 

svårigheter med det sociala samspelet. Sedan finns det även personer med autistiska drag, det 

är dock ingen egen diagnos utan används ofta som ett tillägg till andra diagnoser, som t.ex. 

ADHD med autistiska drag. Symtomen liknar dem vid autismspektrumtillstånd men uppfyller 

inte kriterierna för en diagnos inom spektrumet. Hos vuxna med autism och normal 

begåvningsnivå eller Aspergers syndrom kan svårigheterna minska över tid (Socialstyrelsen 

2010: 11-15).   
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3.4 Neuropsykiatriska utredningsteam  
 
Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att identifiera, beskriva och eventuellt ställa en 

diagnos på en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Utredningen ska vara enkel, tydlig 

och givande för individen. Utredningen ska utmynna i en beskrivning av en eventuell diagnos 

och vilka svårigheter som den kan innebära. Utlåtandet ska peka på möjligheter och upplysa 

om vilket stöd och vilken hjälp som finns att få för att underlätta klientens livssituation. 

Diagnosen kan medföra en förståelse från omgivningen och en förbättrad anpassning, så att 

olika stödinsatser kan bli möjliga. Diagnosen i sig säger inte vilka stödinsatser individen 

behöver, en individuell bedömning måste alltid göras. Det centrala i en utredning är att 

kartlägga individens sätt att fungera, både nu och under uppväxten. Detta görs oftast av en 

kurator. För att komplettera klientens livsberättelse genomförs även en anhörigintervju (ofta 

med klientens föräldrar eller annan nära anhörig). En anhörigintervju är bra att genomföra 

eftersom klienten inte alltid minns hur det var under tidiga barnåren. Att kartlägga klientens 

uppväxt, barnår och skolgång kan ge viktig information om aktuella och tidigare symtom. 

Efter samtalet med kuratorn görs en arbetsterapeutsbedömning. Arbetsterapeutens uppgift är 

att observera klienten i dennes hemmiljö för att få en inblick i hur klienten fungerar i 

vardagen. Det kan bland annat vara hur klienten utför vardagliga sysslor. I nästa skede 

genomförs en medicinsk bedömning för att undersöka om det eventuellt finns något pågående 

behandlingsbart medicinskt tillstånd som ligger bakom eller bidrar till symtomen, det kan t.ex. 

vara missbruksproblematik eller depression. I sista skedet genomförs en omfattande 

psykologutredning och en bedömning av klientens allmänintellektuella nivå görs. 

Presentationen av en eventuell diagnos skall förklara den diagnostiska bedömningen samt 

motivera och ge en grund för åtgärdsplanering för individen. Ofta sker en vårdplanering efter 

fastställd diagnos med de instanser och verksamheter som kan vara berörda. Behoven av 

fortsatta behandlings- eller stödåtgärder är mycket skiftande. För vissa är det tillräckligt att få 

en förklaring till sitt sätt att fungera, medan andra har genomgripande behov av stöd 

(Riksförbundet Attention 2010).  

4. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teorier som vi valt att använda. Dessa teorier har 

vi använt för att kunna analysera vårt insamlade intervjumaterial. Vi har valt att tillämpa två 

olika teorier, tanken när dessa teorier valdes ut var att dessa teorier kan underbygga och 
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balansera varandra. Vi har valt två teorier som tenderar att vara relativt olika varandra för att 

få en så bred analys som möjligt. 

4.1 Giddens teori om modernitet och expertsystem 
 
En teori som vi anser vara relevant för vårt område är Giddens teori om modernitet och 

expertsystem (2002). Centralt för Giddens tankar kring dagens samhälle är att han ser 

identiteten som ett reflexivt projekt. I det tidigare samhället, menar Giddens, att människor 

hade olika identiteter och självuppfattningar som mer eller mindre var uppbyggda av 

traditioner. Giddens menar att människan var mer trygg i jämförelse med hur vi är idag. I 

dagens samhälle står vi inför en större osäkerhet då vi själva har ansvar för skapandet för oss 

själva, vi står ständigt inför återkommande val som ska fattas (2002: 45). Modernitetens 

risker, menar Giddens, medför att människan ständigt utsätts för risker och tvivel, både inför 

omvärlden, institutioner och självidentiteten. Han menar att tillit är en förutsättning för 

individen att klara av att fatta beslut i vardagen.  Behovet av tillit är en förutsättning i 

förhållandet till det som Giddens benämner som abstrakta system som karakteriseras av den 

senmoderna tid vi lever i (2002: 52ff). Dessa system benämns som symboliska tecken och 

expertsystem. Dessa abstrakta system kan i korthet beskrivas som olika system som 

människan är beroende av, men inte kan förstå till fullo. Systemen präglas av experter som 

organiserar vår tillvaro, men som vi inte har någon personlig kontakt med, men som vi ändå 

måste lita på för att kunna leva våra liv. Giddens menar att dessa system medför att individer 

förlorar sitt själv, i och med att tid och rum får en allt mindre betydelse, och tidigare sanningar 

omprövas eller förkastas. Om vi inte känner oss trygga i vår omgivning riskerar vår 

identitetsuppfattning att omvärderas, vilket kan framkalla ångest och osäkerhet (2002: 56ff).  

 

I dagens moderna samhälle använder vi dagligen dessa abstrakta system, utan att reflektera 

kring vad som ligger bakom konstruktionerna. Allt fler blir experter på sina områden, och 

detta medför att vi förlitar oss till dessa expertsystem utan att reflektera över vad vi egentligen 

gör. Det finns inte längre något utrymme för individens berättelse, då experterna besitter en 

större kunskap, vilket kan medföra att individens berättelse helt glöms bort (2002: 28ff).  

Vi anser att Giddens tankar om abstrakta system och dess påverkan av individens 

självidentitet är en intressant ingångspunkt att använda som ett av studiens analytiska verktyg. 
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4.2 Goffmans teori om roller 
 
Goffmans dramaturgiska teori är en möjlig utgångspunkt för att förstå relationen mellan 

yrkesverksam och klient. Enligt Goffman (2004) kan individer framträda sig själva i förmån 

för andra människor. Människan har en förmåga att lura sin publik och uppträda på ett särskilt 

sätt beroende på vad omgivningen efterfrågar (2004: 15). Då individer framträder inför en 

grupp människor kommer denne ha motiv att försöka kontrollera vilka intryck som förmedlas 

till de övriga som närvarar. Individen förutsätter att de som iakttar tar intrycket på allvar. De 

förväntas tro att den person som de ser framför sig har egenheterna som individen framhåller. 

Äktheten i framträdandet är inte alltid självklart, då individer har en förmåga att lura sin 

publik för vad han/hon anser vara dess eget bästa (2004: 25f).  Ett framträdande socialiseras i 

och med att det formas och omformas för att passa in i samhällets förutsättningar och 

förväntningar. Goffman menar att det finns ett stratifieringssystem i samhället och en strävan 

att klättra upp på samhällsstegen, d.v.s. att avancera sig uppåt. Individen kan således ha en 

avsikt med sitt beteende och sitt uppförande, vilket kan ge sig till uttryck på olika sätt (2004: 

39f). Om en individ ska nå upp till idealnormerna är det tvunget att denne får avstå från att 

dölja saker som strider mot dessa idealnormer (2010: 44). Den agerande kan bli uppäten av 

den roll som denne spelar, vilket kan innebära att den som spelar har svårt att skilja på den 

spelande rollen och det verkliga jaget. Om rollspelaren inte tror på sitt eget agerande och inte 

har något intresse för publikens uppfattningar kan rollspelaren uppfattas som cynisk. Den 

cyniske kan spela en roll av rent nöje, och lura sin publik för att denna anser det vara för dess 

eget bästa eller för samhällets bästa. Goffman liknar det med en läkare som ger patienter 

placebos (2004: 210f).  

 

Goffmans rollteori är ytterligare en teori som vi kommer att använda som studiens analytiska 

verktyg. Goffmans tankar kring roller anser vi vara användbara för att belysa samspelet 

mellan yrkesverksamma i det neuropsykiatriska utredningsteamet och klienten.  

5. Tidigare forskning 
 
I kommande avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning som gjorts inom området. 

Vi har valt vetenskapliga artiklar utifrån olika områden som varit av särskilt intresse och som 

kan sammankopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi kommer att dela upp detta 

avsnitt i olika teman, t.ex. upplevelser vid diagnostisering, samt klienters upplevelser av 
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bemötandet från yrkesprofessionell. Vi kommer även att redogöra för tidigare forskning som 

behandlar neuropsykiatriska funktionshinder på ett mer allmänt plan.  

5.1 Upplevelser 
Young & Bramham m.fl. (2008) har gjort en kvalitativ studie i Storbritannien med syftet att 

utvärdera psykologiska faktorer av att bli diagnostiserad med en särskild diagnos. Syftet var 

även att undersöka om en diagnos och medicinbehandling påverkar individens 

självuppfattning och framtidsutsikter. Studien genomfördes med åtta vuxna personer med 

diagnosen ADHD. Forskaren använde sig av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av 

studien visade att samtliga deltagare upplevde en känslomässig reaktion av olika psykologiska 

faktorer efter att de fått diagnosen ADHD. Deltagarna beskrev en känsla av lättnad och eufori 

i samband med att dem fått diagnosen fastställd, vilket kan förklaras med att dessa individer 

äntligen fått svar på varför deras livssituation sett ut som den gjort. Känslan av lättnad och 

eufori visade sig dock vara kortvarig, då dessa känslor ersattes av oro och förvirring. Vissa av 

deltagarna uppgav att de kände sig arga när de fått perspektiv på situationen, och menade att 

det borde ha fastställts en diagnos i ett tidigare skede. Att få en diagnos fastställd i ett tidigare 

skede hade för många varit avgörande, då dessa individer förmodligen hade blivit berättigade 

insatser och stöd som påverkat individens vardag till det bättre. För många av deltagarna tog 

det tid innan de kunde accepterade sin diagnos. Vetskapen om att ADHD är livslångt, följdes 

av att individerna upplevde hög ångest och en oro inför framtiden. Studien visade att eventuell 

behandling bör påbörjas omgående efter diagnostisering. För vissa klienter tar det lång tid att 

acceptera sin diagnos, vilket gör efterarbetet ännu viktigare. En behandling som forskarna 

förespråkar är kognitivt beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi skulle kunna stödja individen 

att kontrollera sina känslor av obehag och ilska, och omvandla det negativa tänkandet till 

något positivt istället (2008:493). 

5.2 Bemötande  
Larsson, Abbad (2007) genomförde en intervjustudie med 33 personer med Aspergers 

syndrom. Syftet med studien var bland annat att undersöka hur personer med Aspergers 

syndrom upplevde tiden efter diagnostiseringen och vilka konsekvenser diagnosen inneburit 

för dem. I intervjuerna ställdes bland annat frågor kring upplevelser av självbild och 

normalitet. Studien visar att upplevelserna skiljer sig från individ till individ, att varje person 

har unika sätt att fungera och tänka kring upplevelser i vardagen, dock framkommer det att 
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majoriteten av deltagarna känt stor utanförskap. Flera av deltagarna beskriver att dem blivit 

bemötta med okunskap från yrkesprofessionella, och detta gäller både innan och efter 

fastställd diagnos. Resultatet visar att respekt från yrkesprofessionella är oerhört viktigt för 

deltagarna. Flertalet av deltagarna beskriver att de upplevt frustation i kontakten med 

myndigheter och upplever att de inte alltid blir förstådda. Resultatet visar att deltagarna känt 

utanförskap och känt sig avvikande från samhället i större delen av sitt liv. Vissa beskrev att 

det var först efter att de fått diagnosen Aspergers syndrom som de fick en förklaring till sitt 

upplevda utanförskap. Studien visar dock att flera av deltagarna upplevde ett större 

utanförskap efter att de blivit diagnostiserade. En konsekvens av att bli diagnostiserad kan 

vara att individen upplever sig vara ”annorlunda” i jämförelse med övriga individer och 

således känner utanförskap. En möjlig tes är att individen själv avskiljer sig ifrån majoriteten 

på grund av sin diagnos och på grund av upplevelsen att inte riktigt passa in. Deltagarna 

beskriver svårigheter med att förstå andra människor och vissa menar att omgivningens sätt 

att kommunicera ter sig obegripligt. Några menar att omgivningen har svårt att vara tydliga 

och konkreta, vilket försvårar kommunikationen ytterligare. Svårigheter med att förstå andra 

kan leda till att feltolkningar görs, vilket i sin tur kan leda till beteende som kan uppfattas som 

avvikande. Även brist på erfarenheter av social interaktion kan öka svårigheterna ytterligare. 

Diagnosen är för många ett redskap som förklarar sitt annorlundaskap. För vissa är det lättare 

att vara udda om det udda har ett namn. Studien visar att flera av deltagarna upplevde en 

möjlighet att uppfattas som ”normal” i gruppen individer med Aspergers syndrom (2007: 128 

– 143). 

 

Shatell, M & McAllister, M m.fl. (2006) gjorde en undersökning med klienter för att 

undersöka deras erfarenheter att bli förstådda i kontakten med yrkesverksamma personer inom 

psykiatrin. Resultatet visar att personerna upplevde att kontakten med de yrkesverksamma 

utvecklades först då de professionella uppvisade en sida av att vilja förstå klienten. Deltagarna 

kände sig viktiga när de blev bemötta med respekt och empati. Faktorer som ökade kontakten 

var att den yrkesverksamma visade att de brydde sig om individen och att de visade att de 

ville lyssna på det som individen förmedlade. Det är oerhört viktigt att den yrkesverksamma 

hela tiden försöker förstå individen, utan förståelse för individen är det svårt att ge rätt stöd 

(2006: 234-241)  

 

I en studie av Lindqvist (1998) har det genomförts intervjuer med personer som har en 

funktionsnedsättning. Syftet med att genomföra intervjuer var att få fram individernas 
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upplevelser av hur de blivit bemötta inom vården, samt vilket bemötande individerna själva 

önskar i kontakten med yrkesverksamma. Flera av deltagarna har upplevt att personer inom 

vården inte alltid förstår vad de menar, och att de blir placerade i särskilda fack på grund av 

sin funktionsnedsättning. Vissa har upplevt att de inte fått tillräcklig hjälp, utan att dem på 

egen hand fått lösa situationen. Resultatet visar att deltagarna anser att ett respektfullt 

bemötande är det allra viktigaste. Flera tror att tidsbrist inom organisationen kan vara en 

anledning till att bemötandet inte alltid är så bra. De yrkesverksamma har inte tid att lyssna på 

individen, vilket medfört ett hårdare klimat (1998: 7-11, 133-135). 

 

Brar & Flyckt (2006) har även de gjort en studie med fokus på neuropsykiatriska utredningar 

och behovet av stöd och hjälp vid diagnossättning. Studien har utförts i Sverige genom 

enkätformulär som besvarats av personer med diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom. 

Huvudsyftet med studien var att göra en kartläggning av behovet av psykiatrisk behandling 

samt behovet av insatser från habilitering, socialtjänst och annat samhällsstöd. Resultatet visar 

att det finns stora behov av psykiatrisk behandling, framförallt vid ADHD. Hos personer med 

Aspergers syndrom dominerar behovet av stöd via habilitering och kommunen. Studien visar 

att de neuropsykiatriska utredningsteamens rekommendationer ofta styrs av vilka alternativ 

som idag erbjuds av samhället, det är inte säkert att rekommendationerna speglar målgruppens 

behov fullt ut. Studiens slutsats påvisar att personer med ADHD och Aspergers syndrom kan 

behöva omfattande stöd med att hitta fungerande strategier i sin vardag. För att insatserna ska 

vara så effektiva som möjligt behövs utbildning och handledning för personer som arbetar 

inom kommunal verksamhet och inom psykiatrin. Studien talar alltså för att nydiagnostiserade 

personer har omfattande behov av stöd och behandling, men att dessa behov dessvärre inte 

alltid blir tillgodosedda helt och hållet (2006:103).   

 

Nordlander & Spångberg (2004) har skrivit en rapport där syftet var att undersöka om en 

neuropsykiatrisk utredning leder till en förändrad livssituation eller inte. Patienterna har 

diagnostiserats med ADHD eller Aspergers syndrom. Personliga intervjuer och enkäter 

användes som datainsamling, 37 personer deltog i studien.  Resultatet visar att majoriteten (85 

%) ansåg att den diagnos som fastställdes stämmer i stor utsträckning. Av de tillfrågade ansåg 

87 % att utredningen varit till nytta för dem personligen. Inte riktigt lika många, men ändock 

en klar majoritet (67 %) ansåg att utredningen medfört en förändring till det bättre.  De 

uttalanden som getts har haft tonvikten på betydelsen av att få en förklaring till varför livet 

har sett ut som det har gjort, diagnosen har för många medfört en stor lättnad. Vikten av att få 
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verksamma strategier för att underlätta vardagen har varit betydelsefull. Drygt en tredjedel har 

haft kontakt med habiliteringen efter utredningen, men behovet av ytterligare insatser utöver 

redan existerande stöd och behandling var stort. En majoritet av de svarande önskade mer 

konkret stöd i vardagen och då framförallt vardaglig coachning och handledning. 

Slutresultatet visar att det finns stora behov av att utreda vuxna. Att söka förklaringen och 

grunden till många vuxnas funktionshinder, psykiska ohälsa och sociala belastning i det 

neuropsykiatriska fältet kan bidra till att vi på sikt utökar, effektiviserar och samordnar 

samhällets resurser (2004: 35). 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt görs en redogörelse av uppsatsens empiri och den analys som gjorts utifrån 

klienters upplevelser av en neuropsykiatrisk utredning. Vi har analyserat materialet utifrån 

våra teorier samt tidigare forskning. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka klienters 

förväntningar och upplevelser av att genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Undersökningen 

har även berört klienters upplevelser av bemötandet i kontakten med det neuropsykiatriska 

utredningsteamet och andra myndigheter. Problemområdet har visat sig vara en aning 

komplex. Intervjuerna har bidragit med en beskrivande information, men det har visat sig att 

informanternas upplevelser kring utredningen varit tämligen olika, samtliga individer är 

unika, dock har det funnits punkter då informanterna haft enhetliga åsikter. Utifrån 

intervjuerna som gjorts har vi kunnat urskilja vissa kategorier som varit återkommande i näst 

intill alla intervjuer. Framförallt har det visat sig att informanterna har relativt lika åsikter vad 

gäller tiden innan utredningen påbörjades samt vad gäller arbetet efter den avslutade 

utredningen.  

 

Resultat och analysredovisning kommer att sammankopplas i detta avsnitt. Resultatet har 

tematiserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Materialet har vi sorterat för att få en 

överskådlighet. Vi har sorterat upp materialet i olika kategorier; ”förväntningar inför 

utredningen”, ”upplevelser av utredningen”, samt ”upplevelser av bemötandet”. Inledningsvis 

sker en presentation av våra informanter som medverkat i studien. Viktigt att poängtera är att 

informanternas namn är påhittade.  
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6.1 Presentation av informanterna 
Deltagare 1 

o Agnes 

o 21 år 

o Diagnos: ADHD 

Deltagare 2 

o Maria  

o 26 år 

o Diagnos: ADHD 

Deltagare 3 

o Lisa 

o 27 år 

o Diagnos: Aspergers syndrom 

Deltagare 4 

o Tim  

o 30 år 

o Diagnos: ADHD 

Deltagare 5 

o Stefan  

o 33 år 

o Diagnos: ADHD 

Deltagare 6 

o Johan 

o 26 år 

o Diagnos: ADD och Aspergers syndrom 

6.2 Förväntningar inför den neuropsykiatriska utredningen 
 

Resultatet analyseras utifrån utvalda teorier och tidigare forskning.  

Samtliga av våra informanter berättade att dem haft betydande svårigheter sedan tidiga 

barndomen. Svårigheterna har tagit sig i uttryck på olika sätt, dock påtalar informanterna att 

svårigheterna varit genomgripande större delen av sin uppväxt. Att få genomföra en 

neuropsykiatrisk utredning har för många varit en önskan sedan lång tid tillbaka. Några 

informanter berättar att dem varit aktuella hos BUP (barn och ungdomspsykiatrin) sedan 
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barnaåldern, men att dem aldrig fått en fastställd diagnos. Flera av informanterna beskrev att 

de känt utanförskap under hela sin uppväxt och upplevt att dem inte passat in i omgivningen. 

De berättade att deras uppväxt präglades av att ”försöka passa in” och ”vara som alla andra”. 

En informant berättar att han var mentalt slutkörd efter en dag i skolan, då han försökte att 

anpassa sig till sina klasskamrater och bete sig som dem. Detta kan kopplas till Goffmans 

(2004) tankar kring individer som skapar ett lämpligt intryck av sig själv för att passa in och 

leva upp till sociala förväntningar som råder i samhället. Individen strävar efter att bli socialt 

godkänd och kunna passera som ”normal” och därför försöker idealisera sitt beteende (2004: 

15). En informant berättade att skolperioden ändå fungerade någorlunda, eftersom läraren 

hade flera barn att fokusera på, vilket gjorde det enklare för informanten att smälta in i 

mängden. Däremot har arbetslivet varit desto tuffare för informanten, hon berättar att det var 

då som hon fick bevisa vad hon klarade av, det gick inte längre att ”gömma sig” för 

arbetsuppgifterna och sina kollegor. Hennes förhoppning med utredningen var att få stöd att 

finna strategier för att bemästra svårigheter i vardagen.  

 

Jag ville få en förklaring till varför jag var som jag var. Jag ville få 
en förklaring till varför jag betedde mig på ett visst sätt och varför 
jag var annorlunda i jämförelse med alla andra. Om jag inte hade fått 
en diagnos hade jag bara varit konstig och det skulle jag inte klarat 
av. 
        Agnes 
    

I och med att samtliga informanter haft svårigheter sedan tidiga barndomen, så hade de 

flesta av informanterna en egen önskan om att få bli utredd. Vissa informanter har haft 

någon form av kontakt inom psykiatrin, vissa mer frekvent och andra mer sällan. Några har 

enbart haft läkarkontakt, medan andra haft stöd i form av särskilda stödsamtal. Det har dock 

skiljt sig hur informanterna blivit remitterade.  

 
Det var min egen idé att bli remitterad. Jag utreddes som barn men 
fick ingen direkt diagnos utan det blev ett frågetecken på pappret. 
Till slut gick jag inte med på att det skulle stå ett frågetecken, så då 
sökte jag mig till dem och sa att ”nu vill jag utredas!”  

  
                             Maria

  
      

Resultatet visar att förväntningarna inför utredningen skiljde sig åt, dock visade det sig att 

informanterna inte hade någon direkt förkunskap vad gällde neuropsykiatriska utredningar. 

 27 



Flera beskrev att de upplevde en nervositet då de inte visste vad som väntade. Samtliga 

informanter berättade att de fick informationsblad som innehöll allmän information om 

utredningen, dock beskrev många att detta informationsblad var otillräckligt. Flera hade 

önskat ett ”förmöte” innan själva huvudutredningen började. En informant berättade att han 

då haft möjlighet att förbereda sig mer mentalt.  

 

Jag var väldigt osäker just då, och jag visste inte alls vad 
utredningen skulle innebära för mig. Ett informationsmöte hade varit 
bra tycker jag. Så att jag hade kunnat fråga, för då var jag så osäker 
på precis allt. 

                              Stefan  

 

Eftersom många av informanterna haft svårigheter sedan barnaåldern, så var dessa 

informanter angelägna om att bli utredda och få klarhet i sin problematik. Förväntningarna var 

höga, vilket antagligen berodde på att de haft svårigheter så pass lång tid tillbaka i tiden. 

Problematiken har påverkat informanternas sätt att leva ett bekymmerfritt liv, vilket medfört 

att utredningen varit oerhört betydelsefull för dessa informanter. En informant berättade att 

hon, innan hon genomförde den neuropsykiatriska utredningen, kände ständig ångest och 

utanförskap. Hon beskrev det som att ingen förstod henne och att hon kände sig övergiven, 

trots att hon sökt hjälp. Hon berättade att läkare och myndigheter inte tog hennes vädjan på 

allvar. Giddens (1997) menar att dagens samhälle präglas av att människan ständigt utsätts för 

risker och tvivel, både inför omvärlden, institutioner och självidentiteten. Giddens menar att 

tillit är en förutsättning för individen att klara av att fatta beslut i vardagen, och om vi inte 

känner oss trygga i vår omgivning framkallar det ångest och osäkerhet (1997: 52- 57). Denna 

informant poängterade just detta, och menade att hennes tillit till omgivningen fallerade då 

hon inte fick något stöd, vilket bidrog till att hon upplevde ett starkare utanförskap och 

tvivlade på omgivningen.  

6.3 Upplevelser av den neuropsykiatriska utredningen   
Under detta tema redogörs informanternas upplevelser av att delta i en neuropsykiatrisk 

utredning. Flera informanter beskrev att kontakten med det neuropsykiatriska 

utredningsteamet varit god och att upplägget på utredningen var tydligt och väl genomfört. 

Larsson, Abbad (2007) genomförde en studie som fokuserade på hur klienter vill bli bemötta i 

kontakten med yrkesverksamma. Resultatet visade att respekt för individen är en viktig 

ingrediens i ett gott bemötande (2007: 128-143). Flera informanter berättade att de möttes 
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med respekt, och att de själva hyste stor respekt för utredningsteamet, så pass stor respekt att 

vissa inte vågade fråga om de undrade över något gällande utredningen. En informant beskrev 

det såhär:  

 

Jag upplevde att de räknade in i slutresultatet hur många gånger jag 
frågade. Det kändes som att de noterade varje gång jag frågade 
något. Det var stressande för mig. Jag ville ju inte fråga då. 
                             Johan 

 
Ovanstående informant beskrev att han valde att avstå att fråga tillslut, då han trodde att det 

påverkade det slutliga resultatet.  

 

Flera av informanterna berättade att de tyckte att utredningen var långdragen. För vissa tog 

utredningen över sex månader innan den kunde slutföras. Samtliga informanter var medvetna 

om att utredningen var omfattande och att det var många olika instanser som de skulle träffa, 

men vissa upplevde att de tappade fokus under utredningen. Det fanns en önskan om att 

utredningen skulle ha varit mer komprimerad, t.ex. att informanterna hade fått träffa samtliga 

instanser under en kortare period istället för att dela upp gångerna på en längre tidsperiod.  

 
Det kändes som att jag gick dit så många gånger, det tog liksom 
aldrig slut. En dag tänkte jag skita i hela utredningen. Jag tänkte; hur 
många tester ska jag egentligen behöva göra?  
…allt blev så himla utdraget. Jag menar, jag som är så otålig tänkte; 
fan jag skiter i det här. Om man har ADHD så orkar man inte vänta. 
Jag tappade fokus. För mig hade det varit mycket lättare om 
utredningen varit under en kortare period.  

                              Agnes 

Dock var flera av informanterna medvetna om den utdragna processen och accepterade den 

långa väntan. Dessa informanter var angelägna av att få klarhet i sina svårigheter och var 

därmed beredda på att utredningen skulle ta tid att genomföra.  

 

Jag ville ha ett svar som var så rätt som möjligt, och visste att det 
skulle ta tid. Jag var väldigt nyfiken och för mig var det viktigt att 
allt skulle bli rätt, och jag visste att det skulle ta sin lilla tid då. Men 
för personer som inte är lika nyfikna som jag, kanske tappar 
intresset i och med att utredningen är så lång. 

                             Stefan 
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Resultatet visade att informanternas upplevelser av själva utredningen var genomgående god. 

Flera informanter berättade att utredningen motsvarade deras förväntningar och att 

sammanställningen av utredningen stämde överens med vad informanterna själva hade för 

uppfattningar. Dock var det flera informanter som ifrågasatte arbetet efter den avslutade 

utredningen, d.v.s. efter att diagnosen fastställdes och efter att utredningen var avslutad.  

 

Resultatet visade att flera informanter tyckte att återkopplingsmötet (det sista mötet i 

utredningen) var alldeles för informativt. Många upplevde återkopplingsmötet som 

förvirrande och informationen som förmedlades var svår att sortera och förstå. En informant 

uttryckte sig såhär:  

 

Mycket prat och många begrepp som jag inte riktigt förstod. Jag 
ville ju bara veta om jag hade en diagnos eller inte, så jag satt mest 
och m:ade på allt för att jag ville veta.  

 
…det skulle ha varit mer lättbegripligt så att man kunde förstå det. 
Jag fick det skriftligt men begreppen förstod jag inte. Det skulle vara 
bra om det var fler återkopplingsmöten i och med att man har så 
mycket förväntningar på utfallet av utredningen. Jag var lite döv för 
allt som dem sa. Det skulle vara bra att först få beskedet, sen få veta 
lite mer vad det är de grundar min diagnos på, lite mer konkret 
liksom. Att få smälta allt, och sen komma med frågor. 
 
                             Maria 

 

Ytterligare en informant förmedlar ungefär samma sak:  

Det var så informativt. Jag hade gärna fått mer specifikt vad det var 
just min diagnos innebar, för när folk frågar har jag ingen aning om 
vad jag ska svara. Ett till återkopplingsmöte hade varit bra så man 
hade haft tid att tänka på massa frågor som man ville ha svar på.  
 

                               Lisa 

På våra frågor gällande informanternas upplevelser av att bli diagnostiserade svarade näst 

intill alla att dem haft misstankar om en diagnos sedan lång tid tillbaka. Diagnosen kom inte 

som en överraskning för någon, och resultatet visade att informanterna inte reagerade 

märkvärt då diagnosen fastställdes. Dock upplevde vissa att det var jobbigt direkt vid 

beskedet.  
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Det var jobbigt var det, att få det i ansiktet så. Det var jobbigt men 
efter sen så… ja det tog en vecka att smälta in det sen var det inget 
konstigt liksom. 
                                                                                                    Tim 
 

I tidigare forskning beskriver Young, Bramham, Gray m.fl. (2007) individers upplevelser av 

att bli diagnostiserade. Resultatet visade att individerna i ett första skede upplevde en lättnad 

av att få en diagnos, och på så vis få bekräftelse på deras mående. Dock visade det sig att 

känslan av lättnad var en kortvarig företeelse, och ersattes av oro och förvirring. Det tog ofta 

lång tid för individerna att acceptera sin diagnos till fullo (2007: 493).  Resultatet av vår 

undersökning visade att flera av informanterna upplevde en lättnad då de tilldelades en 

diagnos, dock kände sig flera av informanterna förvirrade och rädda över vad diagnosen 

skulle innebära för dem.  En informant berättade att hon under hela sin uppväxt gjort allt för 

att dölja sina svårigheter så mycket som möjligt, men att hon efter diagnosen inte behövde 

göra det längre. Hon beskrev det som en eufori.  För vissa har dock diagnosen inneburit vissa 

svårigheter. En informant beskrev att hon var i stort behov av stöd att finna verktyg för att 

kunna hantera vardagen, men att hon inte fick den hjälpen.  

 
Jag har alltid varit impulsiv och har haft det väldigt jobbigt i skolan. 
Det hade varit bra att få lära sig hur man kan göra då, för det har jag 
aldrig fått lära mig. Jag har ju ett handikapp som jag behöver hjälp 
med. Nu har jag fått göra det själv, och det har tagit lång tid. Det är 
pinsamt att be om hjälp och säga att jag inte klarar av det själv. De 
hade ju kunnat sträcka ut en hand och erbjuda mig den hjälpen. 
 
                                                                                                   Agnes 

 

Hon berättade att hennes upplevelser var att myndigheter tyckte att hon var ”för frisk” och 

därmed inte behövde det stöd som hon efterfrågade. Flera informanter berättade att tiden efter 

utredningen var en lång väntan på hjälp. En informant berättade att han hamnade ”mellan 

stolarna” efter utredningen. Han blev hänvisad till olika instanser, men det var ingen som 

kunde tillfredsställa just hans behov. Ytterligare en informant berättade att stödet som han 

fick enbart var tack vare han själv och tack vare hans ”ihärdiga tjatande”. En annan informant 

uttryckte sig såhär:  

    

Jag hade velat ha en remiss till en arbetsterapeut som kunde ha 
hjälpt mig att hitta strategier som fungerar för just mig, för allt det 
stöd jag själv har sökt i efterhand har inte varit anpassat. Där var 
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jag hela tiden tvungen att förklara mitt problem eftersom jag hade 
sökt själv. Det hade varit skönt om någon, kanske från teamet hade 
kunna hjälpa mig att specialanpassat något stöd. Det hade jag 
önskat.  

                         Maria 

Flera informanter påtalade att de hamnade ”mellan stolarna” och inte fick stöd direkt efter 

utredningen, detta kan kopplas till Giddens teori om expertsystem. Några informanter 

berättade att de inte vågade be om hjälp, utan att de förutsatte att de skulle bli erbjudna stöd 

inom sinom tid. Risken är att vi förlitar oss på expertsystemen som råder, vi ifrågasätter och 

reflekterar inte över det som sägs och riskerar således att bli undersåtar till expertisen. 

Giddens beskriver att människan förlitar sig på systemen som vi är omgärdade av utan att 

reflektera kring vad som ligger bakom konstruktionerna. I dagens moderna samhälle finns det 

inte längre något utrymme för individens berättelse, utan det är expertsystemen som besitter 

expertisen (1997: 28-30).  

 

Enligt Young, Bramham, Gray m.fl. (2007) är det viktigt att ”fånga upp” klienten i ett så 

tidigt skede som möjlig efter eventuell diagnossättning och detta för att klienten inte ska 

känna sig bortglömd. Enligt studien är det anpassningsprocessen som är mest tidskrävande. 

Resultatet av studien visade att individer är i behov av grundläggande kunskap om själva 

funktionshindret (2007: 493). Det var precis vad våra informanter saknade efter fastställandet 

av diagnosen.  Även Brar & Flyckts (2006) studie visade att behovet av tidigt stöd via 

habilitering och kommunen är avgörande för klientens framtid. Dock så krävs det 

kunskapshöjande utbildningar hos personalen inom dessa verksamheter innan det görs försök 

att förbättra och effektivisera stödinsatserna för individer med neuropsykiatrisk problematik 

(2006: 103).  

6.4 Bemötande 
 
Under detta tema kommer en redogörelse för hur informanterna upplevde bemötandet från det 

neuropsykiatriska utredningsteamet, men också hur dem upplever bemötandet från 

omgivningen och andra myndigheter. Inledningsvis ställde vi frågan ”Vad anser du vara ett 

gott bemötande? ”. Resultatet visar att flera informanter var överens om hur ett gott 

bemötande bör vara. Givetvis skiljer sig åsikterna åt om vad ett gott bemötande är, dock har 

vi kunnat urskilja vissa gemensamma teman om vad ett gott bemötande kan innefatta:  
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o Ha förståelse och en vilja att lyssna på individen. 

o Varje individ är unik, se individen utifrån sina egenheter. 

o Visa respekt. 

o Fokusera på individen, stressa inte. 

o Var lugn. 

o Var tydlig och konkret. 

 

Majoriteten av informanterna tyckte att bemötandet från det neuropsykiatriska teamet varit 

genomgående god. En informant berättade att det var en skön känsla av att få vara i centrum 

och få prata om sitt liv med personer som besitter stor kunskap inom området.  Vidare 

berättade informanten att utredningsteamet behandlade honom som en unik person, vilket 

gjorde att han kände ett förtroende och vågade berätta om sig själv. Shatell, McAllister, 

Hogan m.fl. (2006) studie visade att kontakten med yrkesverksamma först utvecklas då de 

yrkesverksamma visar en strävan att vilja förstå klienten.  Deltagarna i undersökningen 

poängterade hur viktigt en fungerande kommunikation var, samt vikten av att bli bemött med 

respekt och empati (2006: 234-241). Detta går även att jämföra med Lindqvist (1998) 

undersökning om klienters upplevelser av bemötandet inom vården. Studien visade att flera 

klienter upplevde att dem inte blev förstådda i mötet med yrkesverksamma och att dem blev 

placerade i olika fack på grund av grund av sin funktionsnedsättning. Studien visade att 

flertalet klienter upplevde en tydlig tidsbrist inom vården och att denna tidsbrist medförde att 

de yrkesverksamma inte hade tid att ägna sig helhjärtat åt klienten (1998: 35-38). Flera 

informanter i vår undersökning tyckte att bemötandet hade kunnat vara mer personligt och att 

de vissa stunder saknade personligt engagemang.  

 

Det var ett stort team. Ibland kändes det väldigt mekaniskt, liksom 
inte så mycket personlig kontakt mellan oss. 

                         Maria 

 
Resultatet visar dock att informanterna upplevde att utredningsteamet hade goda kunskaper 

kring neuropsykiatriska funktionshinder, vilket medförde att flera informanter kände ett 

förtroende inför teamet. Under intervjuerna berättade flera informanter om deras upplevelser 

av bemötandet från andra offentliga myndigheter och från omgivningen. Det visade sig att 

informanterna upplevt okunskap både från myndigheter och från omgivningen. Denna 

okunskap, tror vissa informanter, påverkar bemötandet då myndigheter enbart ser till 

diagnosen, inte individens särskilda egenheter.  
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Man blir dömd för sina negativa sidor. Det finns så mycket 
okunskap. Folk säger till mig ”men det är ju bara att gå och lägga 
dig och sova”, men det fungerar liksom inte. Jag kan vara vaken tre 
dygn i sträck, när jag är ”där uppe”.  
                                                                                                  Tim     

 
Ytterligare en informant berättar:  
 

Mina allmänna upplevelser är att myndigheter har lite kunskap kring 
neuropsykiatrisk problematik. Mina diagnoser påverkar ju hur 
organiserad jag är, och hur svårt jag har för att komma igång o så. 
Ibland vet jag inte själv vad jag ska göra, och myndigheterna har 
ingen aning. Jag får panik då. Det blir kaos i mitt liv.  

                         Johan 
 

Några informanter berättar att de helst inte berättar om sina svårigheter, då det finns en rädsla 

av att bli inplacerad i särskilda fack. Upplevelserna är att omgivningen enbart fokuserar på 

deras negativa sidor och det som är svårt för dem. Flera informanter har upplevt att de inte fått 

en ärlig chans att visa vad de faktiskt klarar av.  

 
Många tycker att jag bara är underlig. Varför klarar du inte det här? 
Varför gör du inte så här? Jag är intresserad av vissa saker, väldigt 
intresserad. Jag är som ett vandrande uppslagsverk. Däremot har jag 
svårt att lära mig sådant som jag inte tycker är intressant. Det förstår 
inte omgivningen. De tror att jag är lat och arrogant. 

                              Johan                          
 
Detta har även Larsson, Abbad (2007) poängterat i sin studie med personer med Aspergers 

syndrom. Flera av deltagarna beskrev att de blivit bemötta med okunskap från 

yrkesprofessionella, både inom psykiatri och statliga myndigheter. Flertalet av deltagarna 

beskrev att de kände en frustration och uppgivenhet av att inte bli förstådda, vilket bidrog till 

att de upplevde ett utanförskap i samhället (2007: 128-143). Informanterna i vår undersökning 

har givetvis olika erfarenheter av bemötande, vissa har träffat handläggare, läkare och andra 

myndighetspersoner med goda kunskaper inom området, men vissa av informanterna har 

träffat personer som saknar grundläggande kunskaper. Dessa informanter berättar att de flera 

gånger övervägt att inte fråga om hjälp, då de upplevt att deras egna kunskaper varit bredare 

än myndigheters. För att belysa kontakten med myndigheter utifrån Goffmans (2004) rollteori 

kan man tänka sig att individerna som fått en neuropsykiatrisk diagnos ofta väljer att handla 

på ett sätt som denne tror är till fördel för sig själv. Detta för att vi enligt Goffman fångar upp 
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signaler om andra i det sociala samspelet. Vi påverkar andras uppfattningar om oss genom att 

styra informationen som vi själva förmedlar. Vissa aspekter betonar vi och framhäver och 

vissa väljer vi att dölja. Hos många av informanterna finns en rädsla för att blir inplacerad i ett 

fack och enbart ses för sina negativa sidor, vilket medför att man istället undviker kontakt 

med exempelvis myndighetspersoner. Socialt förväntade roller är enligt Goffman starkt 

förknippat med vårt beteende (2004: 70).  

7. Sammanfattning 
Utifrån vårt syfte kom vi att urskilja tre genomgripande teman. I detta avsnitt redogörs 

sammanfattande slutsatser som framkommit under resultatavsnittet. Nedan kommer vi att 

presentera en sammanfattning utifrån uppsatsens fyra frågeställningar.  

 

o Vilka förväntningar hade klienten inför den neuropsykiatriska utredningen?  

Resultaten visade att informanterna hade genomgripande höga förväntningar på att få en 

diagnos fastställd, eftersom de haft svårigheter genom hela uppväxten. Svårigheterna har för 

vissa varit påtagliga och deras önskan med utredningen var att hitta strategier att hantera sin 

vardag på. Näst intill samtliga informanter upplevde ett utanförskap, då dem upplevde att de 

skiljde sig från sin omgivning. Flera av informanterna hade en egen önskan om att bli 

remitterade till utredningsteamet och tog själva initiativet, medan andra rekommenderades 

från läkare, kurator eller terapeut att genomgå en utredning. Trots att flera informanter hade 

en egen önskan om en utredning så visade resultatet att det var få personer som hade någon 

förkunskap om neuropsykiatriska utredningar. Eftersom klienterna hade bristande kunskaper 

kring utredningen så var det flera som önskade en typ av ”förmöte” eller ”informationsmöte” 

innan själva huvudutredningen påbörjades. Detta hade för några informanter varit befriande, 

då de upplevde en nervositet, i några fall ångest innan utredningen påbörjades.  

 

o Hur motsvarades klientens förväntningar?  

Resultatet visade att kontakten med det neuropsykiatriska utredningsteamet överlag har 

fungerat bra. Informanterna kände att de fick god kontakt med teamet. Utredningens upplägg 

var tydligt och informanterna fick information om vad som skulle komma att ske. Några 

informanter berättade att de hade stor respekt för teamet och inte vågade inte ställa motfrågor 

under utredningens gång. En informant berättade att han inte ville ställa några frågor, då han 

trodde att det skulle räknas in i det slutliga resultatet. En genomgående åsikt bland 
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informanterna var att utredningen var alldeles för tidskrävande. Vissa uttryckte att de tappade 

fokus då det ofta var lång tid mellan gångerna. Det fanns en genomgående önskan om att 

utredningen skulle varit mer komprimerad, att man exempelvis hade fått träffa de olika 

professionerna under en kortare period. Trots upplevelserna av en lång utredning så var 

samtliga informanter angelägna om att få klarhet i sin problematik och därför införstådda med 

att utredningen kunde ta lång tid. Flera informanter hade anmärkningar på återkopplingsmötet 

(det sista mötet i utredningen) och menade att mötet var för informativt. Informanterna 

berättade att de hade svårt att ta till sig informationen som förmedlades och att de inte förstod 

innebörden av begreppen som användes. Dessa informanter förmedlade en önskan om två 

återkopplingsmöten. Ett möte då diagnosen meddelas och sedan ytterligare ett möte då det ges 

utrymme för informantens frågor. Resultatet visade även att flera informanter kände en 

besvikelse efter utredningens avslut, eftersom dessa informanter inte fick något särskilt stöd.  

Informanterna beskrev en känsla av uppgivenhet och övergivenhet. En informant berättade att 

han fick tjata sig till hjälp, och en annan informant beskrev att han blev hänvisad från ett ställe 

till ett annat utan att få hjälp.  

 

o Vad anser klienten vara ett gott bemötande?  

Till att börja med ville vi veta vad informanterna själva ansåg vara ett gott bemötande, då 

innebörden av vad ett gott bemötande är kan variera från individ till individ. Resultatet visade 

att informanterna hade relativt lika åsikter. Gemensamma teman som framkom om vad ett 

gott bemötande är var bland annat; de professionellas förmåga att lyssna på klienten och visa 

att de bryr sig om vad klienten vill förmedla. Att de professionella är tydliga och konkreta och 

talar på ett sätt som klienten kan förstå. Samt att de professionella ser till individen som en 

unik person och anpassar stöd som är lämpat för just den klienten.  

 

o Hur upplevde klienten bemötandet ifrån det neuropsykiatriska 

utredningsteamet?  

Resultatet visade att majoriteten av klienterna upplevde att bemötandet från det 

neuropsykiatriska teamet varit genomgående bra. Informanterna berättade att det var enkelt att 

kommunicera med teamet och att dialogen mellan dem var avslappnad. Flera informanter 

berättade att de kände ett förtroende för teamet och att dem förlitade sig på vad teamet 

förmedlade under utredningen. Det fanns dock vissa informanter som beskrev att de hade 

oerhört stor respekt för teamet, vilket medförde att informanterna inte kunde slappna av helt 

och hållet. Vidare berättade dessa informanter att dem upplevde att teamet enbart uppvisade 
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en professionell sida utan något direkt personligt engagemang, vilket resulterade i att 

informanterna inte vågade ”ta för sig” utan istället valde att inta en avvaktande roll. 

Gemensamma åsikter hos informanterna var dock att teamet besatt stora kunskaper inom 

området, vilket ingav ett förtroende hos informanterna. En informant berättade att det kändes 

upplyftande, då teamet bemötte honom på ett sätt som inte fick honom att känna sig 

annorlunda.  

 

I intervjuerna frågade vi även vilka erfarenheter informanterna hade av bemötandet från andra 

offentliga myndigheter och från omgivningen. Det visade sig att samtliga informanter någon 

gång under sitt liv blivit bemötta med okunskap både från offentliga myndigheter och från 

omgivningen. Flera informanter påtalade upplevelser av myndigheters ovilja att förstå 

klientens problematik. Upplevelser av att man enbart fokuserar på informanternas negativa 

egenskaper, istället för informantens resurser har flera av informanterna upplevt.  

7.1 Avslutande reflektioner  
Tanken med studien har varit att få en insikt kring klienters upplevelser av att genomgå en 

neuropsykiatrisk utredning, deras förväntningar före och efter utredningen och deras 

upplevelse av bemötandet från det neuropsykiatriska utredningsteamet. I detta avsnitt gör vi 

ett försök till att reflektera och utvärdera studiens tillvägagångssätt, samt redogöra våra 

kritiska aspekter gällande neuropsykiatriska utredningar och diagnostisering. 

 

Kritiska reflektioner 

Om en individ har svårt att sitta still, är rastlös och har svårt att koncentrera sig, har individen 

då ADHD? Är det så enkelt, eller finns det andra aspekter som påverkar en individs beteende?  

Kärfve (2001) menar exempelvis att det är miljön runt om individen som påverkar beteendet 

(2001:11). Även Kadesjö (2001) påtalar detta och menar att en individ med 

koncentrationssvårigheter oftare har en psykisk påfrestande hemmiljö, som medför att 

svårigheter kan uppstå. Kadesjö menar att även individer som inte blir bekräftade oftare 

utvecklar koncentrationssvårigheter (2001: 22). Såväl Kärfve som Kadesjö är övertygande om 

att koncentrationssvårigheter är en miljöfaktor eller att det uppstår av en biologisk 

otillräcklighet. Gillberg (2005) menar däremot att 50 % av alla med koncentrationssvårigheter 

ärvt det av en familjemedlem (2005:35). Frågan blir då om det inte är en miljöaspekt trots 

allt? Om ett barn växer upp under liknande förhållande som ett syskon eller förälder med 
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ADHD faller det sig väl ganska naturligt att utveckla liknande beteende. Är det då rätt att 

diagnostisera? Utifrån resultatet från våra intervjuer visade det sig av majoriteten upplevde 

det positivt att få förklaring till deras beteende, dock var vissa kluvna vad gäller att 

diagnostiseras och menar att det inte behöver handla om en diagnos, utan enbart svårigheter 

med exempelvis koncentrationen. Är det för enkelt att diagnostisera idag? Kärfve hävdar att 

läkare har en benägenhet att diagnostisera och felaktigt tolka symtom som utryck för 

exempelvis uppmärksamhetsstörning, samt att diagnoskriterierna idag är vaga (2001: 93). 

Vidare anser Kärfve att läkare utnyttjar sina rättigheter att fastställa diagnoser, och att 

diagnostisering är en enkel utväg då en individs problematik ska förklaras (2001: 95ff).  

 

Kommer en individ att stämplas livet ut efter en diagnostisering? Här är vi inne på samma 

linje som Kärfve. Vi tror att en diagnostisering kan innebära att individer placeras in i 

särskilda fack. Det finns en risk att man enbart utgår från individens diagnos utan att se till 

individens förmågor, vilket kan leda till att individen upplever ett ”annorlundaskap” och 

utanförskap. En diagnos kan å andra sidan innebära att omgivningen och anhöriga bemöter 

individen genom nya tolkningar av situationen som kan ge effekter på individens beteende, 

genom att individen nu blir förstådd på ett annat sätt än innan. Dock anser vi att man bör ha 

som mål att undvika diagnostisering och istället försöka att hitta fungerande lösningar för 

individen, utan någon diagnos. Kanske är det ett visst klimat eller en viss situation som 

påverkar individens beteende, och är så fallet anser vi det vara fel att tillämpa en diagnos som 

förklaring till problematiken. 

 

Vidareutvecklar man Giddens teori (1997) om expertsystem finns det en risk att klientens 

perspektiv förbises helt och hållet eftersom specialistvården idag tilltar och växer hela tiden. 

Vi kommer att bli mer och mer beroende av expertisen som finns, vilket innebär att vi så 

småningom kommer att förlita oss helt och hållet på expertsystemen som råder, utan att 

reflektera över vad som egentligen sägs. I en expertvärld finns det inte utrymme för andra 

tolkningar, utöver det som expertisen hävdar (1997: 56-58). Att diagnostisera anser vi vara en 

enkel utväg. En individs problematik kan vara så mycket mer än en diagnos. Risken finns att 

individens egentliga problematik ”glöms bort” och att man genom en diagnos avslutar ärendet 

och tar för givet att individen mår bättre. Individen vågar då inte ifrågasätta expertisen, 

eftersom det är experterna som vet bäst. Under en av våra genomförda intervjuer var det en 

informant som berättade att hon träffat en myndighetsperson som tyckte att hon var ”för 
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frisk”, trots att informanten berättade om sitt mående. I sådana sammanhang finns risken att 

man accepterar det som expertisen säger, utan att ifrågasätta, trots att man inte alls mår bra.  

En annan aspekt är att man som klient formar en roll och beter sig på ett särskilt sätt för att 

tillfredsställa experterna vilket kan sammankopplas med Goffmans teori om att individer 

formas och omformas för att passa in i samhällets förutsättningar och förväntningar 

(2004:39). Det kan exempelvis tas i uttryck genom att individen uppvisar ett falskt 

välmående, eller tvärtom, gör sig mer sjuk bara för att få stöd och hjälp. Vi riskerar således att 

bli undersåtar till expertisen. Därför är det oerhört viktigt att våga ifrågasätta och vara kritisk.  

 

Studiens begränsningar 

Informanternas ålder har varit mellan 21 och 33 år, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

Resultatet hade kanske visat sig annorlunda om informanterna varit äldre, detta då äldre 

personer ofta har längre livserfarenhet och mer erfarenhet av myndighetskontakter etc. 

Ytterligare en begränsning med studien är tidsaspekten mellan utredningen och våra 

genomförda intervjuer. Vissa informanter genomförde utredningen för över tre år sedan vilket 

kan ha medfört att värdefull information glömts bort. Även studiens tidsramar kan ha påverkat 

slutresultatet. Med en längre tidsperiod hade vi kunnat fördjupa oss ytterligare inom ämnet 

och kunnat utföra fler intervjuer, vilket möjligen hade visat ett annat resultat. Ytterligare en 

nackdel är att det neuropsykiatriska utredningsteamet varit delaktiga under urvalsprocessen. 

Risken finns att utredningsteamet valde ut informanter som teamet ansåg skulle vara till fördel 

för teamet, d.v.s. att klienterna skulle ge en positiv och förskönad bild av utredningen.   

 

Studiens styrkor 

En av studiens styrkor anser vi varit spridningen av könsfördelningen på informanterna. Vi 

har tidigare nämnt att vi inte avsett att analysera utifrån ett genusperspektiv, men vi tyckte 

ändå att det var viktigt att få en variation av informanter, då åsikterna kan skilja sig från män 

och kvinnor. Ytterligare en styrka med undersökningen är att den kan fördjupas och 

vidareutvecklas. Det är inte enbart det neuropsykiatriska utredningsteamet som har 

användning av studiens resultat, utan resultatet kan vara användbart för andra myndigheter 

som utför sitt arbete inom detta område. Studiens resultat har inte visat på några 

revolutionerande resultat utan stämmer väl överens med tidigare forskning som finns inom 

området, dock anser vi att det är viktigt att det neuropsykiatriska utredningsteamet får ta del 

av klienters upplevelser och åsikter. Resultatet visade att klienternas personliga och subjektiva 
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upplevelser skiljde sig till stor del, vilket kan vara till nytta för utredningsteamets framtida 

arbete.  

 

Fortsatt arbete för att förbättra neuropsykiatriska utredningar 

Resultatet visade att informanterna hade liknande upplevelser av tiden efter den avslutade 

utredningen. Informanterna upplevde att dem blev bortglömda och själva fick ansvara för det 

stöd som de eventuellt fick. Tidigare forskning som vi tagit del av visade vikten av att få 

omedelbart stöd efter avslutad utredning (jmf Young, Bramham, Gray, Rose). Vi ställer oss 

därför frågande till hur upplägget ser ut i nuläget. Vi anser att tidsperioden mellan 

utredningsenheten och behandlingsenheten bör ses över, då flera av informanterna berättade 

hur dem upplevde ångest, utsatthet och en känsla av att bli övergiven i detta skede. Ett 

tydligare samarbete mellan enheterna bör eftersträvas. Vi anser det vara viktigt att klienten 

”fångas upp” i ett så tidigt skede som möjligt, och detta för att klienten inte ska uppleva den 

övergivenhet som flera av informanterna påtalade under intervjuerna.  

 

Resultatet visade även att informanterna var genomgående nöjda med utredningen. Dock 

påtalade dem att utredningen var lång, vilket medförde att flera av informanterna blev 

ofokuserade och tappade motivationen. Vi är medvetna om att arbetsbördan är stor hos det 

neuropsykiatriska utredningsteamet och att det är lång väntetid till att få påbörja en utredning, 

dock kan det vara ett alternativ att se över ärendegången för att försöka eliminera att 

klienterna tappar fokus och blir omotiverade.  

 

Slutligen hoppas vi att resultatet av denna studie kan bidra med värdefull kunskap och 

information som kan komma till användning vid framtida neuropsykiatriska utredningar. Vi 

hoppas att studiens resultat visar vikten av att inta ett klientperspektiv och att klienten behov 

och åsikter verkligen tas på allvar. Vi är övertygade om att det är ett vinnande koncept och 

hoppas att vår studie påvisar och understryker detta. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning  
 
Studien har frambringat resultat med aspekter som kan vara intressanta att utveckla i framtida 

forskning. I detta avsnitt ges förslag på dessa:  
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o Resultatet har visat att flera informanter upplever att utredningen är för lång. Det finns 

en genomgående förståelse för tidsaspekten, men en önskan om en mer kompakt och 

kortare utredningsgång finns. Det kan därför vara av intresse att utveckla alternativ 

som gör det möjligt att korta ner utredningarna, och samtidigt sträva efter en 

kvalitetsförsäkran.  

o Flera informanter beskrev återkopplingsmötet som informativt och svårförståeligt, då 

det användes begrepp som upplevdes som besvärliga. Den känslomässiga reaktionen 

över att få en diagnos kan här spela in, och det fanns en genomgående önskan att det 

varit två återkopplingsmöten istället för enbart ett möte. Det kan vara givande att i 

framtida forskning studera de psykologiska aspekterna hos individen vid 

diagnossättning och vilka insatser som är till hjälp för anpassningsprocessen.  

o Samtliga informanter var positiva till att delta i undersökningen vilket tyder på att det 

finns ett behov av att få berätta och uttrycka åsikter. Klientinflytande borde 

eftersträvas i allt arbete som involverar människor. Således bör det finnas rutinmässiga 

tillvägagångssätt för utvärderingar utifrån ett klientperspektiv, och detta bör finnas för 

att kvalitetssäkra arbetet inom verksamheten. 
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Bilagor   

Bilaga 1 

 

 

Förfrågan om Ert deltagande i intervjun 
Hej! Vi heter Michaela Frisk och Helena Malmgren och studerar på socionomprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren 2011 kommer vi att skriva en c – uppsats i socialt 
arbete. Syftet med vår uppsats är att belysa neuropsykiatriska utredningar utifrån ett 
klientperspektiv.  

Vår tanke är att genomföra intervjuer med personer som själva genomgått en neuropsykiatrisk 
utredning. Vi kommer bland annat att fokusera på Era upplevelser av utredningen och vilka 
förväntningar Ni hade innan utredningen påbörjades. 

Studien kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, vilket bland annat innebär att Ni måste ge ert samtycke till att 
medverka i studien. Ni har även möjlighet att när som helst avbryta er medverkan. Allt 
intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att avkodas så att 
enskilda individer inte kommer att kunna identifieras av utomstående. Materialet kommer 
enbart att användas i forskningssyfte.  

Vi hoppas att detta brev har väckt Ert intresse att medverka i studien. Om ni funderar över 
något gällande studien får ni gärna kontakta oss på telefon: 076 24X XX XX eller 073 02X 
XX XX. Ni kan även nå oss via mail: hmxxxx@student.lnu.se eller mfxxxx@student.lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Michaela Frisk & Helena Malmgren 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie.  

 

……………..       …………………………………………. 

Datum          Underskrift 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Semistrukturerade intervjuer 

Inledande frågor till informanten  

- Informantens ålder? 

- Vilken diagnos har du?  

- Hur blev du remitterad till det neuropsykiatriska utredningsteamet?  

- Hur kommer det sig att du ville genomgå en neuropsykiatrisk utredning? (egen idé? 

Läkarens?) 

- Vilket år gjorde du utredningen?  

- Hur lång tid tog det från att remissen skickades till att du fick påbörja utredningen?  

- Över hur lång tid sträckte sig utredningen?  

Tre olika teman – förväntningar, upplevelser och bemötande 

Tema 1 – Förväntningar inför den neuropsykiatriska utredningen. 

- Vilken förkunskap hade du gällande neuropsykiatriska utredningar innan utredningen 

påbörjades? 

- Hur upplevde du informationen som du fick inför utredningen?   

- Vilka förväntningar hade du på utredningen?  

- Hur motsvarades dessa förväntningar?  

 

Tema 2 – Upplevelser kring den neuropsykiatriska utredningen. 

- Hur upplevde du kontakten mellan dig och de yrkesverksamma? (kuratorn, 

arbetsterapeut, psykolog etc.)  

- Hur skulle du beskriva frågorna som ställdes under intervjuerna?  

- Hur skulle du beskriva psykologtesterna som genomfördes?  (Svårhanterliga? 

Krävande? Enkla?).  

- Upplever du att du kunde fråga om det var något som du inte förstod?  

- Vilka förväntningar, tror du, utredningsteamet hade på dig som klient?  

- Vad tycker du om utredningsmiljön? Hur kändes det för dig att komma dit?  

- Vad har du för tankar kring utredningens omfattning?  

- Hur tycker du att återkopplingsmötet var?  

- Vad har du för tankar till informationen som förmedlades vid det tillfället?  
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- Hur kändes det för dig att få en neuropsykiatrisk diagnos?  

- Vad har du för tankar kring det?  

- Hur upplevde du tiden efter den avslutade utredningen?  

- Vilken typ av stöd fick du?  

- Vad anser du om stödet som du (eventuellt) fick?  

Tema 3 – Bemötandet mellan klient och den yrkesverksamma. 

- Vad anser du vara ett gott bemötande?  

- Hur bör ett gott bemötande vara? 

- Hur upplevde du bemötandet ifrån utredningsteamet?  

- Hur hade bemötandet kunnat vara annorlunda?  

- Vad har du för upplevelser av myndigheters kunskap kring neuropsykiatrisk 

problematik? 

- Hur tycker du att du blir bemött av olika myndigheter?  

- Hur upplever du kunskapen som omgivningen har gällande neuropsykiatrisk 

problematik?  

- Hur tycker du att du blir bemött av andra i omgivningen?  

- Upplever du någon skillnad på hur du blir bemött efter det att du fått en diagnos?  

- Har du några särskilda tankar kring utredningen? I så fall vad?  

- Finns det något som du önskat varit annorlunda? I så fall vad?  
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