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ADHD är idag en diagnos som varierar kraftigt i prevalens beroende på var i 

världen vi befinner oss. I Frankrike har låg prevalens av syndromet i relation 

till övriga världen uppmärksammats. Den här studien har undersökt om 

skillnaderna i hur ADHD-symtom uppfattas kan kopplas till de normer och 

värderingar som finns kring diagnosen i det rådande samhället. Vi vill även 

undersöka om detta kan höra samman med prevalens av ADHD. Fem 

psykiatriker/psykologer i Frankrike respektive Sverige intervjuades med 

utgångspunkt i tidigare forskning på området. Intervjupersonerna utgjordes 

av fyra neuropsykiatriker/utredare och en psykoanalytiker/behandlare per 

land. Materialet analyserades sedan med tematisk analys. Ansatsen var 

induktiv med deduktiva inslag. Den tematiska analysen redovisade två 

huvudteman; ”Perspektiv på ADHD” samt ”Vem har ADHD?”. Resultaten 

visar att tillvägagångssätt vid diagnostisering har stora likheter i Sverige och 

Frankrike, men att inställning till och konsekvens av diagnosen skiljer sig 

mellan länderna. Fortsättningsvis talar slutsatsen för att prevalens av ADHD 

inte nödvändigtvis behöver spegla antalet barn som enligt DSM/ICD uppvisar 

kriterierna för syndromet. Istället spelar faktorer som normer, behov, miljö 

och tradition roll. 

 

Le TDAH est un diagnostic, dont la présence varient considérablement 

géographiquement. En France, la présence du syndrome est faible par rapport 

au reste du monde. Dans cette étude, nous avons vu les différentes façons dont 

les symptômes du TDAH peuvent être perçus comme étant liés aux normes et 

valeurs qui sont autour du diagnostic de la société actuelle. Nous voulons 

déterminer si cela pourrait influer sur la présence du TDAH. Cinq psychiatres 

/ psychologues en France et en Suède ont été interrogés sur la base de 

recherches antérieures dans ce domaine. Les interlocuteurs se composait de 

quatre neuropsychiatres / rechercheurs et un psychanalyste / terapeut par 

nation. Le matériel a ensuite été analysé par l’analyse thématique. L'approche 

était inductif avec des éléments déductives. L'analyse thématique a rapporté 

deux thèmes principaux; « Perspectives sur le TDAH » et « Qui a le TDAH? 

». Les résultats montrent que l'approche du diagnostic est très similaire en 

Suède et en France, mais l'attitude et la cohérence du diagnostic varient selon 

les pays. Nous sommes arrivés à la conclusion que la présence du TDAH ne 

reflète pas nécessairement le nombre d'enfants qui présentent les critères du 

syndrome dans le cadre du DSM / CIM. Au lieu de cela, nous trouvons la 

pertinence des facteurs tels que les normes, les besoins, l'environnement et la 

tradition. 

 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk diagnos som 

karaktäriseras av flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, varav ouppmärksamhet 
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och/eller hyperaktivitet och impulsivitet utgör några av kärnsymtomen (American Psychiatric 

Association, 2013). I DSM-V betonas vikten av funktionsnedsättning som skapar problem för 

individen inom ett eller flera områden såsom hem, skola eller relationer. ADHD är idag en 

diagnos som varierar kraftigt i förekomst beroende på var i världen vi befinner oss. Den 

genomsnittliga prevalensen i Nordamerika och Europa är uppskattad till mellan 5,9-7,1% 

(Willcutt, 2012) och en global prevalens på 7,2% (Thomas, Sanders, Doust, Beller & Glasziou, 

2015). Frankrike avviker något från den globala normen och där uppskattas den genomsnittliga 

prevalensen vara mellan 3,5-5,6% (Lecendreux, Konofal & Faraone, 2011). Även inom Sverige 

finns en stor variation i förekomst mellan olika kommuner och prevalensen för barn i skolåldern 

beräknas vara mellan 3-10% beroende på hur diagnoskriterier tillämpas (Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering [SBU], 2013). Skillnaden i prevalens har på olika sätt försökts förklaras 

i studier som bland annat hänvisar till olikheter i diagnoskriterier mellan olika diagnossystem 

(Polanczyk, Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007). I den här studien vill vi undersöka om 

skillnaderna i hur ADHD-symtom uppfattas kan kopplas till de normer och värderingar som 

finns kring diagnosen i samhället. För att komma närmare en förståelse för hur skillnader 

uppstått och vad de faktiskt innebär i praktiken behöver vi därför först se tillbaka historiskt på 

hur ADHD utvecklats i de olika länderna. I den här studien har vi valt att titta mer specifikt på 

Sverige och Frankrike. 

 

ADHD i Frankrike 

Madeleine Akrich är en fransk sociolog, ingenjör och forskare. Tillsammans med professorn 

och sociologen Vololona Rabeharisoa driver hon ett projekt som betraktar europeiska 

patientorganisationer och deras förvärvning och spridning av kunskap. Akrich & Rabeharisoa 

(2014) har i en artikel beskrivit ADHDs utveckling i Frankrike och de menar att ADHD som 

diagnos är ett nyligen accepterat koncept. Inte förrän i mitten av 2000-talet började franska 

studier om diagnosen publiceras – vilket är mer än 10 år efter USA, och 6-8 år efter 

Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Denna brist på forskares och klinikers intresse för 

ADHD menar man har försenat både informationsspridning, acceptans och förståelse för 

problematiken (Akrich & Rabeharisoa, 2014). Orsaken till detta kan spåras tillbaka redan till 

1970-talet, där psykoanalysen och de socialpsykologiska tankesätten dominerade som 

samhällssyn. Enligt dessa grenar beskrivs ADHD som en social och kulturell företeelse, varvid 

eventuella neurologiska orsaker inte ges samma uppmärksamhet (Akrich & Rabeharisoa, 

2014). I artikeln skriver Akrich & Rabeharisoa (2014) att många psykiatriker talar för att det 

länge har saknats en psykogenetisk förståelse i synen på ADHD. Även idag har psykoanalys 

och socialpsykologi ett starkt inflytande över de psykologiska och psykiatriska kretsarna, vilket 

författarna menar har orsakat en klyfta och en brist på konsensus kring vad ADHD egentligen 

är. De menar även att detta har försvårat möjligheten att bena ut en godtagbar definition av 

diagnosen, vilket resulterat i många olika namn och flera klassificeringssystem med fokus på 

olika kriterier (Akrich & Rabeharisoa, 2014). Författarna menar att epistemologin av ADHD 

har diskuterats varmt i både dagspress och mellan yrkesutövare. År 2010 togs det avgörande 

diagnoskriteriet nedsatt inlärningsfunktion bort från rådande klassificeringssystem – 

yrkesutövare menade således att diagnosen inte endast kan förstås eller definieras ur ett 

inlärningsperspektiv, utan har karakteristika som går bortom inlärningsprocessen (Akrich & 

Rabeharisoa, 2014). För de flesta psykiatriker som utgår från den traditionellt psykoanalytiska 

och socialpsykologiska synen, så är ADHD ett tecken på psykologiskt lidande och resultat av 

sociala och familjerelaterade problem (Akrich & Rabeharisoa, 2014). Dessa problem blir 

synliga i formen av ADHD på grund av samhällets striktare förväntningar på oss - att dagens 

samhälle är mindre tolerant för individer som är hyperaktiva (Golse, 2003). Enligt dessa 

psykoanalytiska och socialpsykologiska psykiatriker är medicinering en otillräcklig och 

felaktig lösning på problematiken (Vallée, 2011). Detta har således påverkat 
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förskrivningsgraden av ADHD-preparat – i maj 2013 uppgavs 0,4 % av Frankrikes barn få 

medicin för ADHD (Mordelet, 2013), vilket är den näst lägsta förekomsten hos något land i 

världen (Bertrand, 2013). År 2012 uppskattades den definierade dagliga dosen (DDD) av 

metylfenidat - ett vanligt, centralstimulerande ADHD-preparat - vara 0,43 per tusen invånare, 

vilket kan jämföras med Islands 13,5 per tusen invånare, Kanadas 11,7 per tusen invånare eller 

USAs 9,12 per tusen invånare. Trots detta har mängden utskrivna preparat ökat markant, med 

70% från 2008 (cirka 280.000 utskrivna förpackningar metylfenidat) till 2013 (cirka 500.000 

utskrivna förpackningar metylfenidat) (Bertrand, 2013). Det är inte bara medicinering som har 

ifrågasatts i Frankrike, utan även själva fenomenet ADHD. Mellan 1998 till 2004 uttryckte två 

tredjedelar av fransk dagspress ett tvivel om huruvida ADHD verkligen existerade. Detta 

förändrades emellertid drastiskt, och mellan 2005 till 2012 godtog tre fjärdedelar av franska 

tidskrifter ADHD, och beskrev dessutom syndromet enligt det neurobiologiska perspektivet 

(Akrich & Rabeharisoa, 2014). En hjälp på traven menas ha varit den första föreningen 

HyperSupers, bestående av franska patienter med ADHD och deras anhöriga, som grundades 

2009 (Gétin, 2014). Dessa arbetar aktivt för att öka medvetenheten, intresset och förståelsen för 

problematiken, och detta har inneburit ett stort uppsving gällande acceptansen av diagnosen - 

både hos kliniker och hos allmänheten. Trots att publikationerna om ADHD ökat sedan slutet 

av 2000-talet, så är publikationer per invånare fortfarande 4 gånger lägre i Frankrike än i många 

engelsktalande länder; 3 gånger lägre än i Tyskland och Spanien och hälften så många som i 

Italien. De flesta av de franska publikationerna har dessutom inte ADHD som huvudfokus, utan 

nämns ofta bland flertalet andra, relaterade diagnoser. Detta talar för att akademiker än idag har 

ett bristande intresse för att bena i diagnosen (Akrich & Rabeharisoa, 2014). Slutligen, trots att 

medvetenheten och acceptansen av ADHD ökat bland det franska folket, så återstår frågan hur 

man kan få sjukdomen att bli ett allmängiltigt begrepp i sammanhang om ohälsa och 

utbildningsrelaterade interventioner. 

 

ADHD i Sverige 

I Sverige introducerades diagnosen ADHD på 1980-talet i samband med utgivningen av DSM-

III. DSM ersatte till stor del den tidigare använda ICD-manualen som diagnosverktyg inom 

psykiatrin (Carlberg, 2014). Trots den förhållandevis tidiga introduktionen var diagnosen inte 

helt accepterad förrän på 2000-talet och då inte heller helt utan kontrovers. Diagnosen har även 

tidigare förekommit men under andra namn och med viss variation i diagnoskriterier. En av 

dessa tidigare diagnoser är Minimal Brain Dysfunction (MBD) och på 1970-talet fördes en 

debatt kring diagnosen som liknar den som idag förs om ADHD. Diagnosen MBD betonade 

hyperaktivitet som det viktigaste kriteriet men under 1980-talet i samband med utgivningen av 

DSM-III skiftade detta mer i riktning mot impulskontroll och ouppmärksamhet. Diagnosen fick 

också ett nytt namn, ADD eller Attention Deficit Disorder. I Sverige existerade MBD parallellt 

med ADD men MBD ersattes senare av den Svenska diagnosen DAMP (Deficits in Attention, 

Motor control and Perception). En viktig anledning till namnbytet var att MBD gav en 

orsaksförklaring med ursprung i en lättare hjärnskada, snarare än bara en symtombeskrivning. 

Ungefär samtidigt som DAMP antogs utkom den reviderade versionen av DSM-III. I den hade 

ADD ersatts av ADHD som ett bredare paraplybegrepp omfattande alla varianter av ADD. 

Internationellt etablerade sig ADHD som den dominerande diagnosen och detta spreds gradvis 

till Sverige, delvis genom att DSM-IV (1994) snabbt tog plats som diagnosmanual och delvis 

genom att diagnosen DAMP ifrågasattes i media under slutet av 1990-talet (Carlberg, 2014).  

 

Även i Sverige har en debatt pågått mellan naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv som 

på senare år landat i motsättningar kring behandling. Ur ett biologiskt perspektiv antas 

förklaringen till ADHD finnas i hjärnan och medicinering blir ett naturligt alternativ. ADHD 

kan dock också betraktas som ett resultat av livshändelser och miljö och då kan valet av 
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behandling istället vara samtalsterapi (Carlberg, 2014). Båda dessa perspektiv betraktas idag 

som interagerande där arv står för förutsättningar och miljö påverkar utfall. Den tidigare 

dikotoma synen på behandling har idag generellt ersatts av en individanpassad multimodal 

behandlingssyn som betonar vikten av både medicinering och sociala insatser (Statens 

Medicinsk-Etiska Råd [Smer], 2015).  Ett exempel på detta integrerade perspektiv är att 

föräldrar kan uppvisa liknande svårigheter som barn med ADHD och därför också skapa en 

miljö som är negativ för barnets genetiska förutsättningar (Thapar, Cooper Eyre & Langley, 

2013) - att föräldrarnas brist på förmåga till organisation och struktur försvårar vardagen för de 

barn som har anlag för samma symtom. Ur ett historiskt perspektiv har diagnosen ADHD 

präglats av olikheter i synsätt och den version som råder idag speglar i hög grad det rådande 

samhällsklimatet. Stora skillnader finns i förekomst av diagnos och medicinering av ADHD 

mellan kommuner i Sverige. De olika synsätten och den debatt som förts ledde till att 

Socialstyrelsen 2014 på uppdrag av regeringen inledde ett arbete med att samla  in och 

samordna kunskap om ADHD (Socialstyrelsen, 2015). Syftet med samordningen var att se till 

att olika instanser gav samma besked i frågor om ADHD samt att fungera som ett stöd i arbete 

med diagnostisering, behandling och bemötande. För att få en bild av hur ADHD betraktas idag 

behöver vi utöver det historiska perspektivet identifiera tänkbara påverkande faktorer. Vi tänker 

att ursprunget till skillnaderna i prevalens kan ligga i de normer och förväntningar som finns på 

diagnosen. Vi har beskrivit det historiska perspektivet - men hur ser det ut på de olika områdena 

idag? Vilken forskning har utförts? 

 

Arv och miljö  

Inställningen till ADHD påverkas av hur man ser på orsaken till diagnosen. Generellt skiljer 

man inte på arv och miljö utan forskningsfynd pekar på att det är en komplex process av 

kombinerade orsaksfaktorer. Dessa grundas i både genetik och miljöfaktorer, där generna är en 

faktor som antingen kan stärkas eller mildras i sitt uttryck av miljöpåverkan (Thapar et al., 

2013). Miljöpåverkan kan även ha en effekt redan innan barnet har fötts. Exempelvis 

tobaksrökning och alkoholkonsumtion under graviditeten, en låg  vikt vid födseln och 

utvecklingssvårigheter är associerade med höga nivåer av ouppmärksamhet och hyperaktivitet 

(Charach, 2010; Thapar et al., 2013). Konflikterande fynd kommer från en studie av St Sauver, 

Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver och Jacobsen (2004), i vilken inga samband fanns mellan 

varken förhållanden under graviditeten och barn med ADHD, eller låg födelsevikt och barn 

med ADHD. Däremot talade samma studie för att uppväxtmiljö spelar en betydande roll för 

utveckling av symtomen, vilket får medhåll från flera studier. Exempelvis kan tidiga negativa 

upplevelser under uppväxten innebära förhöjd risk för att utveckla ADHD (Thapar et al., 2013). 

Symtomen har även funnits mer förekommande bland ensamstående föräldrar i de fall 

föräldrarna är lågutbildade eller arbetslösa (St Sauver et al., 2004). Även genetiska orsaker har 

funnits relevanta i uppkomsten av ADHD (Thapar et al, 2013). På grund av den genetiska 

faktorn finns det i familjer en risk att föräldrar har samma problematik som sina barn. I dessa 

fall kan hemmiljön ha begränsningar i barnets tillgång till socialt stöd som kan påverka barnet 

negativt (Smer, 2015). Även struktur och regelbundna rutiner som kan tänkas underlätta för 

barn med ADHD försvåras om föräldrarna själva inte kan följa dem. En fransk studie uppger 

prevalensen av självskattade ADHD-symtom hos föräldrar med barn med en bekräftad ADHD-

diagnos till 11,66% (Dentz, Romo, Konofal & Parent, 2016). Enligt en annan studie av 

Lecrendreux (2011) hade 22% av barn med diagnosen en annan familjemedlem med samma 

problematik, till skillnad från 4,2% av barn utan diagnosen. Detta indikerar att 

familjemedlemmar till barn med diagnosen i större utsträckning än familjemedlemmar utan 

barn med ADHD tenderar att uppvisa ADHD-relaterade symtom. 

 

ADHD som en könsfråga 
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Det är inte bara oenigheter i orsaken till ADHD som påverkar hur vi förhåller oss till diagnosen 

utan det pågår även en diskussion kring länken mellan kön och ADHD. Bland annat har det 

idag blivit ett vedertaget faktum att fler pojkar än flickor får diagnosen ADHD (Charach, 2010). 

Exempelvis en studie av St Sauver et al. (2004) beskriver hur det manliga könet är en större 

riskfaktor för diagnosen än det kvinnliga. Detta väcker frågan huruvida detta är på grund av att 

pojkar i större utsträckning än flickor faktiskt tenderar att uppfylla symptomen för ADHD, eller 

huruvida detta är under- eller överdiagnostisering baserat på stereotypa föreställningar hos 

bedömare. Biederman et al (2002) fann att dubbelt så många flickor jämfört med pojkar med 

ADHD uppvisade symtom tillhörande ouppmärksamhet; mindre störande beteenden i skola, 

mindre grad av social dysfunktion samt färre inlärningssvårigheter i matematik och språk. 

Eftersom ouppmärksamhet är ett mer kovert symtom än hyperaktivitet och impulsivitet, samt 

innebär lägre frekvens av uppförandestörande beteenden, så kan detta förklara varför flickor i 

många fall underdiagnostiseras (Biederman et al., 2002). I kontrast till Biedermans studie om 

flickors underdiagnostisering, så visar Bruchmüller, Margraf och Schneider (2011) att det 

snarare kan bero på att pojkar överdiagnostiseras. I studien tillskrivs diagnosen felaktigt till 

dubbelt så många pojkar jämfört med flickor. Denna överdiagnostisering kan bero på den 

subjektivitet och de fördomar som färgar bedömningsprocessen. Ett tydligt exempel på hur 

könsstereotyper och könsroller påverkar synen på diagnosen publicerades av Davé, Nazareth, 

Senior och Sherr. (2008), som beskrev hur fäder, snarare än mödrar, är mer benägna att skatta 

högre hyperaktivitet hos sina pojkar än hos sina flickor. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att fäder har skilda förväntningar på sina pojkars respektive flickors beteende. Samtidigt 

rapporterar ofta mödrar lägre nivåer av ADHD-symtom på sina barn, oavsett kön, än vad fäder 

gör. En teori de beskriver är att eftersom mödrar i regel tillbringar mer tid med sina barn, så 

kan detta leda till att mödrarna desensitiseras till sina barns problembeteenden och därmed 

skattar dessa lägre (Davé et al. 2008). På senare år har dock statistik från 

läkemedelsförskrivning i Sverige visat att skillnaderna mellan könen minskat. 1995 var det 9 

gånger fler pojkar än flickor som läkemedelsbehandlas men 2014 hade detta förhållande sjunkit 

till 2,5 gånger fler pojkar (Smer, 2015). Även kulturella mönster påverkar synen på ADHD.  I 

en studie av Sonuga-Barke, Minocha, Taylor och Sandberg (1993) skattade lärare ADHD-

symtom högre hos asiatiska barn, medan de av forskare vid observation inte bedömdes vara 

mer hyperaktiva än sina västerländska klasskamrater. Detta tolkades som att lärarna hade högre 

förväntningar på disciplin i klassrummet hos de asiatiska barnen än hos de västerländska barnen 

(Sonuga-Barke et al., 1993). Lärares förväntningar på barn baserat på ursprung indikerar även 

att förväntningar kan tänkas variera beroende på barnets kön. 

 

Föräldrar och skola 

I Frankrike är det oftast skolan som uppmärksammar att barnen har inlärningssvårigheter och 

beteendeproblematik, vilket sedan förmedlas till föräldrarna (Charach, 2010). En fransk studie 

visar att symtomen i 77% av fallen uppmärksammas till följd av skolrelaterade problem (Gétin, 

2011). Oavsett barnen utagerar eller har koncentrationssvårigheter så har de enligt svensk 

skollag rätt till en individuell behovsprövning, trots att barnet inte har en diagnos (Smer, 2015). 

Olyckligtvis ser det inte ut så i praktiken, och trots att ADHD inte berättigar något extra stöd i 

skolan enligt lagen används diagnosen ändå av många skolor som beslutsunderlag för när 

insatser kan anses motiverade. I många av dessa fall har barnen även uppförandestörningar 

vilket försvårar relationen mellan barn, föräldrar och skola. Det leder ofta till konflikter mellan 

parterna både i hem och skolmiljö (Travell & Visser, 2007). Förälderns roll i att hantera 

relationen till skolan blir därför viktig inte minst för att kunna agera medlare mellan barnet och 

läraren. En del av utredningen av ADHD utgår ifrån anamnestiska data som sedan bedöms 

utifrån diagnoskriterier. Föräldrar kan således, genom sitt sätt att beskriva barnets svårigheter, 

påverka utfallet av bedömningen indirekt. 
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Diagnostik 

När symtomen blir för påtagliga finns det anledning till utredning. Utöver manifesta symtom 

så kan exempelvis den sociala kontexten behöva utredas; intervju med familjemedlemmar och 

lärare för att förstå situationen hemma, bland vänner, samt i skolan. Eventuella fysiska 

svårigheter (exempelvis sömnsvårigheter) som speglar problematiken kan också tänkas vara 

relevant, eftersom dessa ofta samverkar med ADHD. Vidare kan utredningen tänkas innefatta 

tillstånd och beteenden som ofta uppträder gemensamt med diagnosen; bland annat aggressivt 

beteende, ångestsyndrom, låg självkänsla, tics samt språkliga, motoriska och eller 

inlärningsrelaterade svårigheter (Charach, 2010). Andelen barn som diagnostiseras med ADHD 

beror emellertid inte bara på vilken information som samlas in utan också på vilka kriterier som 

används. Det finns idag ett flertal diagnossystem världen över och de skiljer sig åt på många 

sätt. En orsak till denna skillnad mellan systemen är att en del system är äldre än andra och ny 

forskning i större utsträckning speglas i nyare diagnossystem. ICD-10 som gavs ut i början på 

1990-talet är idag mer än tjugo år gammalt. I Sverige används diagnoskoder från ICD-10 

fortfarande i journalsystem (Smer, 2015), men vid diagnostisering har istället det nyare DSM-

V fått en betydande roll och används omfattande inom psykiatrin (Carlberg, 2014). En annan 

orsak är att synen på ADHD skiljer sig i olika delar av världen. Olika diagnossystem betonar 

vikten av olika symtom i olika hög grad. Detta kan ha sin grund i att ADHD är ett brett begrepp 

som uttrycks på olika sätt beroende på vilka symtom som betonas (Smer, 2015). I Frankrike 

använder man tre olika diagnossystem; DSM, ICD samt CFTMEA (Classification Française 

des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent; Charach, 2010). De tre diagnossystemen 

som används i Sverige och Frankrike är DSM-V, ICD-10 samt CFTMEA (utgåva år 2001). 

DSM-V betonar ouppmärksamhet och hyperaktivitet-impulsivitet som de mest betydande 

kriterierna (Charach, 2010). Kriterierna i DSM-V skiljer sig inte från DSM-IV men den nyare 

versionen har uppdaterats med fler exempel för att ge en bättre beskrivning av olika 

symtomrelaterade beteenden. ICD-10 betonar hyperkinesi, och används oftare bland utredare 

utanför Nordamerika. Färre barn i Frankrike blir diagnostiserade enligt kriterierna i ICD-10 än 

DSM-V, eftersom kriterierna är strängare och barnen måste uppvisa högre nivåer av agitation, 

ouppmärksamhet och tendens till distraktion (Charach, 2010). CFTMEA är den fjärde 

versionen av det franska diagnossystemet för psykiatriska sjukdomar för barn och ungdomar. 

Den är till stor utsträckning baserat på ICD-10 samt DSM-IV, med vissa modifikationer som 

relaterar till åldersskillnad (Misès et al., 2002). Alla dessa diagnossystem beskriver en 

symtombild som behöver finnas för att erhålla en diagnos - men att enbart uppvisa höga nivåer 

av symtomen är inte tillräckligt. För erhålla en diagnos krävs det enligt alla tidigare nämnda 

diagnossystem att dessa nivåer av symtomen varit närvarande i minst sex månader, och att 

symtomen skapar signifikanta svårigheter för barnet. Trots detta anses det ändå problematiskt 

att tre olika diagnossystem används samtidigt av olika yrkesutövare i Frankrike. Detta har länge 

diskuterats och problematiserats, eftersom det menas skapa en ansenlig förvirring i både 

bedömning och generellt språkbruk gällande diagnosen (Lecendreux, 2011). 

 

Subjektiv tolkning 

Oavsett vilket diagnossystem som används så utsätts kriterierna för utredarens tolkning. I en 

Tysk studie undersökte Bruchmüller et al. (2011) i vilken utsträckning diagnoskriterier i DSM-

IV följs och fann att praktiserande ofta överdiagnostiserar barn med ADHD. 16,7% av utredare 

i studien gav diagnosen ADHD på fall där vissa symtom fanns men diagnoskriterierna i sin 

helhet ej uppvisades, eller exklusionskriterier fanns. Studiens resultat visar att praktiserande 

inte alltid följer diagnoskriterierna strikt utan färgas av egna uppfattningar om ADHD. 

Bristande följsamhet kan bidra till att diagnoskriterierna vidgar det gränsland mellan diagnos 

och icke-diagnos där utfallet inte är självklart. Vi har nämnt flera faktorer som kan tänkas ligga 
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till grund för en variation i bedömning men den kanske viktigaste faktorn är utredaren själv. 

Kompetens och tidigare erfarenheter varierar mellan praktiserande och därför kan också utfallet 

påverkas till följd av tolkningen av diagnosunderlaget. Rekommendationerna i Sverige är därför 

att utredningar görs av multidisciplinära team (Smer, 2015).  

 

Följder av en diagnos 

För de barn som utreds och får en ADHD-diagnos följer nya möjligheter till förståelse och 

hjälp. I en deskriptiv artikel av Gétin (2011) har författaren via klinisk erfarenhet och intervjuer 

med anhöriga sökt svar på vad diagnosen bidrar med. I artikeln betonas hur familjer har ett 

behov av en diagnos i syfte att ge namn åt svårigheterna. Diagnosen erbjuder även en förklaring 

för barnets problematiska beteenden, vilket möjliggör att barnet blir förstått istället för bedömt 

som nyckfullt, begränsningslöst och ouppfostrat. Gétin menar att det kan lätta lidandet hos 

föräldrar som upplever en tung skuld, och känner sig som dåliga föräldrar. Diagnosen innebär 

också en möjlighet för föräldrarna att reparera bandet med sitt barn och skapa en dynamik av 

förståelse mellan dem. Vidare kan det möjliggöra att familjer med liknande problematik kan 

träffas och diskutera svårigheterna, samt finna vetenskaplig litteratur för att öka förståelsen för 

funktionsnedsättningarna och dess uttryck. Genom att familjer samlas tack vare gemensam 

diagnos kan dessa även utbyta idéer, tips och strategier för att hantera vardagen, vilka kan vara 

väldigt praktiska och som oftast enkla att applicera (Gétin, 2011). Diagnosen erbjuder även en 

språkbank som kan vara essentiell för föräldrar, professionella och barn att samlas kring. 

Tillsammans kan de använda termer som förstås av samtliga parter, och som erbjuder 

förklaringar på de beteenden och symtom som är relevanta. I förlängningen i syfte att hjälpa 

barnet mot den bästa möjliga lösningen. På så vis menar författaren att diagnosen innebär ett 

medel att få tillgång till egen, personlig behandling (Gétin, 2011). Det är tack vare diagnosen 

som både föräldrar och barn får tillgång till professionell vård samt egenvård. Diagnosen kan 

dock också medföra negativa konsekvenser i form av stigmatisering och diskriminering (Smer, 

2015). Hur många som undviker att få diagnos av denna anledning är oklart och bilden vi får 

från forskningen kring följder kan därför också ha blivit påverkad. 

 

Behandling 

Debatten kring ADHD handlar ofta om hur problematiken bäst bör behandlas.  I en stor studie 

av effektivitet hos olika behandlingsformer fann man att en kombination av medicinering och 

beteendeterapi var bästa sättet att behandla ADHD. Den största effekten stod dock medicinsk 

behandling för (Swanson et al., 2001). De svenska rekommendationerna från Läkemedelsverket 

ligger i linje med studiens resultat och i Sverige utövas en individbaserad multimodal 

behandlingsmodell som innefattar medicinering samt psykosociala och pedagogiska insatser 

(Läkemedelsverket, 2016). Läkemedelsverket betonar vikten av noggrann utvärdering och att 

beslutet övervägs innan läkemedelsbehandling inleds. Hänsyn tas också till exempelvis 

symtomens svårighetsgrad och eventuell komorbiditet. Psykiatrin i Sverige är integrerad i det 

att psykolog och läkare samt flera andra yrkesgrupper går under samma tak, vilket möjliggör 

ett tätare samarbete och direkt kommunikation som kan underlätta både diagnostiserings- och 

behandlingsprocessen. I Frankrike är dessa separerade och ansvaret ligger hos föräldrarna att 

se till att barnet får tillräcklig behandling. Behandling består idag i regel av medicinering i 

kombination med psykologiskt stöd. Den medicinska behandlingen upprätthålls av en läkare 

som kontinuerligt förnyar receptet varje 28 dagar. Den psykologiska behandlingen bedrivs av 

en professionell terapeut, och båda dessa yrkesutövare behöver organiseras självständigt av 

föräldrarna. Bristen på samarbete mellan yrkesutövare försvårar för föräldrarna eftersom dessa 

ibland ligger långt ifrån varandra (Gétin, 2011).  

 

Förförståelse 
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Val av studie fastställdes baserat på vår förförståelse om varför just denna studie vore relevant 

och intressant. Bland annat gick vi in i studien med uppfattningen om att Sverige ligger före 

Frankrike gällande ADHD, både i synsätt, acceptans, diagnostisering och behandling. Denna 

uppfattning grundades bland annat på studier om Frankrikes - i relation till andra länder - låga 

prevalens av ADHD. Samtidigt har vi som studenter med KBT-inriktning en accepterande 

inställning till diagnostisering och syndromet ADHD. Vi hade även uppfattningen om att 

franska föräldrar är mycket strängare och ställer högre krav på sina barn än svenska föräldrar, 

vilket baserades på hörsägen och personliga erfarenheter. 

 

Syfte och frågeställning 

För att få en närmare uppfattning om hur synen på ADHD hos barn ser ut idag har vi valt att 

göra intervjuer med personer som på olika sätt är yrkesverksamma inom området i Frankrike 

och Sverige. Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan tänkas inverka på prevalens av 

diagnosen med utgångspunkt i tidigare forskning samt den samtida beskrivning som den 

enskilda yrkesutövaren ger. Vi hoppas att detta kan skapa förståelse för de synsätt som finns 

och ge ökad inblick i varför prevalens av ADHD varierar mellan länderna. Vår frågeställning 

är att utifrån yrkesutövarens beskrivning av ADHD hos barn undersöka faktorer som kan tänkas 

påverka prevalens av ADHD. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Fem psykiatriker/psykologer per land och student rekryterades till intervjuer. 

Intervjupersonerna bestod i Paris av fyra neuropsykiatriker/utredare och en 

psykoanalytiker/behandlare. Av intervjupersonerna var tre respondenter män och två kvinnor. 

Intervjupersonerna i Sverige bestod av fyra utredare och en psykodynamiker/behandlare. 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor. Rekrytering av psykologer/psykiatriker skedde via 

internetbaserade sökmotorer, där nyckelord som “ADHD”, “psykolog” samt “psykiatriker” 

användes. Bland de resultat som erhölls sållades kandidater baserat på yrkesutövarens 

erfarenhet av arbete med barn med ADHD. Grundkravet var att yrkesutövaren i någon 

utsträckning kommit i kontakt med barn med ADHD under sin yrkesverksamhet. Mail 

skickades ut till kandidater i både Frankrike (Paris) samt i Sverige (Stockholm). Mailen 

skickades ut till både statliga samt privata verksamheter/yrkesverksamma i båda länderna. 

Utskicken gjordes till totalt 11 kandidater i Frankrike (varav 7 svarade, 6 svarade positivt och 

5 av dessa bokades för intervju). I Sverige skickades mail till samtliga BUP-mottagningar i 

Stockholmsregionen, samt ett fåtal privata verksamheter (Bilaga 1). Från dessa mottagningar 

var 4 personer intresserade att medverka i studien. Den femte svenska respondenten valdes ut 

med högre precision för att matcha den franska behandlaren. Vid intresse och önskat deltagande 

bokades lämplig tid för intervju via telefonsamtal eller mail, och ett förberedande mail med 

frågeställning samt en central intervjufråga instruerade respondenterna närmare om intervjuns 

förlopp (Bilaga 3). 

 

Process 

Intervjun utfördes enligt en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2), som upprättades utifrån 

de frågor vi ansett varit mest centrala för att kunna besvara frågeställningen. Frågorna var öppna 

och breda, i syfte för respondenten att själv besvara frågan på det sätt som kändes mest naturligt. 

Frågorna skrevs först på svenska och översattes sedan till franska med egen språkkompetens, 

och justerades sedan med hjälp från två frivilliga franskspråkiga. Tre provintervjuer per språk 

gjordes på icke-yrkesverksamma försökspersoner. Intervjun testades även mellan de två 

artikelförfattarna. De för studien aktuella intervjuerna genomfördes och spelades in på 
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yrkesutövarens egen arbetsplats på överenskommen tid. Efteråt transkriberades inspelningarna 

av den intervjuare som utfört dem, varpå transkriberingen av det franska materialet översattes 

till svenska av den franskspråkiga intervjuaren. Båda artikelförfattarna hade tillgång till både 

ljudfiler och transkribering av samtliga intervjuer. Samtliga svenska och franska intervjuer 

analyserades först separat av vardera  artikelförfattare och sedan tillsammans.  

 

Metodval 

I ljuset av studiens syfte fastslås intervjuer vara det mest lämpliga sättet att få bred och 

uttömmande information kring perspektiv på ADHD. Materialet som erhålls under intervjuerna 

ämnas analyseras via tematisk analys. Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera 

och rapportera mönster (även kallat teman) bland data. Tematisk analys bedrivs genom att 

forskaren aktivt ser över och reflekterar kring sitt material, i syfte att blottlägga relevanta och 

talande teman. Analysen kan vara essentialistisk (och beskriva erfarenheter och värderingar hos 

undersökningsdeltagare) eller konstruktivistisk (och beskriva på vilket sätt händelser, 

värderingar och erfarenheter är resultat av det rådande samhället) (Braun & Clarke, 2006). Med 

vår tematiska analys ämnade vi finna en medelväg, en så kallad "kontextuell" approach. Det 

vill mena att betrakta dynamiken mellan hur undersökningsdeltagarna ser på sina erfarenheter, 

och i förlängningen hur samhället påverkar denna syn - i detta fall hur förekomsten av ADHD 

påverkas av respondenternas syn. Förutom att organisera och detaljerat beskriva data, så bidrar 

tematisk analys till en tolkning av materialet som vidare fördjupar förståelsen för resultatet 

(Braun & Clarke, 2006). Eftersom materialet analyserades via vår egen subjektivitet, så ansåg 

vi det viktigt att under hela processen ha vår egen förförståelse och våra egna värderingar om 

detta ämne i beaktning, för att få vår tolkning av materialet så ren som möjligt. 

 

Analys 

Den tematiska analysen genomfördes genom att det fullständiga materialet från intervjuer 

kodades självständigt av de två artikelförfattarna. Artikelförfattare ett analyserade materialet i 

tre steg. Det första steget i kodningsprocessen var en öppen kodning för vardera land, under 

vilket utvalda koder skrevs upp på papperslappar. Koderna bestod av nyckelord, delar av citat 

samt fraser som speglade respondenternas uttalanden med anknytning till frågeställningen. 

Därefter organiserades koderna i grupper, där återkommande eller relevanta uttalanden 

placerades tillsammans. Grupperna med koder placerades även så att koppling kunde ses inom 

materialet, för att lättare finna mönster och samband mellan vald lands intervjuer. När 

grupperna var utplacerade påbörjades nästa steg. Respektive grupp namngavs utifrån vad 

koderna representerade (i.e. tema) - exempelvis: gruppen med koder som “barnet förstår att: 

‘nu är jag jobbig’” och “det är ofta barn har en ganska låg självkänsla” döptes temat till 

“lidande”. När teman etablerats ritades tankekartor för att kartlägga hur dessa teman förhöll sig 

till varandra.  

  

Artikelförfattare två valde att utgå ifrån transkriberade dokument och genom en serie steg 

gradvis skala fram kärnbudskap i direkta citat eller sammanfattningar. Det första steget innebar 

en kontextbevarande textmarkering i dokumentet av all information som kunde tänkas vara av 

relevans för forskningsfrågan. Vid osäkerhet kring textens relevans inkluderades materialet för 

att undvika informationsförlust. Det andra steget innebar en mer detaljerad analys av det första 

steget. Markerad text undersöktes för att finna kärnan i budskapet utan att förlora för mycket 

kontext. Funna citat markerades ytterligare en gång. Vid det tredje steget exporterades citaten 

från det andra steget till ett separat dokument. Därefter överfördes de till för studien förberedda 

papperslappar. Korta citat överfördes i sin helhet medan längre citat sammanfattades till ett 

kärnbudskap. Varje lapp fick dessutom en kod vartefter texten kunde spåras hela vägen tillbaka 

till steg ett.  
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Exempel på kort citat som bevarades i sin helhet:  

 
Jag tror personligen att det finns en biologisk ADHD.  

 

Exempel på längre citat och sammanfattning: 

 
Man kanske inte upptäcker det antingen förrän kraven blir så svåra att dom inte klarar sig i skolan alls, eller 

att de slutar gå till skolan. Det är väldigt många hemmasittare som slutar gå. 

 

Upptäcka problemen innan kraven får konsekvenser i skolan. 

 

Steg fyra bestod i att citat och sammanfattningar placerades ut på en yta och omväxlande 

analyserades och flyttades tills mönster framträdde. När ett mönster etablerat sig kontrollerades 

eventuella sammanfattningar mot originalcitaten för att se till att inga förvrängningar  av 

informationen skett. Utifrån mönstret skapades ett tema som namngavs. Teman som hade 

bristande relevans eller på annat sätt var av dålig analytisk kvalitet omarbetades genom en 

upprepning av steg fyra. Analysprocessen utfördes separat för de två länderna. 

  

När kodning och temabildning skett självständigt av de två artikelförfattarna för båda länderna 

så jämfördes och sammanfördes resultatet; gemensamt funna teman behölls och betonades, och 

teman som enbart en av artikelförfattarna funnit diskuterades och reviderades. Ett tema som 

berörde komorbiditet togs bort eftersom det saknade tydlig relevans för 

forskningsfrågan.  Teman som hade för tydlig koppling till intervjufrågorna omarbetades till 

något som mer speglade intervjusvaren. Efter sammanställningen lades teman ihop under sex 

övergripande teman. Tankekartorna reviderades därefter till en enskild, enligt det gemensamma 

resultatet. Under tredje steget återgick vi till grundmaterialet (i.e. transkriberingarna), och 

kopplade varje tema till relevanta citat från vardera respondent och land. 

 

Etiska aspekter 

De etiska aspekterna i denna studie har kretsat kring informerat samtycke, kultur- och 

språkskillnader samt konfidentialitet. Respondenterna har fått tydlig och noggrann information 

om studiens syfte, och även varit informerade om kravet på inspelning. Respondenterna har 

varit medvetna om att deras uttalanden behandlas konfidentiellt och att inget citat kommer 

kunna kopplas till respektive person. Informationen som framkommit under intervjuerna 

försäkrades hållas oåtkomlig för utomstående, användas enbart i syfte för studien och allt 

material - ljudinspelningar, transkriberingar och översättningar - ämnas raderas vid publicering 

av studien. Eftersom hälften av intervjuerna utfördes på ett annat språk än intervjuarens 

modersmål blev det extra viktigt att förtydliga och verifiera de franska utsagorna, för att 

säkerställa att informationen som sedan skulle analyseras uppfattats rätt. Även den kulturella 

aspekten behövde beaktas, eftersom skillnader i kultur kan orsaka att underförstådda kulturella 

fenomen kopplade till utsagorna inte noteras. Intervjuaren var därför väldigt noggrann med att 

be respondenten förklara närmare vid uttryck av samband som inte kändes självklara. Samtliga 

respondenter erbjöds verifiera sina utsagor efter intervjutillfället, varav två av tio valde att 

förtydliga sina citat. Eftersom de franska respondenterna som deltog i studien inte kan läsa 

rapporten (då den är skriven på svenska), har vi valt att komplettera rapporten med ett abstrakt 

på franska. Önskas vidare en mer utförlig översättning av hela rapporten hänvisar vi de franska 

deltagarna till ett egenvalt översättningsprogram.  

 

Resultat 
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Resultatet redovisas med de teman som utformades under analysprocessen, med förtydligande 

och beskrivande citat tillhörande respondenterna. De övergripande teman som genererades 

döptes till den fråga som respondenternas utsagor verkar ge svar på. Två huvudteman utan 

subteman: Perspektiv på ADHD, Vem har ADHD?, samt fyra teman med subteman: Varför 

diagnos?, Vad följer diagnosen?, Vem ska anpassas?; Barnet samt Vem ska anpassas?; Miljön. 

Varje tema redovisas vidare med nedan med eventuella subteman, som tydligare beskriver hur 

respondenterna uttrycker sig. Nedan visas en figur över teman respektive subteman. 

 

 
Figur 1. Identifierade teman. Ovan redovisas två övergripande teman utan subteman, samt fyra 

efterföljande teman med subteman. 

 

 

Perspektiv på ADHD 

Bland de franska intervjuerna framgick en tydlig konflikt mellan den psykoanalytiska 

traditionella skolan i Frankrike, samt den nyväckta neurologiska läran. Oenigheten har sitt 

ursprung i ADHDs orsaksförklaring och om diagnosen finns överhuvudtaget. Vad som orsakar 

ADHD beskrivs på flera olika sätt. Flera respondenter, både i Frankrike och i Sverige, menar 

att den direkta orsaken av ADHD är obestämd. Istället pratar de om orsaken som multifaktoriell, 

och att hur diagnosen uttrycks är en interaktion av arv och miljö. Samtliga franska 

neuropsykiatriska respondenter och de flesta svenska talar om en ärftlig komponent, som 

antingen blottas eller förstärks av miljömässiga faktorer. En del av respondenterna uttrycker 

också att sambanden fortfarande är oklara och att de egentligen inte vet hur faktorer hänger 

ihop.  

 
Orsaken, den vet vi inte, den är multifaktoriell som vi säger inom psykiatrin för de flesta psykiatriska 

sjukdomar… Lite miljömässiga och lite genetiska. Men egentligen vet vi inte. 

 

Den svenska psykodynamiska respondenten menar att trauma och bristande affektreglering i 

spädbarnsålder kan vara en orsak till symtomen, och vill gärna inte tänka på att det är något 

biologiskt. Den franska psykoanalytikern talar vidare om uppväxt, psyket och projektioner från 

föräldrarna, och menar att hens yrke vore meningslöst om orsaken vore biologisk. Det är 
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yrkesutövares uppgift att utifrån sitt valda område förklara orsaken till olika symtom. För 

psykoanalytiker är den uppgiften att “förklara att saker kan vara lite annorlunda.”  

 

Franska respondenter visade i intervjuerna tecken på en konflikt mellan den traditionella 

psykoanalytiska skolan i Frankrike och den neuropsykiatriska. En av dessa beskrev uttryckligen 

en “separation” mellan de två grenarna. Samtliga franska neuropsykiatriker menade att det än 

idag finns yrkesutövare som förnekar ADHDs existens. “Det finns en stark psykoanalytisk kraft 

i Frankrike”. Dessa beskrev även psykoanalysens behandling som “pinsam” och “ett hot”, och 

en av respondenterna uttryckte vidare att psykoanalytisk psykoterapi för barn med ADHD kan 

ha negativa konsekvenser. Bland de franska neuropsykiatrikerna beskrevs ADHD som en 

biologisk sjukdom som väcks till liv av en bristande miljö. Den franska psykoanalytikern talade 

om ADHD som en reaktion av upplevelsebaserade händelser.  

 
I Frankrike finns det en historia om barnpsykiatrin som är väldigt psykoanalytisk och som är antagonistisk 

mot ICD och DSM. Det finns fortfarande många många yrkesverksamma som tycker att ADHD inte 

existerar.  

 

Denna konflikt verkar bli extra påtaglig eftersom vården i Frankrike är sektoriserad. En 

neuropsykiatriker beskriver: 

 
Psykiatrin i Frankrike är sektoriserad. Om du bor i en stad kan du bara gå till ett sjukhus eller i ett centrum 

i den stad du bor i, om du inte går privat. Och då kan vi se massor av familjer som inte har möjlighet att gå 

privat. Så snart de har gjort rätt test här skickas dem till sig och väldigt ofta blir de omhändertagna av 

psykoanalytiska barnmottagningar eller psykiatriker av äldre skolan ... Och så gör vi test och ger även 

barnen mediciner. I regel så avbryter psykoanalytikerna hela den processen. 

 

Vid förfrågan påtalade även en svensk respondent en underliggande motsättning gällande 

språket hos psykiatrin och den psykodynamiska skolan i Sverige. Respondenten upplevde att 

det psykodynamiska språket hade svårt att få gehör bland kollegor och att hen själv också hade 

svårt att ta till sig det. 

 

Vem har ADHD? 

När respondenterna talade om barnet med ADHD, så beskrevs barnet ofta efter kön och ålder. 

Respondenter från båda länderna beskriver det typiska barnet som en sjuårig pojke med 

utagerande symtom. Han beskrivs som hyperaktiv, impulsiv, bråkig, aggressiv, ha svårigheter 

med tolerans och självreglering, socialiseringssvårigheter och inlärningssvårigheter. Han 

beskrivs som rörlig med motoriska svårigheter och blir lätt agiterad. Bland de svenska 

respondenterna användes ordet “hyperaktiv”, “sprallig, som är nyfiken, framåt, påhittig, och rör 

på sig mycket, liksom är överallt” samt “stökig, har svårt att sitta stilla, är impulsiv, slår de 

andra barnen, röjer runt i klassrummet”. Franska respondenter använde ordet “hyperaktiv” tidigt 

och ofta i beskrivningen. Samtliga respondenter i båda länderna uttryckte en maskulin 

överrepresentativitet. De flesta respondenter refererar till barnet som “han”. En svensk 

respondent kallar barnet för “Kalle”. Han beskrivs ofta med en sympatisk ton, och beskrivs som 

missförstådd av sin omgivning. I många av intervjuerna, så beskrivs pojken som en sjuåring. 

Inga andra åldrar nämns specifikt i någon intervju. Vid tal om flickor så uttrycker flera 

respondenter en skillnad mellan symtombild mellan flickor och pojkar. Fallen med flickor 

uttrycks vara svårare, antingen i upptäckt och/eller grad av svårigheter. Svenska respondenter 

beskriver en tonårstjej som har “svårt med emotionell reglering och kanske självskadar där det 

finns en borderline-tendens”. En annan svensk respondent säger att flickor tenderar att ha en 

“annan typ av impulsivitet som kan vara att man isolerar sig”. Den kvinnliga varianten av det 

typiska barnet uppges av alla respondenter i de flesta fall upptäckas långt senare än den 
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maskulint typiska barnet. Flickan beskrivs som en tonåring, som snarare än utagerande symtom 

är ouppmärksam, drar sig undan, är blyg och upptäckt på grund av att hon har svårt att förvärva 

kunskaper i skolan. Hon beskrivs ofta som osedd av sin omgivning till dess att skolans krav blir 

så höga att de utgör ett lidande för henne. Barnen som äldre beskrivs ofta som “hemmasittare”. 

 
Tjejerna upptäcks senare eftersom de är mer ADD-iga. De saknar inre motor, de kommer bara inte igång. 

Det är ingen som har upptäckt att de har svårt med exekutiva funktioner heller, för att de har liksom inte 

gjort något väsen av sig. 

 

Franska respondenter säger om flickan med ADHD att “tjejerna är mycket ovanligare men 

också mycket allvarligare”. “Hon är mer ouppmärksam eller har en blandad problembild.” Som 

kontrast till detta menar dock en annan fransk respondent att hen inte upplevt några 

könsrelaterade skillnader i symtombild. 

 

Varför diagnos? 

När respondenterna talar om vad som föregår samt ingår i diagnosen, så delas utsagorna in i 

fyra subteman; förfarande och frekvens, lidande, föräldrarnas samt skolans roll.  

 

Förfarande och frekvens. 

Förfarande och frekvens behandlar utredning och diagnostisering. Utredning av barn med 

ADHD beskrevs på liknande sätt mellan utövare i båda länderna gällande tankesätt och 

utförande. Diagnossystemen DSM samt ICD nämns hos respondenter i både Sverige och bland 

franska neuropsykiatriker. I Frankrike nämndes även CFTMEA - det psykoanalytiska 

traditionella diagnossystemet - som menas nyttjas av psykoanalytiker. Många fann dock detta 

system oanvändbart, eftersom det inte innehåller ett syndrom för hyperaktivitet och impulsivitet 

som sådant. 

 
 

CFTMEA är en teoretisk klassificering av DSM-V, det vill säga att det är baserat på en psykodynamisk 

hypotes. Men man kan inte återfinna ADHD i den. 

 

Flera franska neuropsykiatriker menar att diskrimineringsarbetet mellan olika 

neuropsykiatriska störningar är svårt. En fransk respondent menar att “väldigt få diagnoser 

ställs” och att det “ingår inte i den traditionella franska psykiatrin.” Flera franska respondenter 

talade om en eventuell underdiagnostisering, särskilt i fall gällande flickor. De svenska 

utredarna talade snarare om överdiagnostisering, och nämnde detta i samband med att 

diagnosen eventuellt förklaras bättre med en autismdiagnos eller ett trauma. “Jag är övertygad 

om att vi överdiagnostiserar ADHD.” 

 

En svensk respondent talar om den uppmärksamhet ADHD får i media, och hur det ofta verkar 

vara en skev bild av hur syndromet egentligen bör definieras. Respondenten problematiserar 

även kring att om bilden som förmedlas i media stämmer, så har diagnosen sannolikt blivit satt 

i onödan. 

 
Det känns som att väldigt många har diagnosen och någonstans tycker jag att det är viktigt att det finns en 

funktionsnedsättning för att man ska ha en diagnos. När man läser i tidningar om ganska framstående 

personer som har ADHD, så pratar de mest om ADHD som en slags superkraft. Det har gett dem kreativitet 

och massa energi, då tänker man ‘Ja, det kanske inte är så funktionsnedsättande’. [...] Eftersom det är så 

många som får diagnosen så borde för många ha fått den. 

 

Lidande. 
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Lidande beskrevs av respondenterna både i termer om psykiskt mående och yttre svårigheter 

hos barnet. Samtliga svenska och franska respondenter använde  termen “svårt med” tillika 

“difficulté de/svårigheter med” när de beskrev barnet. Vissa respondenter utgår från de 

diagnoskriterier som menar att ADHD kännetecknas som en funktionsnedsättning och ett 

lidande, medan andra talar om själva symtomen som begränsande och ofördelaktiga. Barnets 

lidande beskrivs i termer om att bli missförstådd, osedd, inte lyckas skapa kamratkontakter, 

misslyckas med aktiviteter, komma efter i skolan och/eller bråka med sina föräldrar.  

 
Barnen märker ju själva att det är problematiskt i skolan och de får mycket skit av lärare eller kompisar. 

 

En svensk respondent beskriver barnets inre lidande som en osäkerhet inför vad som ska hända 

och svårigheter med att stå ut med rastlöshet.  Barnet förstår också att dessa svårigheter får 

reaktioner. “Barnet förstår att: ‘Nu är jag jobbig’.” Dessa barn beskrivs också med svårigheter 

gällande språkutveckling och kommunikation, vilket ofta gör dem ångestfyllda i relationer. 

Deras hyperaktiva beteende bemöts även med mycket negativ feedback. “Det är ofta barn som 

har en ganska låg självkänsla.” 

 

Föräldrarnas roll. 

Föräldrarnas roll har stor inverkan på huruvida barnet drivs till utredning eller inte. Flera 

svenska samt franska respondenter säger sig se drag av ADHD hos föräldrarna, och de talar 

både utifrån erfarenhet vid konsultationer samt från vetenskapliga studier som de hänvisar till. 

Vissa respondenter påtalade detta som något problematiskt; “ett dubbelminus”, eftersom det 

gör att föräldrarna ofta kan missa att ge mediciner till sina barn, eller själva har svårt att 

strukturera upp den tillvaro som ett barn med problematiken behöver. “Man kan se drag och 

många föräldrar säger också att de känner igen sig själva”. En fransk respondent beskrev det 

positiva med föräldrar som delar samma diagnos, eftersom de ofta redan har en god förståelse 

för symtomen och vet i förväg hur de kan hanteras på bästa lämpliga sätt. Samma grad av 

psykoedukation är därmed inte nödvändig för dessa föräldrar, “det är en del som redan är gjord” 

och “det är lättare att diskutera med dem”.  

 

Alla franska respondenter talade däremot inte om en genetisk faktor. Den franska 

psykoanalytiska respondenten menade att föräldrar med ADHD inte nödvändigtvis behöver 

förklaras med genetik, utan att det lika gärna kan ha att göra med uppfostran och projektion 

från föräldrarna till barnet. “Om föräldrarna även är av ADHD-typ, kommer de sända det 

psykiskt till barnet genom vissa saker. Detta är inte nödvändigtvis ärftligt.” 

 

Vid tal om anledning till konsultation nämns uteslutande problem främst hos föräldrar och 

skola. Svenska respondenter säger att “vanligast är att föräldrarna är desperata” och använder 

beskrivande ord som “tärda” och “oroliga”. Föräldrarna menar sig ha gjort allt de kan och inte 

orkar längre. Respondenterna ger exempel liksom sömnbrist och en oförmåga att kunna hantera 

barn som ofta bråkar, slåss och trotsar. En svensk respondent beskriver en tanke som en förälder 

kan ha:  

 
‘Amen, vad fasen, kom och sätt dig typ igen, du ska alltid stå där vid fönstret och titta på allting, det är så 

jävla jobbigt, vi ska ju äta nu.’ 

 

De franska respondenterna säger att det är problembeteenden, främst i skolan, som driver 

föräldrarna till konsultation.  De beskriver föräldrarna som “slutkörda”, “uttröttade” och 

“väldigt väldigt utmattade”. Enligt respondenterna kan föräldrarnas reaktion många gånger vara 

ilska gentemot barnen, och familjesituationen beskrivs som ett tillstånd av kris. Både franska 

och svenska respondenter beskriver föräldrarnas att föräldrar ofta efterfrågar diagnos, har läst 
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på om diagnoskriterier i förhand och i många fall blir väldigt upprörda om diagnosen inte ställs. 

“Jättetydligt direkt från föräldrar: ‘Jag vill komma hit, jag vill att mitt barn ska utredas och få 

mediciner så att det klarar skolan.’” 

 

Skolans roll. 

Skolans roll har störst betydelse för huruvida barnet utreds, berättar samtliga respondenter. “De 

kommer på remiss via skolan.” De svenska respondenterna betonade att “skolan tycker att 

pojken är stökig”, och att det är främst där problematiken yttrar sig på grund av höga krav på 

koncentration, uppmärksamhet och stillasittande. De menar att det är skolans höga krav som 

blottar symtomen, och påtalar bristande skolsystem om en orsak till diagnosens ökning i 

prevalens.  

 
Man kanske inte upptäcker det förrän kraven blir så svåra att dom inte klarar sig i skolan alls, eller att de 

slutar gå till skolan. Det är väldigt många hemmasittare som slutar gå. 

 

De svenska respondenterna uttryckte även att skolan inte räcker till för barn med ADHD. En 

respondent menar att mer skulle ha kunnat göras i skolan så att barnen sluppit komma till 

utredning. Samtidigt beskriver en annan respondent att “ADHD räknas som ett normaltillstånd 

i skolan.” och att “ADHD-diagnos i sig ger ju inte rätt till något utökat stöd överhuvudtaget.”. 

Skolans höga krav beskrivs som en del i problematiken och att barnen med ADHD får det svårt 

när de själva måste planera och reflektera över sitt eget arbete. Även skolans allmäntillstånd 

beskrivs av en respondent som en viktig orsak till att antalet barn som får diagnos ökar. 

 
Att andel ADHD diagnoser ökar skulle jag tänka att en del av förklaringen kan vara att skolan fungerar 

sämre. Och att symtomen bli mer, problemen blir mer synliga, och då tänker jag att fler får diagnosen. 

 

De franska respondenterna säger att det oftast är föräldrarna som tar kontakt med dem på grund 

av problembeteenden i skolan. Skolproblemen beskrivs på samma sätt som i Sverige med 

störande beteenden, svårigheter att passa tider och bristande uppmärksamhet. De talar också 

om att inlärningshastigheten för barn med ADHD är mycket lägre än för barn utan 

problematiken vilket är ett incitament för skolan att utreda. Överlag beskriver de franska 

respondenterna skolrelaterad problematik i mindre utsträckning än de svenska. 

 

Vad följer diagnosen? 

Förutom en möjlighet till behandling så beskrivs konsekvenserna av en ADHD-diagnos i tre 

subteman; identitet, lättnad för föräldrarna och stigmatisering.  

 

Identitet. 

Identitetsbygge nämns av respondenter i båda länderna, där de pratar om att få ett namn på 

svårigheterna och en ökad förståelse samt självuppfattning. Detta beskrev av svenska 

respondenter med termer om att “vara skönt” och “en stor hjälp”. Svenska respondenter berättar 

att ungdomar ofta har integrerat det som en stor del i sin identitet. En av de svenska 

respondenterna varnar om att inte glömma barnet bakom diagnosen, men främst beskrivs 

identitetsbygge av samtliga svenska respondenter i positiva termer. Dessa beskriver hur viktigt 

det är för barnen att få någon utifrån som förstår dem.  “Huvudpoängen med att få diagnosen 

är att få förståelse från andra, och att förstå sig själv.” Av de franska respondenterna beskrivs 

diagnosen mer negativt än positivt. ADHD berättar utgöra “en förklaring och ett namn”, men 

också en risk till överattribuering: att begränsa hela sig själv till en diagnos. En av de franska 

respondenterna berättar att ibland är det bättre att inte veta om diagnosen, eftersom det kan få 

omgivningen att se diagnosen mer än barnet. 
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Diagnosen ger det en identitet, det ger ett förnamn. Man vet vad barnet kallas, han kallas ADHD. Vilket i 

sig inte är särskilt vackert, det vill säga att ibland kan det vara bättre att inte veta diagnosen, att inte se 

barnet genom ADHDs lins. Utan se honom som en människa. 

 

Lättnad. 

Lättnad för föräldrar beskrivs främst av franska respondenter som menar att erkännande och 

förståelsen för diagnosen blir lugnande och ångestdämpande. Detta nämns i samband med att 

föräldrar befrias från skulden för eventuella uppfostringsbrister.  

 
Det finns redan fördelen av att veta att det inte är kopplat till kompetens i uppfostran, utan kopplat till en 

svårighet som föräldrar kan få hjälp med. 

 

De beskriver också att många föräldrar blir lättade av att få veta att barnet inte gör saker med 

flit. Svenska respondenter beskriver att lättnaden hos föräldrar kommer mer av hopp om 

behandling snarare än lättnad av själva diagnosen.  

 
Föräldrar har ganska ofta förhoppning om att skolan ska jag gå in med mer insatser om man får en diagnos... 

och hoppas kanske att de ska få medicin för att lugna ner sig. 

 

Stigmatisering. 

Stigmatisering nämns i samband med både skola och föräldrar, där skolan kan komma att 

diskriminera och ha en negativ attityd gentemot barnen, och föräldrarna berättas överattribuera 

alla barnets negativa sidor till sjukdomen. 

 
Ibland finns det vissa skolor som sätter en etikett på barnet och som inte behandlar det som andra barn. 

Ibland kan det stigmatisera barnet och han kan bli offer för hån eller diskriminering i relation till de andra. 

 

Många av de franska respondenterna beskrev stigmatisering som en konsekvens av diagnosen, 

men ingen av de svenska respondenterna nämnde uttryckligen stigmatisering. 

 

Vem ska anpassas?; Barnet 

De franska neuropsykiatrikerna och de svenska respondenterna hade liknande tankar om hur 

barnet kunde anpassas för att hantera sina symtom bättre, och dessa kunde härledas till två 

kategorier; psykoedukation samt medicin.  

 

Psykoedukation. 

Psykoedukation för barn och föräldrar uttrycktes som en förstahandsåtgärd tillsammans med en 

redovisning för hur närstående kan lära ut strategier för att hjälpa barnet. Svenska respondenter 

pratade om psykoedukation i form av föräldrautbildning och i förlängningen kognitiva 

strategier för barnet som en del av behandling.  

  
.. Sen att familjen får föräldrautbildning och får förstå mer vad det handlar om och hur man kan behöva 

jobba hemma och hjälpa till hemma. Och det här med att organisera och strukturera. Och så kan man få 

hjälp av arbetsterapeut till exempel. 

 

Samtliga franska respondenter betonade psykoedukation och anpassningar till föräldrar och 

lärare i första hand när behandling kom på tal. Bland annat nämndes kognitiv beteendeterapi 

och impulsträning och om detta ej var tillräckligt så kunde man överväga medicinering i form 

av metylfenidat. 

 
I början förstod jag nog inte vikten av psykoedukation. Att ta sig tid att förklara för föräldrar vad man kan 

göra för insatser och anpassningar i skolan. Jag tror att ju längre tid som går, desto mer vill jag tillbringa 

tid med att göra det innan förskrivning av behandling. 
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Medicin. 

Medicin rekommenderas av de svenska respondenterna i mycket högre grad än de franska. En 

respondent beskriver att medicin alltid bör sättas in om inte föräldrarna motsätter sig det. En 

annan menar att medicin bör användas endast för de svåraste fallen. Samtliga svenska 

respondenter beskriver dock att medicin bör vara ett komplement till andra insatser.  

 
...när jag möter de här barnen då är det inte etiskt att vänta. Man kan inte vänta på och hoppas att ‘ja, det 

kanske blir tillräckligt intensivt om jag jobbar så här i två år’ därför att barnet mår så dåligt nu. Kan det då 

bli ett halvsteg bättre med medicin, då är det värt hur mycket som helst. Och då tänker jag att det ändå får 

en medicinering som funkar.  

 

Samtliga respondenter i båda länderna menar att behandlingen bör skräddarsys efter barnet och 

den specifika kontexten som barnet befinner sig i, men de franska respondenterna påtalade 

medicin uteslutande i sista hand. “Man är mycket försiktig med att skriva ut mediciner i 

Frankrike.” Samtliga franska respondenter var tveksamma inför medicinering och ovilliga att 

skriva ut om det inte var ett allvarligt fall av ADHD. De var även reserverade inför preparatet, 

vilket beskrevs i negativa termer som “tjugo år gammalt” och med “eventuellt smärtsamma 

bieffekter”. När psykoterapi nämns i de franska intervjuerna så pratas det uteslutande om 

psykoanalytisk psykoterapi, och där de franska neuropsykiatrikerna är tveksamma till 

resultaten. Respondenterna beskrev den psykoanalytiska behandlingen som “pinsam” och “med 

negativa konsekvenser”. Den franska psykoanalytikern uttryckte att psykoanalytisk terapi i 

många fall - men inte alltid - kan vara tillräcklig för att hantera barnets svårigheter. 

 
I första hand är instruktionen att ge edukativa råd. De edukativa ansatserna om det finns problematik 

tillhörande inlärning. I andra hand om de edukativa ansatserna inte är tillräckliga, så finns den medicinska 

behandlingen. 

 

En fransk respondent ställde sig särskilt negativ gentemot medicinering. Hen betonade starkt 

att läkemedelsföretag önskar gå i vinst, och att mediciner ibland kan tas rutinmässigt och 

därmed på ett felaktigt sätt. Respondenten uttrycker att andra metoder bör ta större plats i barnet 

behandling, “snarare än att skapa ett beroende”.  

 
Jag tror att Ritalin är verkligen en sista utväg. Det bör inte ges direkt …. Jag föredrar när det inte är Ritalin 

som man sätter som insats, istället för något annat. 

 

Både svenska och franska respondenter uttryckte att föräldrar ofta hade en stark önskan om att 

barnet ska medicineras. Ofta ses detta som en enkel lösning för skolrelaterade problem. En 

fransk respondent berättar: “För föräldrarna skulle det vara den medicinska behandlingen som 

hjälper mest.“ 

 

Vem ska anpassas?; Miljön 

Anpassningar för barnet kan även ske i miljön. Detta tema delades in i tre subteman; positivitet, 

rimliga krav samt struktur.  

 

Positivitet. 

Positivitet handlar om att se barnets styrkor, att uppmuntra barnet och att återställa barnets 

självförtroende. Respondenter från Sverige och Frankrike uttryckte att barn med ADHD ofta 

får höra mycket kritik och tillsägelser som kan påverka deras självbild negativt, och att det är 

viktigt att höja barnet genom att se honom utifrån sina egna förmågor och förutsättningar.  
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Jag tänker att absolut viktigaste är att supertydligt signalera att ‘Jag gillar dig, vi löser det här, det blir 

missförstånd. Det här är inte din avsikt’. Att försöka avleda. Rikta fokus genom att locka positivt. 

 

Samtliga respondenter talar om att vända barnets svagheter till styrkor. Detta förklarades som 

att se till att hamna i en kontext där barnets kunskaper kan användas på ett konstruktivt sätt. 

Franska respondenter talade om att ge övningar till barnen som är aningen under deras nivå, i 

syfte att öka barnets självförtroende. 
 

Istället för ha barn som gör upprepade fel, som sviker dem omkring sig, deras föräldrar, som sätter sig upp 

mot läraren, etc.. Vi måste berätta lite om det för föräldrarna och uppmuntra barnets framgångar. Men det 

är som med alla barn egentligen. 

 

Rimliga krav. 

Rimliga krav handlar om att omgivningen ska ha en förståelse för barnets svårigheter och det 

faktum att man inte kan ha samma krav på ett barn med ADHD som på ett annat barn. Kraven 

beskrevs som en balansgång mellan att vidmakthålla ramar, men att samtidigt inte tvinga barnet 

till saker han inte kan. De franska respondenterna talade om detta i samband med fransk 

uppfostringstradition. 

 
Det finns föräldrar som insisterar på att deras barn ska sitta 45 minuter vid bordet för att äta. En tradition i 

Frankrike är att stanna mycket länge vid bordet. Och det finns dessa som blir arga och tar mycket hårt åt att 

barnet kan utagera. Det är viktigt att tala om för dem att det kan finnas andra sätt för barn ska må bra. 

 

Rimliga krav kunde härledas mer specifikt till anpassningar i skolan. Detta nämndes som 

essentiellt i samtliga intervjuer, där svenska respondenter gav exempel på hur barnet kunde 

tillåtas springa omkring när det krävdes, gå ut ut klassrummet vid behov och få hjälp i form av 

hörlurar eller andra hjälpmedel vid koncentrationssvårigheter. Samtliga svenska respondenter 

uttryckte starkt missnöje med de aktuella insatserna i skolan.  I Frankrike gav respondenterna 

många exempel på anpassningar i skolan; vara lite mjukare med honom, tillåta honom springa 

omkring under lektionen eller helt enkelt sätta honom på första raden ensam vid ett bord för att 

kunna koncentrera sig. Ett annat exempel var att inte sätta barnet bredvid sin bästa kompis, utan 

vid ett lydigt barn. Franska respondenter uttryckte att information om hur skolan hanterar dessa 

insatser var begränsat till information från föräldrarna. 

 

Struktur. 

Struktur, enkla regler och uttalade konsekvenser menar samtliga respondenter vara viktigt för 

barnen. Det bör finnas en tydlig planering och instruktionerna bör komma en i taget. Gällande 

struktur gick svenska och franska utsagor i linje med varandra. 

 
Att det finns en planering, struktur, återkommande rutiner. Att man äter lunch samma tid varje dag, man 

går och lägger sig samma tid varje kväll och man ruckar inte på det där liksom. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att utifrån yrkesverksammas beskrivningar av ADHD hos barn 

undersöka vilka faktorer som kan tänkas inverka på skillnaderna i prevalens mellan länderna 

Frankrike och Sverige. Mycket av det som framkommer i respondenternas utsagor kan vi finna 

en förklaring till i tidigare forskning, varav en del presenteras i inledningen. 

 

Resultatdiskussion 
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Perspektiv på ADHD. 

Bland det mest framträdande under de franska intervjuerna var konflikten mellan 

neuropsykiatriker och psykoanalytiker. Dessa skilde sig både i tankar om orsak samt behandling 

av ADHD, och deras skilda åsikter utgör en stor klyfta inom psykiatrin. Denna konflikt har 

varit aktuell genom Frankrikes historia sedan neurologiska tankar väckts som motsättning till 

psykoanalytiska (Akrich & Rabeharisoa, 2014). Trots att neuropsykologi med tiden fått ett ökat 

genomslag så menar franska respondenter att den psykoanalytiska traditionen fortfarande 

dominerar. Denna konflikt blir ytterligare påtaglig eftersom vården i Frankrike är sektoriserad, 

och beroende på var man bor blir man remitterad för behandling på en särskild klinik inom sitt 

avgränsade område. Denna klinik kan antingen ha neuropsykiatrisk inriktning och arbeta enligt 

beteendestrategier, eller ha psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning och arbeta enligt 

psykoanalytiska riktlinjer. Eftersom dessa två olika grenar representerar så pass olika 

grundtankar, uppstår det ofta ett missnöje angående motpartens förfarande. Samtliga franska 

neuropsykiatriker menade att många psykoanalytiker förnekar ADHD, som i sin tur anser att 

syndromet inte existerar. Huruvida man som yrkesutövare bekräftar syndromet eller inte, 

grundas i hur man ser på orsaken till problematiken. ADHD enligt de franska 

neuropsykiatrikerna förklaras som en interaktion mellan genetiska och miljömässiga faktorer. 

De psykodynamiskt eller psykoanalytiskt inriktade respondenterna undvek att beskriva 

problematiken med biologiska grunder, utan föredrog att se problematiken som en reaktion till 

tidigare erfarenheter - något som helt överensstämmer med beskrivningar av Akrich & 

Rabeharisoa (2014). Mer specifikt talade den franska psykoanalytikern om symtomen som en 

följd av trauma, uppväxt eller projektion från föräldrarna.  

 

Vem har ADHD? 

Bland dem vi intervjuat liknade många av utsagorna varandra, angående typiska egenskaper 

tillhörande syndromet, symtomyttrande, könsskillnader samt ålder. Att samtliga respondenter 

påtalade en pojke i lågstadieålder var något de själva reagerade på, och i många fall tyckte de 

att det var synd att det var sådana fördomar kopplade till diagnosen - trots att patientgruppen 

de beskrev oftast utgörs av den stereotypa symtombilden. Det framkom även väldigt tydligt att 

denna bild av det typiska barnet med ADHD ofta blir missförstådd, där symtomen som utmärker 

honom som “jobbig, “stökig” och “bråkig” också grundas i en inre kamp om att kunna lugna 

ned sig, kunna koncentrera sig och bli förstådd. När det talas om barnet som en flicka, så 

beskrivs hon snarare som osedd. Hennes problematik upptäcks mycket senare eftersom flickor 

tenderar att ha en annorlunda symtombild, där symtomen är gömda snarare än utagerande. Flera 

respondenter menade att flera flickor med problematiken aldrig diagnostiseras, eftersom de inte 

uppmärksammas. Det går helt i linje med vad Biederman et al. kom fram till i sin studie år 2002 

- att flickor ofta är ouppmärksamma snarare än hyperaktiva och därför inte upptäcks i samma 

utsträckning. Pojkars utagerande symtom driver ofta omgivningen till att kräva utredning och 

diagnos varpå den maskulina stereotypen av ADHD förstärks. I Sverige minskar samtidigt 

skillnaderna i prevalens mellan könen om man utgår ifrån data gällande läkemedelsbehandling 

(Smer, 2015). 

 

Varför diagnos? 

En central intervjufråga riktade sig mot hur en utredning går till. Samtliga respondenter som 

arbetade med utredning av barn beskrev på liknande sätt hur arbetet utfördes. Det skedde ofta 

individuellt i Frankrike eller av psykolog i samarbete med en läkare i Sverige. Även om där 

fanns olikheter i vad respondenterna fäste extra vikt vid gällande till exempel diagnoskriterier 

och även om arbetet ofta utfördes enskilt i motsats till svenska rekommendationer om 

multidisciplinära team, så valde vi att inte fördjupa kring detta i studien. Vi tänker att det som 

Bruchmüller et al. (2011) skriver om utredarens subjektivitet speglar de olikheter vi uppfattade 



20 
 

 

i respondenternas utsagor. Vi valde istället att lägga fokus på de yttre faktorer som kan tänkas 

påverka utredningen. För båda länderna används diagnossystemen DSM samt ICD, antingen de 

senaste utgåvorna eller en övergång till dem. Till skillnad från Sverige används även CFTMEA 

i Frankrike (Charach, 2010). Däremot avvek de franska respondenternas utsagor med Misès et 

al. (2002); att CFTMEA baserades på ICD samt DSM. Dessa menade snarare att CFTMEA är 

ett äldre, traditionellt psykoanalytiskt ramverk som fortfarande används av vissa 

yrkesverksamma psykoanalytiker. Samtliga neuropsykiatriker tyckte att CFTMEA var ett 

bristfälligt medel för att diagnostisera ADHD, med motiveringen att syndromet som sig inte 

återfinns likt i DSM eller ICD. I CFTMEA finns ett syndrom som kan tänkas likna ADHD (med 

hyperkinesi som huvudsymtom), men enligt respondenterna täcker inte detta hela 

problembilden. Barn som utreds med CFTMEA kan således inte få en fullständig ADHD-

diagnos - hur stor andel detta är förblir emellertid oklart. Eventuellt kan detta vara en 

påverkande faktor till att väldigt få barn diagnostiseras med ADHD i Frankrike, enligt 

respondenter. Vidare så överensstämmer detta väl med Akrich & Rabeharisoas (2014) 

uttalanden om att skilda diagnossystem orsakar en brist på konsensus angående ADHD, vilket 

försvårar godtagbar diagnostisering.  

 

Samtliga barn som kommer för utredning beskrivs med en sympatisk ton som talar om barnets 

lidande. Oavsett om det är en bråkig pojke som beskrivs som missförstådd, eller en tystlåten 

flicka som beskrivs som osedd, så lider barnen. Detta uttrycktes av respondenter i båda 

länderna. Lidandet i sig beskrivs emellertid med olika betoning beroende på om yrkesutövaren 

var utredare eller behandlare. Utredarna fokuserade på lidandet i ljuset av diagnoskriteriet, och 

förutsatte att barnet måste ha svårigheter med flertalet funktioner för att få diagnos. Lidandet 

beskrivs i dessa fall som en redovisning av eventuella funktionshinder. Bland de två 

behandlarna beskrevs lidandet snarare i termer om mående, och i termer om barnets psykiska 

tillstånd. Dessa skilda fokus mellan utredare och behandlare kan eventuellt förklaras med deras 

skilda arbetsuppgifter - utredarens uppgift är att identifiera lidandet som ett funktionshinder i 

syfte att diagnostisera problematiken, medan behandlarens uppgift är att förstå och behandla 

lidandet i syfte att reducera det. Lidandet kan även diskuteras utifrån olika kontext. Vad är det 

egentligen som orsakar lidandet? Är det en otillräcklig miljö som inte är anpassad efter barnet 

som skapar lidande, eller är lidandet en konsekvens av att barnet som inte passar in i sin miljö? 

Samtliga respondenter med neuropsykiatrisk eller kognitivt beteendeinriktad bakgrund menade 

att genetiska anlag och symtom för ADHD antingen kan mildras eller förvärras beroende på 

vilken miljö och kontext barnet befinner sig i. Interaktionen mellan arv och miljö menas vara 

avgörande när det kommer till huruvida barnet får en diagnos eller inte (Thapar et al., 2013). I 

en miljö med tydlig struktur och tillräckligt individuellt stöd kan ett barn med genetiskt anlag 

för ADHD undvika att symtomen blir problematiska. Detsamma gäller för motsatsen - en stökig 

miljö kan blottgöra och förstärka symtomen så pass att de blir funktionsnedsättande. Detta 

påtalades även i Smer (2015). När ADHD påtalas som biologiskt bundet, så förklaras den 

genetiska faktorn bland annat med att många föräldrar uppvisar liknande symtom som sina 

barn. Dessa beskrivningar från respondenterna går helt i linje med Dentz et al.’s studie (2016) 

samt den av Lecendreux (2011). Utgår man från att föräldrar också äger svårigheter med 

koncentration och självreglering, kan detta innebära en ostrukturerad tillvaro på hemmaplan - 

vilket i sin tur kan tänkas stärka barnets ADHD till den gräns att diagnos krävs.  

 

Samtliga respondenter talade om att föräldrar i många fall är slutkörda, och utmattade på grund 

av bristen att kunna hantera sina barn. Detta kan påverka hur föräldrarna beskriver sina barn 

och deras symtom under utredning. Det är sannolikt att ju mer utmattade föräldrarna är, desto 

allvarligare kommer de att beskriva barnets problemområden. Skolan är däremot den kontext i 

vilken problematiken vanligast gör sig tillkänna (Charach, 2010; Gétin, 2011). Detta beskrevs 
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av respondenterna som att skolans höga krav på stillasittande och koncentration ofta 

uppmärksammar de barn som har bristande kapacitet inom dessa områden. Vidare talar flera 

svenska respondenter om skolans bristande bemötande gentemot barn med ADHD-

problematik. En respondent talade för att skolor med bristande struktur och kunskaper om 

symtomen blottar fler barn med ADHD, till skillnad från skolor som med god struktur och goda 

kunskaper inte upplever symtomen på en problematisk nivå. På så vis kan man tänka sig att fler 

barn bli utredda och diagnostiserade med ADHD om de går i en skola med bristande resurser 

och kunskaper.  

 

Vad följer en diagnos? 

Diagnosen kommer enligt respondenterna med många konsekvenser. En av dessa är byggande 

av identitet kring diagnosen. Respondenter från båda länderna berättade om identitetsbygge 

som en möjlighet för barnet att få ökad förståelse för sig själv, men de svenska utsagorna tedde 

sig mer positiva än de franska. Franska respondenter beskrev fenomenet i sammanhang med 

risk för överattribuering av föräldrarna, ADHD som ett “fult” namn att ha och betonade 

diagnosen som en oattraktiv etikett. Dessa, i relation till svenska, mer negativa beskrivningar 

av identitetsbygge kan spegla den syn på ADHD som finns i respektive länderna. ADHD anses 

fortfarande som ett relativt nytt koncept i Frankrike (Akrich & Rabeharisoa, 2014), och i 

intervjuerna framkommer det att det fortfarande finns negativa stereotyper kopplade till 

diagnosen.  

 

Vidare talar de franska respondenterna om stigmatisering - att barnet behandlas annorlunda på 

grund av att det har en diagnos. Respondenterna beskrev detta som en negativ konsekvens av 

att bli diagnostiserad; att föräldrarna kan stänga in barnet i diagnosen, och överattribuera 

egenskaper och snedsteg till diagnosen snarare än till barnet. Vidare beskrevs stigmatisering i 

skolan, där skolan kan diskriminera barnet och ha en negativ attityd på grund av de fördomar 

som ofta tillkommer diagnosen. Att stigmatisering är ett så aktuellt ämne i samband med 

diagnosen går också i linje med att diagnosen är relativt nyetablerad i Frankrike, varpå 

acceptans och förståelse för konceptet ännu inte hunnit växa sig stark (Akrich & Rabeharisoa, 

2014). Stigmatiseringen talar även för att man ännu inte riktigt vet hur man ska hantera 

problematiken. När det kommer till svenska respondenter, så nämns inte stigmatisering som ett 

problem. Tankar kring att dessa barn är “jobbiga att ha att göra med” framkommer stundvis, 

men enbart i sammanhang där respondenten menar att så inte är fallet. Eftersom stigmatisering 

inte verkar spela en lika stor roll i Sverige som i Frankrike, så kan detta vara ett tecken på att vi 

i Sverige har en mer accepterande inställning till diagnosen och därmed inte stigmatiserar i 

samma grad. Trots att franska utsagor om tankar kring diagnosen ofta går i negativ ton, så talar 

de franska respondenterna om att föräldrarna blir lättade vid en diagnostisering. Detta förklaras 

i intervjuerna, precis som Gétin (2011) beskriver, med en minskning av rädslan för att skulden 

ska ligga hos dem i form av uppfostringsbrister.  

 

Respondenterna talar om en ångest som föräldrarna har, som kan lättas vid vetskapen om en 

diagnos, och att de därmed inte känner sig ansvariga för sitt barns problembeteenden. Detta är 

med stor sannolikhet en följd av den starkt psykoanalytiska traditionen i Frankrike, inom vilken 

föräldrar bär den största påverkan på sina barn och äger stort ansvar för barnets utveckling. Den 

talar för att uppväxt och projektion från föräldrar oftast spelar större roll än eventuella 

neurologiska orsaker (Akrich & Rabeharisoa, 2014). Antar man att denna inställning är starkt 

grundad i förhållningssätt till familjeliv, så är det lätt att dra slutsatsen att symtom beror på att 

föräldrarna inte kunnat tämja eller tygla sina barn, som i det ljuset anses “okontrollerbara” och 

“vilda”. När föräldrarna således får en diagnos, och en neurologisk förklaring till barnets 

problematiska beteenden, så är det naturligt att de känner lättnad. När svenska respondenter 
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talade om lättnad, däremot, så talade de inte om en lättnad inför diagnosen i sig, utan för att det 

möjliggör behandling. Lättnaden i detta fall grundas således i att kunna få ett slut på 

symtomyttringarna, barnets beteendestörningar och skolrelaterade problem, snarare än själva 

förklaringen till symtomen. Att vi i Sverige inte känner lättnad i samma utsträckning som i 

Frankrike skulle kunna vara ett tecken på att neurologiska förklaringsmodeller är mer 

accepterade i Sverige. Mer forskning behövs på området. 

 

Vem ska anpassas?; Barnet 

I första hand talar respondenterna om psykoedukation som insats som en viktig del av barnets 

anpassning till miljön. Psykoedukation nämns som ett paket där flera av barnets närstående 

involveras för att hjälpa barnet att lära sig nya strategier och beteenden. I de fall där barnet inte 

kan ta till sig psykoedukationen och metoden bedöms vara otillräcklig förespråkas också 

medicinering. Utifrån såväl tidigare studier som de franska (Bertrand, 2013; Mordelet, 2013) 

och enligt de franska intervjuerna så framkommer det tydligt att utskrivning av läkemedel är 

mindre förekommande i Frankrike. Respondenterna menar sig vara försiktiga med att skriva ut, 

och majoriteten uttryckte en negativ syn på medicinering. Samtliga franska respondenter 

menade att medicin var den sista behandlingsmetoden och applicerade endast i de grava fall där 

föregående interventioner visat sig vara otillräckliga. Den negativa synen på medicin 

förklarades som att preparatet var gammalt och att smärtsamma bieffekter kunde uppstå. Om 

man tittar historiskt på Frankrike så är en motvilja till medicinering i linje med den 

psykoanalytiska traditionen (Akrich & Rabeharisoa, 2004). Med detta menas att eftersom 

psykoanalysen förklarar att ADHD-symtom orsakas via projektion och uppväxt; det vill säga 

icke-neurologiska orsaker, så menas medicinering inte vara lösningen. Enligt traditionen finns 

således en motvilja till medicinering långt bak i tiden, vilket både redovisas av Vallée (2011) 

och beskrivningar från de franska respondenterna. Tittar vi närmare på den diskussion kring 

diagnosens följder som förts ovan, så beskrivs de positiva konsekvenserna av en diagnos i 

Frankrike i termer om en lättnad för föräldrarna (i form av en förklaringsmodell) samt 

psykoedukation. Samtidigt förklaras stigmatisering av barnet vara en risk vid diagnostisering, 

och identifiering med ADHD uttrycks i negativa ordalag. Medicinsk behandling, som berättas 

kunna innebära stora skillnader för barn och anhöriga, förklaras vidtas med försiktighet och 

mer sällan, jämfört med utsagor från svenska respondenter. I Sverige beskrivs de positiva 

följderna i mer direkta termer som incitament för ökade resurser i skolan samt behandling (ofta 

inkluderad medicin). De positiva följder som diagnosen erbjuder kan rimligt sätt tänkas inverka 

på dess efterfrågan; om fördelarna med en diagnos är större, så bör utredning och 

diagnostisering vara mer attraktivt än om situationen vore den omvända. Tittar vi på följderna 

i Frankrike som tämligen försumbara i relation till Sverige, så skulle detta kunna vara en faktor 

till att diagnoser i stort inte är lika förekommande i Frankrike. 

 

Vem ska anpassas? Miljön. 

Respondenterna beskrev flertalet sätt för miljön att lämpligast anpassas till ett barn med ADHD; 

och i stora drag överlappade beskrivningarna varandra både inom och mellan länderna. Både 

utredare och behandlare betonade positivitet som en aspekt för miljön att anpassa sig till barnet, 

men beskrev fenomenet med olika ingångar.  Antingen beskrev respondenterna syndromet med 

utgångspunkt i de svårigheter som barnet upplever, eller med utgångspunkt i det sätt som dessa 

svårigheter kan överbryggas. Detta kan tänkas rimligt, om man tittar närmare på var i processen 

barnet befinner sig. Innan diagnos handlar arbetet mycket om att “finna svårigheter” (i.e. 

diagnoskriterier) och lidande i barnets beteenderepertoar och fungerande, medan efter 

diagnostisering arbetar man snarare med den bemötande biten; som innefattar utövad 

positivitet. En svensk utredare påtalade detta när hen nämnde hur ADHD oftast framställs 

positivt i medier. Hen beskriver att ADHD ibland porträtteras som en “superkraft”, och 
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motsätter sig denna liknelse eftersom diagnosen i grunden definieras som en 

funktionsnedsättning. Det är möjligt att vi efter diagnostisering försöker undvika negativa 

termer i så stor utsträckning som möjligt och istället utöva positivitet, varpå medier är forum 

som gärna sprider detta budskap. Ytterligare anpassningar bör vara att ställa rimliga krav, och 

att inte förvänta sig saker av barnet som denne inte klarar av. Att ställa rimliga krav kan kännas 

enkelt, men dessa påverkas av vad respektive land anser vara rimligt att förvänta sig av ett barn 

- utifrån den norm som är etablerad. En fransk respondent pratar om den franska traditionen att 

sitta länge vid matbordet och äta (gärna 45 minuter), vilket är ett exempel på ett “rimligt” krav 

för ett barn i den franska kulturen. Med det sagt är det inte självklart att rimliga krav utifrån 

svenska eller franska normer ligger på samma nivå, och diskrepansen av anpassning mellan 

krav och barnets funktionsnivå kan variera. Vi måste även ta det växande samhället i beaktning 

när vi talar om rimliga krav, vilka i sig speglas av samhällets aktuella normer. Golse (2003) 

beskrev framväxten av ADHD som ett resultat av att samhällets förväntningar på oss blivit 

striktare, och som en minskad tolerans för individer som inte lyckas uppfylla dem (i detta fall 

barn med koncentrationssvårigheter och/eller hyperaktivitet). En fransk respondent påtalade 

även detta under sin intervju; att symtomen egentligen alltid funnits i samma utsträckning, men 

att vi idag är mindre toleranta till dem. Enligt respondenten är det således inte antalet individer 

med symtomen som ökat - det är samhället som blivit mindre tolerant mot hyperaktivitet och 

brister i koncentration.  

 

Majoriteten av de svenska respondenterna meddelade dessutom att idag är särskilt skolans 

kravnivå för hög för många barn med ADHD-symtom, eftersom skolan sällan har kunskaper 

eller resurser nog att anpassa sig efter det individuella barnets kapacitet. I båda länderna 

betonades att barn med ADHD har ett stort behov av tydlighet i dagliga rutiner. Man påtalade 

behovet av visuella hjälpmedel samt hjälp med att ha kontroll över tidsåtgång. I några intervjuer 

påtalas att denna typ av stöd inte enbart är av nytta för barn med ADHD utan något alla barn 

kan ha hjälp av. Ovan beskrivna miljöanpassningar menas inte bara vara goda sätt att hantera 

barnets svårigheter, utan kan även tänkas fungera preventivt föregående en diagnos. Denna 

tanke baseras på premissen att en diagnos fastställs på grund av en funktionsnedsättning; 

barnets bristande funktion i den kontext barnet befinner sig i. Huruvida barnets lidande beskrivs 

som orsakat av barnets otillräcklighet, eller miljöns otillräcklighet har mycket att göra med hur 

barnet bemöts av sin omgivning. Om omgivningen emellertid redan lyckats anpassa sig till 

barnet till den grad att symtomen inte utgör ett funktionshinder för barnet, så är en diagnos 

umbärlig. 

 

Praktisk nytta 

De teman som framtagits utgör en bild av hur ADHD betraktas av yrkesverksamma i två 

europeiska länder idag.  De utgör inte en komplett bild men vi hoppas att det kan vara ett bidrag 

till en ökad förståelse och belysning av områden rörande ADHD som ännu inte beforskats. 

Resultaten vi funnit är även begränsade av att endast ett fåtal individer medverkat i studien och 

att dessa varit lokaliserade i ländernas huvudstäder. Vi hoppas dock att denna studie ska 

inspirera till vidare forskning för ytterligare kunskap om bemötande av dessa barn. En upptäckt 

under studien var exempelvis de svenska respondenternas starka åsikter om bristande insatser i 

skolan. Studier som tydligare fördjupar skolans påverkan och utfallet på barn i behov av extra 

stöd kan således vara bidragande. Framtida forskning skulle även kunna beröra den enskilda 

utredarens roll gällande diagnostik av ADHD. En kvantitativ studie av hur utredare skattar 

vikten av olika diagnoskriterier, instrument eller annat insamlat material tänker vi skulle kunna 

utföras för att undersöka utredarens preferenser vid bedömning. Vi vet av tidigare forskning att 

subjektivitet påverkar utredningen och att fall tolkas olika strikt. En kvantitativ studie kan 

således vara en hjälp att få en bild av hur subjektivitet hos bedömare faktiskt påverkar utfallet 
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och vilka faktorer som väger tyngst. Även dessa kan med fördel göras med en kompletterande 

kulturell aspekt mellan länder där ADHD-problematik gör sig tillkänna.  

 

Metoddiskussion 

Rekrytering av respondenter till intervjuerna mötte en del motstånd i det att det var svårare att 

hitta intresserade än vi hade tänkt. Vi hade ursprungligen för avsikt att intervjua 12 personer i 

studien men fick endast tag på 10 personer av denna anledning. Även spridningen av dessa 

personer påverkades och urvalet kan inte sägas vara representativt för vare sig Frankrike eller 

Sverige. I Sverige hade vi framförallt svårt att hitta respondenter i kommuner där trycket på att 

få utredning var högt. I Frankrike hade vi på grund av bristande kunskap om hur vårdsystemet 

såg ut svårt att hitta respondenter utanför de större sjukhusen. Vi hade också en begränsad 

förförståelse om vem som var ansvarig för utredning i både Frankrike och Sverige. Under den 

inledande kontakten med respondenter framkom att det såg annorlunda ut än vi tänkt. För både 

svenska och franska respondenter innebar detta att vi initialt tog kontakt med utredare på statliga 

institutioner där endast mer komplicerade fall utreds. Enklare fall av “ren” ADHD nådde oftast 

inte dessa utredare. Denna typ av enklare utredningar och vad de innebär är således inte 

representerat i studien. På grund av svårigheter att hitta deltagare gjordes även intervjuer med 

behandlande personal. Detta var något vi inte tänkt från början men som visade sig vara ett bra 

tillskott till det insamlade materialet. Beslutet att intervjua behandlare uppkom dock sent i 

arbetet och intervjuplanen var redan klar och riktad mot utredande personal. Omarbetningen 

för att passa behandlare var bristfällig och bestod i att stryka en fråga som specifikt riktade sig 

mot utredning. Detta kan ha lett till att vi förlorade relevant information. Även under 

intervjuprocessen uppstod brister i kommunikation mellan författarna. Framförallt när det 

gällde resultatet som framkommit och vilka följdfrågor som upplevdes vara relevanta. Till viss 

del skilde sig detta mellan länderna då tidigt observerade teman var landsbundna. Exempel på 

detta var till exempel svenska respondenters fokus på skolproblematik och franska 

respondenters fokus på konflikten i synsätt. Vissa följdfrågor som uppfattades som relevanta i 

en land ställdes därför bristfälligt eller inte alls i den andra.  

 

Analysdiskussion 

Beslutet av tematisk analys antogs på grund av dess flexibilitet och användbarhet inom många 

områden. Tematisk analys anses ofta som en fundamental metod för kvalitativ analys (Braun 

& Clarke, 2006), och erbjöd oss att analysera materialet på flera olika nivåer. På grund av vår 

aktuellt outvecklade kompetens inom kvalitativ analys gav den tematiska analysen oss 

möjlighet att utforska vårt ämne med stor frihet - både brett och mer ingående. Analysmetoden 

utgörs av vissa essentiella riktlinjer, men ger generellt stort utrymme för egen tolkning och 

förståelse för materialet som analyseras - något som satte våra kunskaper på prov, men som 

också ofta drev oss framåt för att aktiva finna relevanta resultat. Vi valde att individuellt 

bearbeta materialet för att öka reliabiliteten i analysen. Detta medförde att det fanns viss 

variation i hur vi valde att lägga upp arbetet praktiskt. Den ena författaren valde att direkt skriva 

citat och koder på papper medan den andre författaren valde att markera citat i texten på dator 

och därefter föra över till papper. Valet att använda papper snarare än dator berodde på 

materialets omfattning. Att skriva koderna på papper erbjöd en överblick av helheten, samtidigt 

som det gav flexibilitet att snabbt ändra ordningen. En brist i analysen var att det material som 

vid den första kodningen inte bedömdes vara relevant undantogs från vidare bearbetning. Det 

är oklart hur detta kan ha påverkat resultatet, men för att kompensera för detta återvände vi till 

grundmaterialet för en extra genomgång efter att teman sammanställts. Små revideringar 

gjordes därefter av citat och teman i resultatet. Efter den första kodningen skickades utvalda 

citat till respondenterna för frivillig återkoppling. Endast två personer svarade och då endast 

med små ändringar i materialet gällande formuleringar och ordval. Utskicket kan ha varit bättre 
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lämpat i ett senare skede där respondenterna hade fått möjlighet att även ge återkoppling på 

analysen. 

 

Språk och kultur 

En annan av studiens begränsningar är den språkliga aspekten. Eftersom hälften av intervjuerna 

har utförts på artikelförfattarnas modersmål (svenska), och andra hälften på ett tredjespråk 

(franska) är det svårt att med säkerhet veta hur exakta de franska utsagorna blir i översatt form. 

Det kan också tänkas att språket som de franska respondenterna använde anpassades till 

intervjuaren (med vetskapen om att språket inte var intervjuarens modersmål), och att utsagorna 

således inte korresponderade exakt med deras initiala tanke. Risken finns även att intervjuaren 

missförstått eller missat information som respondenten försökt förmedla. Denna risk försökte 

undvikas i så hög mån som möjligt genom verifierande frågor och överenskomna 

sammanfattningar av utsagorna. Även kulturskillnader kan ha påverkat studiens utfall. 

Visserligen menas Sverige och Frankrike vara nära varandra både geografiskt och gällande 

levnadsstandard, men förhållningssätt och synsätt kan påverka i även de minsta nyanser. En av 

respondenterna pratade exempelvis om Frankrike som strängt gällande uppfostran, och att 

föräldrar ofta har strikta regler och förväntningar på sina barn (som uttalat i relation till andra 

länder). Det kan tänkas att underförstådda normer, inbäddade i fransk tradition och kultur, kan 

ha undflytt intervjuaren och undgått analys som eventuellt skulle berikat studien. Det kan även 

vara så att franska respondenter - medvetet eller undermedvetet - anpassat sina svar efter den 

förförståelse de har om Sverige och intervjuaren som svensk. Att båda artikelförfattarna har en 

bakgrund inom KBT kan också ha påverkat studien. Vi utgick ifrån tanken att ADHD är en 

diagnos med biologisk grund och var i viss mån oförberedda på i vilken utsträckning detta 

ifrågasattes i framförallt Frankrike. Vår bakgrund kan också ha påverkat utformningen av de 

frågor vi använde under intervjuerna och den bild vi hade av de förväntade svaren. 

Utformningen av frågorna gjordes med tanken att inrymma så många tänkbara 

påverkansfaktorer som möjligt. Många av dessa faktorer saknades ur ett psykodynamiskt 

perspektiv och gav istället nya faktorer vi inte förutsett. Till viss del kunde intervjuplanen bära 

det men följdfrågorna kan ha blivit påverkade av bristande förståelse för psykodynamiska 

begrepp. 

 

Slutsats 

 

Av det som framkommer i intervjuerna drar vi slutsatsen att prevalensen av ADHD inte 

nödvändigtvis behöver spegla antalet barn som enligt DSM/ICD uppfyller kriterierna för 

syndromet. Detta är i mångt och mycket styrt av vilka normer som finns kring diagnosen och 

förväntningar på behandling av den. Vi tänker också att prevalensen av ADHD kan kopplas till 

efterfrågan på och behovet av en diagnos. Ju högre värde och ju fler positiva konsekvenser 

diagnosen erbjuder barnen, föräldrarna och skolan, desto starkare incitament finns för att få 

utredning och diagnos. Som motkraft tillkommer en avvägning mot negativa konsekvenser i 

form av till exempel stigmatisering av barnet. Huruvida barnet kommer till utredning beror i 

många fall på miljöns förmåga att hantera barnets problematik. I en positiv miljö finns mindre 

behov av en diagnos än i en negativ miljö. Önskan om att skapa en förändring i barnets relation 

till miljön kan vara ett incitament som påverkar utredningen för en ökad prevalens av ADHD. 

Vi har även blivit införstådda i att tradition och vana inom vården spelar stor roll vid frekvens 

och omfattning av diagnoser, och att Frankrikes tradition som restriktiv gällande diagnostik 

med stor sannolikhet än idag inverkar på prevalensen av bland annat ADHD inom landet. Enligt 

många respondenter och tidigare forskning finns ett samband mellan kraven i skolan och 

prevalensen av ADHD. Ett sätt att försöka kompensera för höga krav är att också öka stödet till 

barnen. Hjälp att hantera skolmiljön kan även vara något som kan hjälpa alla barn oavsett 
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diagnos. Vi anser att fortsatt forskning behövs om hur skolmiljön påverkar barnen och i vilken 

grad förändringar kan bidra till att minska behovet av diagnoser för barn som inte kan leva upp 

till kraven.  
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Bilaga 1. Rekryteringsmail till respondenter 

 

Hej, 

 

Mitt namn är (namn), avslutande terminens psykologstudent från Stockholms Universitet. Jag 

skriver till er i samband med min examinerande uppsats, i vilken jag tillsammans med en 

klasskamrat ämnar undersöka skillnader mellan Sverige och Frankrike angående ADHD-

problematik hos barn. Jag söker således psykologer som har erfarenhet av 

bedömning/behandling av barn med ADHD, och som skulle vilja delta i en semi-strukturerad 

intervju. Syftet med intervjun är att samla information för att senare kunna kartlägga de 

svenska grundtankarna och tillvägagångssätten vad gäller problematiken. Intervjuerna 

kommer pågå under februari/mars, tar cirka en timme, och har ett fokus på bedömning och 

diagnostisering av ADHD bland barn. 

 

 Skulle ni eventuellt vara intresserade av att delta? Känner ni någon som skulle vilja delta? 

Vid frågor, tveka inte att höra av er. 

  

 

Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous écrire, en espérant que vous aimeriez participer dans mon projet 

d'examen: mon rapport final.  

Je m'appelle (namn), et je suis une étudiante suédoise à l'Université de Stockholm, dans le 

département de psychologie. Je suis en train d'écrire mon rapport final, dans lequel j'examine 

les différence entre la Suède et la France en parlant de TDAH parmi les enfants.  

Par conséquent, je cherche des expèrts, des assesseurs et des psychiatres qui gérent 

l'évaluation du TDAH parmi les enfants. Je propose un entretien exploratoire avec un esprit 

ouvert, pour investiguer les différences culturelles sur ce sujet entre nos pays. L'entretien 

durerait moins qu'une heure, avec la possibilité pour vous à raconter de votre travail, et pour 

nous à le discuter. Je souhaite procéder aux entretiens au mois de févier/mars. 

Est-ce que vous seriez intéressés à participer? 

 

En cas de questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments respecteux. 



Bilaga 2. Intervjuplan 

 

Hej. Tack för att jag fick komma, och vad kul att ni vill vara med och bidra till den här 

studien. Det är jag och en annan kurskamrat som tillsammans utför det här arbetet. 

Innan vi drar igång skulle jag vilja dra ett par generella ramar för intervjun, som ni säkert har 

hört tidigare, men som alltid är bra att bli påmind om. Intervjun är konfidentiell, vilket 

innebär att alla era uppgifter kommer att avidentifieras. Det är i syfte att du ska kunna vara så 

frispråkig som möjligt, men även för att studien ska bli så ren och tillförlitlig som möjligt.  

Intervjun kommer att spelas in, och det är för att vi ska ha möjlighet att transkribera och 

mer korrekt analysera materialet i efterhand. Du får givetvis avbryta intervjun när du än 

önskar, eller avstå från att svara på en av frågorna. Har du några frågor om detta innan vi 

drar igång? 

 

Bonjour. Merci de m’avoir accordé un entretien, et quel plaisir que vous voulez contribuer à 

cette étude. Au total c’est moi et un des mes collègue en Suède qui sommes en charge de ce 

travail. Avant commencer j’aimerais vous informer des cadres généraux pour cet entretien. 

L'entretien est confidentiel, et ca veut dire que vos données seront anonymes. C’est pour 

vous permettre d’être franc(he), mais aussi pour que l’étude soit aussi fiable que possible.  

L’entretien sera enregistré, et c’est tout à fait pour nous à le transcrire et analyser plus 

précisément après. Naturellement, vous pouvez mettre fin à l’entretien quand vous voulez, 

ou choisir de ne pas répondre aux questions. Avez-vous des questions à ce sujet avant 

commencer? 

 

1. Beskriv ett typiskt barn med ADHD.  

1. Décrivez-moi un enfant avec TDAH, s’il vous plaît. 

 

2. Vad anser du är orsaken till ADHD?  

2. Quelle est la cause du TDAH, selon vous ? 

 

3. Hur går du tillväga ”för att ställa en diagnos”  och vilket “underlag behövs”? 

**3. Hur arbetar ni med barn med ADHD? (och vilken information behövs)? 

3. Comment diagnostiquez-vous cet enfant avec le TDAH et quelles sont les informations 

nécessaire à ce diagnostic ? 

**3. Comment travaillez-vous avec cet enfant avec le TDAH (et quelles sont les informations 

nécessaire) ?  

 

4. Vad finns det för värde i att få en diagnos? 

Quelles sont les avantages à être diagnostiqué ? 

 

5. Hur bör ett barn med ADHD bemötas av omgivningen? 

Comment doit-on se comporter face à un enfant avec le TDAH ?  

 

6. Hur bör ADHD lämpligast behandlas? 

Quel est le traitement approprié ?  

 

*7. Har din uppfattning om ADHD förändrats under tiden du arbetat, och i så fall, hur? 

Est-que votre perception par rapport au TDAH a changé au cours des année et si oui qu'elle en 

ont été les raisons ? 
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*8. Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

Voulez-vous ajouter quelque chose avant terminer cet entretien ? 

 

* Ställs i mån av tid 

** Anpassning till intervju med behandlare 
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Bilaga 3. Mail inför intervju 

 

Hej (namn), 

 

Återigen vill vi säga att det är roligt att ni vill delta och därmed bidra till vår studie. Som 

tidigare nämnt handlar studien om synen på ADHD i Frankrike och Sverige. Syftet är att 

belysa de skillnader och likheter som finns kring uppfattning och förhållningssätt till 

diagnosen. En grundanledning till att vi valt att genomföra studien är att prevalensen av 

ADHD är lägre i Frankrike än i Sverige. För att kunna analysera materialet behöver vi kunna 

spela in intervjun. Alla uppgifter kommer givetvis att behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras i rapporten. För att ni skall kunna förbereda er på intervjun ber vi er att ni 

funderar på hur ni skulle beskriva ett typiskt barn med ADHD. Intervjun kommer också att 

beröra er syn på till exempel orsak, diagnostisering och behandling.  

 

Har ni några frågor så tveka inte att höra av er! 

Annars ses vi (tid) hos er. 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Bonjour Monsieur, Madame,  

 

Tout d'abord, je voudrais indiquer que j'apprécie beaucoup que vous voulez contribuer à cette 

étude suédoise. Avant de vous rencontrer le (tid), je me permets de vous envoyer un peu plus 

d'information sur l'entretien, si vous souhaitez vous préparer. L'entretien est confidentiel et ca 

veut dire que vos données seront anonymes, afin de vous permettre d’être franc(he), mais 

aussi pour que l’étude soit aussi fiable que possible. L’entretien sera enregistré, et c’est tout à 

fait pour nous à le transcrire et analyser plus précisément. La question que l'on désire 

examiner: "Comment voit-on le TDAH en France/Suède?". Donc, pendant l'entretien, je ne 

cherche que vos réponses naturelles de votre travail et le diagnostic. Une question à laquelle 

vous pourriez réfléchir avant de me rencontrer, c'est comment décrire un enfant typique avec 

le TDAH, selon vous. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Bien à vous 

 

 
 


