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Hush-a-by, baby, on the 
tree-top; 

I've got no cradle, so 
thee I must rock; 
If the whites come, 
upon us they'll fall, 

Then down will go baby, 
mamma, and all. 

 
                                              John Brougham, 

                                                                       Metamora; 
                                                                                                    or, The last of the Pollywogs 
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”Pappa äter medicin mot högt blodtryck, pratar bra svenska.” 
En diskursanalytisk studie av läkarutlåtanden beträffande vårdbidrag för barn till utlandsfödda respektive 
svenskfödda föräldrar. 
 
Author; Phoebe Zorkrot 
 
 
Abstract Cultural bias in health assessment has been asserted in various scientific reports. The aim of 
this study was to determine whether ethnicity effects how patients are represented in such medical 
certificates that are needed to obtain a certain Swedish social insurance. The setting was an analysis of 18 
medical certificates for patients whose parents were born in Sweden, respectively of 18 medical certifi-
cates of patients whose parents immigrated to Sweden from non European countries. The main objective 
was comparison of the two groups to test for ethnical heteronormative representations of the patients and 
their parents. The method used is mainly based on critical discourse analysis in combination with Fowlers 
(1996) semantic tools used to decipher disparity in the discourse. The text analysis is combined with 
theories of Said (1978), Johansson (1993) and de los Reyes (2006) regarding social representations of the 
ethnically non European “The Others”. Results of the study show that presentations of the two ethnical 
groups generally do differ both when it comes to representations of the patient as well as of the parent. 
Substantial differences are found in descriptions of patient aggression and asocial behaviour. The results 
render the conclusion that ethnical heteronormative representations can be found even in such documents 
that have the purpose of objectively certifying individual circumstances, conditions and difficulties.    
 
Key words; Medical certificates, ethnicity, heteronormative descriptions. 
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1.0 Inledning 
Jag är ett sent 70-tals barn. Liksom andra i denna - och genom historien många - generationer i vårt 
land växte jag upp med tanken om att Sverige är fantastiskt. Tanken, eller snarare doktrinen, lever på 
många sätt vidare i dagens Sverige trots att 90-talets ekonomiska kris, den ökade marknadsekonomin 
och globaliseringen inneburit början till slutet för ett av dess modernare fundament - den svenska 
välfärdsmodellen.  
     Någonstans mellan nu och då har den svenska välfärdsmodellens exklusivitet börjat naggats i 
kanterna av flertalet anomalier. Modellen som betonade gemenskap, ökande ekonomisk tillväxt, 
garanti om trygghet, samt förebyggande av sociala ojämlikheter, verkar inte längre alltid kunna 
rymma alla på likvärdiga villkor.  
     Att inte alla medborgare likvärdigt inbegrips är vissa gånger direkt uttryckt, andra gånger implicit 
eller också helt omedvetet. En av de grupper människor vars möjligheter ofta inskränks att tillfullo ta 
del av den svenska välfärden är de medborgare som i vuxen ålder invandrat till Sverige från länder 
utanför Europa. 
          Min avsikt med denna uppsats är att undersöka om det medicinska underlag som krävs för att 
få en viss ersättning inom det svenska välfärdssystemet innehåller några beskrivande skillnader hos 
barn till svenskfödda respektive utlandsfödda föräldrar. Vidare vill jag belysa huruvida dessa 
skillnader kan spåras till föreställningar om etnisk olikhet mellan det normativt svenska och det 
”främmande” utomeuropeiska.  
          Att studera om etnicitet kan vara avgörande för hur personer beskrivs är intressant ur flera 
aspekter. Likabehandling är en absolut premiss för det svenska välfärdssystemet men även för det 
demokratiska samhället som sådant. Att påvisa om, och hur, människor beskrivs olika på grund av 
sin etniska bakgrund klargör i ett första steg den egna kulturens identitetskonstruktioner. Utifrån 
detta kan vi sedan förstå vilka tankar och idéer som ligger till grund för att individer ges olika 
handlingsutrymme på grundval av sitt etniska ursprung, det vill säga vilken diskurs som skapar och 
återskapar så kallad etnisk diskriminering.  
     De resonemang som i uppsatsen kommer att tydliggöra hur etnisk olikhet konstrueras utgår främst 
från Edward W Saids framställning om Orientalismen d v s framväxten av den västerländska läran 
om Orienten och dess befolkning. Jag kommer även att knyta an till Stefan Johanssons beskrivningar 
kring rasismens konstruktion samt Paulina de los Reyes förklaringar om hur diskursen i Sverige utgår 
från en heteronormativ föreställning som sätter svenskhet, medelklass och manlighet i centrum.     
     Samtliga ovanstående resonemang medför en förståelse av att identitet liksom grupptillhörighet är 
produkter som skapats över tid i sociala -, kulturella -, politiska – och ekonomiska sammanhang. 
Ansatsen bygger vidare på hur det etniskt främmande genom social konstruktion bildas som en 
motsättning till det ”vi” som utgörs av västerlandets befolkning. De etniskt främmande går i 
resonemangen under den generella benämningen ”De Andra” . 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett visst antal läkarutlåtanden för vårdbidrag undersöka 
förekomsten av skillnader mellan de utlåtanden som är utfärdade för barn till svenskfödda föräldrar 
respektive de som är utfärdade för barn till utlandsfödda föräldrar. Vidare är syftet att belysa om 
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eventuella skillnader som återfinns kan hänföras till föreställningar om etnisk olikhet där svenskheten 
betraktas som norm.  
     Mot ovanstående bakgrund kan ett mer preciserat syfte formuleras nämligen att undersöka om 
representationen av de två olika grupperna sker på ett etniskt neutralt sätt? Eller för att uttrycka syftet 
deduktivare; Kan det vara så att representationerna skiljs åt utifrån en etniskt heteronormativ 
föreställning som sätter svenskheten som standard. 
     Utifrån ovanstående beskrivna syfte har följande fem distinkta frågeställningar formulerats: 
1.) Vilka representationer av barn och föräldrar återfinns i läkarutlåtanden för barn till svenskfödda 

föräldrar? 
2.) Vilka representationer av barn och föräldrar återfinns i läkarutlåtanden för barn till utlandsfödda 

föräldrar? 
3.) Skiljer representationerna sig åt mellan de två grupperna? 
4.) Om skillnader återfinns hur och på vilket sätt kommer de till uttryck? 
5.)  Kan eventuella skillnader förklaras genom en etniskt heteronormativ föreställning som sätter 

svenskheten som standard? 
 

1.2  Definition av kommande centrala begrepp 
ξ ADHD; är en förkortning av diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (På svenska; 
uppmärksamhetsstörning med över-/hyperaktivitet).  
     Diagnosen används när huvudsakliga svårigheter rör sig inom ovan beskrivna områden och då 
avvikelserna i perception samt motorik inte är så framträdande. För att diagnostiseras med diagnosen 
krävs problem inom hyperaktivitet och impulsivitet. Utöver dessa svårigheter finns ofta problem 
inom affektkontroll som snabba och kraftiga humörsvängningar. Individen är ofta lättprovocerad, 
irritabel, och förlorar lätt självbehärskningen. Krav och önskemål måste omedelbart uppfyllas och 
oförutsedda händelser kan leda till många känsloyttringar.  
     Troligtvis missar man att diagnostisera många flickor och kvinnor för att deras problematik ofta 
kommer till uttryck i hypoaktivitet istället för hyperaktivitet.  
För vidare beskrivning av diagnoskriterier för ADHD enligt DSM-IV se även bilaga 1. 
    ξ Dubbeldiagnoser; Om störningar finns inom flera områden än vad huvuddiagnosen utsäger ger 
man ofta en så kallad dubbel- eller bidiagnos. Eftersom bristande funktioner inom något område ofta 
stör utvecklingen i andra områden är det inte ovanligt att barn med ADHD ofta även har andra 
svårigheter. Vanligen förekommande bidiagnoser är följande; dyslexi, sömnstörningar, motoriska 
svårigheter, tics, autistiska drag, ångest och läs- och skrivsvårigheter. Diagnoserna är 
symptomdiagnoser och bygger på en funktionsdiagnostik, det vill säga en noggrann analys av barnets 
förmågor och svårigheter. I hur hög grad en nedsatt förmåga innebär ett handikapp är beroende av 
livssituationen och de yttre villkoren.  
     Ovanstående funktionsområden beskrivs inte alltid som en bidiagnos utan kan ibland innefattas av 
ADHD diagnosen ensam (exempelvis innebär koncentrationssvårigheter i de flesta fall att både läs- 
och skrivsvårigheter förekommer varmed dessa av vissa läkare inte särskrivs utan bedöms 
innefattade av ADHD diagnosen). Diagnosen ADHD förbjuder dock uttryckligen 
sammanblandningar med tillstånd som Autism, Tourettes Syndrom och Aspbergers syndrom.1  
    ξ Förälder; med begreppet förälder avses i denna studie samma begreppsbestämning som anges i 
4 § HVL2 vad gäller rätten till vårdbidrag. Enligt lagrummet likställs med förälder följande:  
En person som stadigvarande sammanbor med en förälder till barnet, om personen 

      - är gift eller varit gift med föräldern, eller 
      - har eller har haft barn med förälder. 

Den som med socialnämndens tillstånd tagit emot ett utländskt barn för vård och fostran i syfte att 
adoptera det. En särskild förordnad vårdnadshavare. 

                                                 
1 Duvner, 1994 
2 Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag 
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     ξ Barn till svenskfödda föräldrar; med begreppet avses i denna studie barn vars båda föräldrar 
sedan födseln innehaft svenskt medborgarskap.  
     ξ Barn till utlandsfödda föräldrar; med begreppet avses i denna studie barn vars båda föräldrar 
sedan födseln innehaft annat medborgarskap än det svenska och som sedan kommit att bosätta sig i 
Sverige av olika skäl (flykting, asylsökande, invandrande etc.). I den aktuella studien har samtliga 
som innefattas av begreppet ”utlandsfödda föräldrar” mottagit svenskt medborgarskap samt bosatt sig 
i Sverige ”permanent” i motsats till ”temporära invandrare” som innefattar gäststuderande, 
arbetsemigranter och liknande.3 I den aktuella undersökningen är även samtliga föräldrars 
födelseland (ursprungsland) utomeuropeiskt. 

 
1.3 Disposition 
Fortsättningsvis kommer uppsatsen disponeras enligt följande:  
I kapitlet närmast (kapitel 2) följer en beskrivning av det praktiska tillämpningsområdet som rör 
läkarutlåtanden för vårdbidrag. Här kommer jag kort att beskriva grunderna för den sociala 
försäkringen, vårdbidragets innebörd, hur hälso- och sjukvård förbinds med socialförsäkringen samt 
hur läkarutlåtanden för vårdbidrag gestaltas.  
 
• I kapitel 3 sammanställs tidigare forskning gällande etniska skillnader inom hälso- och sjukvård 

samt inom svenska välfärdstjänster.  
 

• Kapitel 4 inleds med ett resonemang kring det allmänna upplägget och den valda metoden. Det 
följs därefter av en redogörelse för materialets avgränsningar, materialinsamlingen samt det 
slutliga urvalet. I avsnittet kommer jag även att motivera mina valda avgränsningar och urval.  
 

• I kapitel 5 diskuteras olika validitets- och reliabilitets problem som kan förekomma i 
undersökningen. Utifrån detta resonerar jag även kring de generaliseringsmöjligheter som jag 
anser att min undersökning har potential till. Slutligen förs ett resonemang kring etiska 
överväganden. 
 

• I kapitel 6 presenteras diskursanalysens teoretiska utgångspunkter. Diskursens utgångspunkter 
konkretiseras med hjälp av Saids och Johanssons teorier kring det historiska skapandet av ett 
etniskt ”Andra” samt till Paula de los Reyes teorier om strukturell diskriminering i dagens 
Sverige.   
 

• I kapitel 7 tydliggörs hur diskursanalysen fungerar som metod varefter jag redogör för olika 
semantiska verktyg för kodning baserade på Roger Fowlers kritiska lingvistik. Slutligen 
presenteras fyra egna huvudteman som även bistår kodningen av materialet.  
 

• Kapitel 8 består av resultatsammanställning samt analys. Här sammanställs eventuella 
förekomster av etniskt heteronormativa beskrivningar, testas och redovisas. Resultaten 
presenteras utifrån de tidigare skapade huvudtemana och analyseras med hjälp av presenterade 
semiotiska verktyg.  
 

• Kapitel 9 består av en sammanfattande diskussion. Resultat och resonemang knyts ihop till en 
helhet som återkopplas till aktuell teori samt till den diskursanalytiska utgångspunkten i sin 
helhet. Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 
2.0  Praktik 
 

                                                 
3Information om temporär och permanent invandring hämtad ur www.sverigemotrasism.nu

http://www.sverigemotrasism.nu/


Phoebe Zorkrot Sidan 10 2007-08-21 

                                                

2.1 Den svenska socialförsäkringen 
 Den svenska modellen är ett begrepp som har flera innebörder beroende på i vilket sammanhang det 
används men syftar ofta på det socialpolitiska trygghetssystemets konstruktion, däribland 
socialförsäkringarna. Den svenska socialförsäkringen ingår som en del i välfärdssystemet och har 
vuxit fram och utvecklats under drygt 100 år. ”Den kan beskrivas som ett enhetligt system av 
ekonomiska stöd, bestående av generella förmåner med både standard- och grundskydd vid olika 
behovssituationer.”4

     Enligt Socialförsäkrings Lagen (1999:799) består socialförsäkringarna från och med den  
1 januari 2001 av två delar, en bosättningsbaserad försäkring och en arbetsbaserad försäkring. 
Vårdbidraget utgör en av de bosättningsbaserade försäkringarna.5

 
Det grundläggande villkoret för att omfattas av de bosättningsbaserade 
försäkringarna är att den enskilde är bosatt i Sverige. En person anses vara bosatt i 
Sverige när han eller hon har sin egentliga hemvist här. För att en person, som 
kommer till Sverige, ska anses vara bosatt här ska han eller hon antas komma att 
vistas i landet längre tid än ett år.6  

 
Ett utmärkande drag för svensk socialförsäkring är en politisk strävan mot jämställdhet det vill säga 
likabehandling av människor. Jämställdhetsprincipen i socialförsäkringen har framför allt medfört att 
försäkringen utformats könsneutralt.7      
     Inom jämförande socialpolitisk forskning har det framhållits att de svenska socialpolitiska 
institutionerna kännetecknas av en universell inriktning.8 I praktiken innebär detta att utrymmet för 
individuell behovsprövning begränsas i många av ersättningarna samtidigt som ersättningsnivån 
bygger på inkomstbortfallsprincipen och är tydligt fastställd i lag (exempelvis utgår dagersättningen 
för föräldrapenningen utifrån en viss procent av den försäkrades sjukpenninggrundade inkomst och 
antalet ersättningsdagar är fixerade).  
     Vissa ersättningar följer dok inte helt den beskrivna universella principen utan grundas på 
behovsprövning. Vårdbidraget är en av de socialförsäkringar som är en sådan behovsprövad 
ersättning. Behovsprövningen innebär, i detta fall, att ersättningsnivån inte är fastställd utan prövas 
utifrån det enskilda barnets särskilda vård- och tillsynsbehov.  
 
2.2 Vårdbidrag 
Vårdbidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd som ska kompensera föräldrar som har sjuka eller 
funktionshindrade barn så att de kan vårda barnet i hemmet. Den grundläggande förutsättningen för 
rätt till vårdbidrag är att barnets funktionshinder eller sjukdom är varaktig i minst sex månader. 
Vårdbidrag betalas ut längst till och med juni månad det år då barnet fyller 19.9

     Vårdbidraget kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. De 
fyra olika nivåerna beräknas utifrån fasta procentsatser av prisbasbeloppet (som är ett 
fiktivt belopp som följer inflationen).  
     Om en förälder har flera barn med funktionshinder grundas bedömningen av rätten till vårdbidrag 
på barnens sammanlagda behov av tillsyn. När barnens sammanlagda behov ger rätt till mer än ett 
helt vårdbidrag kan de olika vårdbidragsnivåerna kombineras. Familjen kan då exempelvis få ett och 
en fjärdedels vårdbidrag, ett och ett halvt vårdbidrag och så vidare upp till två hela vårdbidrag.10  
     Vårdbidraget är som tidigare nämnt behovsprövat. Det innebär att det är omfattningen av barnets 
särskilda vård- och tillsynsbehov som avgör nivån av ersättning. Med särskilt vård och tillsynsbehov 
menas sådana behov som går utöver dem som finns hos ett friskt eller icke funktionshindrat barn i 

 
4 Försäkringskassornas förbund (FKF) Stockholm 2004, s 254 
5 Vägledning 2002:20 samt regelbok för socialförsäkring 2006 
6 2.kap. 1 § SofL. 
7 Ibid 
8 Försäkringskassornas förbund (FKF) Stockholm 2004 
9 Vägledning 2002:20 samt regelbok för socialförsäkringen 2006 
10 Ibid 
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motsvarande ålder. Att de direkta behoven även kan utgöra särskilt vuxenstöd vid beteenden som ofta 
förekommer vid olika psykiska beteendestörningar uttrycks i vägledningen. 
  

Förutom de mer direkta behoven är det lämpligt att Försäkringskassan också 
beaktar andra yttringar och behov hos barnet som är en följd av sjukdomen eller 
funktionshindret. Barnet kan till exempelvis ha störande ovanor, vara speciellt 
passivt eller aktivt eller sakna begrepp om farliga situationer.11  

 
Försäkringskassan ska alltid göra en individuell bedömning när rätten till vårdbidrag prövas. Det 
finns därför inga schabloner för vilken nivå en viss sjukdom eller ett visst funktionshinder berättigar 
till. Det är inte heller lagstadgat hur mycket särskild vård- och tillsyn barnet ska ha för att rätt till de 
olika nivåerna av vårdbidrag ska föreligga.12

 
 
2.3  Hälso- och sjukvård kopplat till socialförsäkring 
För att kunna beviljas de sociala försäkringar som utgör förmåner för sjuka och funktionshindrade 
krävs att sjukdomen eller funktionshindret styrks medicinskt i form av ett läkarutlåtande. Man kan 
därmed hävda att det finns ett externt bestämt beroendeförhållande mellan hälso- och sjukvård samt 
den sociala försäkringen. Förenklat kan det sägas finnas ett behov av att sjukförklara i syfte att den 
försäkrade senare ska kunna ta del av resurser inom socialförsäkringen, men även inom andra 
sektorer som t.ex. skolan.13  
 

En diagnos är dock naturligtvis inget mål i sig utan ett medel för att bättre förstå 
patientens beteende och för att få adekvat omsorg och behandling. Men ett 
medicinskt uttalande, dock inte nödvändigtvis en diagnos, krävs likväl för att ta 
del av välfärdens sociala försäkring. Så som det ser ut idag kan en diagnos öka 
förståelsen för barns eller vuxnas svårigheter och kan därmed också ge dem en 
större möjlighet att få stöd i arbetsliv och skola.14

 
Den senaste tioårsperioden har det blivit dubbelt så vanligt med vårdbidrag. Sedan 1998 har föräldrar 
till cirka 2 000 barn per år beviljats vårdbidrag avseende diagnoser inom gruppen psykiska 
sjukdomar och syndrom, vilken också är den största gruppen bland nybeviljade vårdbidrag. Den 
största ökningen inom gruppen psykiska sjukdomar och syndrom står diagnosen ADHD för.15

     Antalet barn med ADHD som föräldrar beviljas vårdbidrag för kan ses som en spegling av hur 
många barn som diagnostiseras. Anledningen är att föräldrar ofta först i samband med utredning och 
diagnostisering får information om de samhälleliga stöd som finns att få och som de har rätt till. Det 
är således de som också söker vårdbidrag. Bland barn med ADHD och vårdbidrag är 85 % pojkar. 
Att flickor förekommer i lägre utsträckning bland de beviljade vårdbidragen beror på att flickor 
upptäcks och diagnostiseras i lägre utsträckning än pojkar.16

 
2.4  Läkarutlåtanden för vårdbidrag 
Försäkringskassan kan endast pröva förhållanden som bedöms vara medicinskt styrkta. Att ett 
läkarutlåtande krävs tillsammans med vårdbidragsansökan regleras huvudsakligen i Förordningen om 
Handikappersättning och vårdbidrag. Om läkarutlåtande inte inkommer inom rimlig tid avslås 
ansökan i och med ofullständigt underlag:  
 

 
11 Ibid, s 7 
12 Ibid 
13 Försäkringskassornas förbund (FKF), Stockholm 2004. 
14  Ibid s 254 
15 Ibid 
16 Försäkringskassornas förbund (FKF), Stockholm 2004. 
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”Ett läkarutlåtande om barnets hälsotillstånd ska ges in tillsammans med ansökan om det inte finns 
särskilda skäl som talar mot detta. Särskilda skäl kan till exempel vara att ansökan gäller fortsatt 
vårdbidrag och tillståndet för barnet är oförändrat eller att det finns läkarjournaler där barnets 
hälsotillstånd framgår. Det är lämpligt att ett läkarutlåtande lämnas på den av Försäkringskassan 
fastställda blanketten. Om en läkare på annat sätt kan lämna motsvarande uppgifter om barnets 
hälsotillstånd behöver inte uppgifterna lämnas på fastställd blankett.” 17  

 
Köerna till läkare inom Uppsala län är idag långa och det är svårt att inom rimlig tid få fram ett 
läkarutlåtande för vårdbidrag. Länets Försäkringskassa har därför utformat en överenskommelse 
med länets barn- habiliteringar och psykiatri om att intyg utfärdat av någon i de team som barnet 
träffar (kurator, logoped, sjukgymnast eller pedagog) jämställs med läkarutlåtanden vid 
ansökningar om fortsatta vårdbidrag. Att läkarutlåtanden vid fortsatta prövningar av olika skäl kan 
ersättas med medicinska intyg finns beskrivet i Försäkringskassans vägledningar.18

 
”Vid en ansökan om förlängt vårdbidrag uppger föräldern ibland att barnet inte har någon 
regelbunden kontakt med läkare. Behandling och uppföljning sköts istället av någon annan 
specialist inom vården, så som psykolog, sjukgymnast eller logoped... Det är lämpligt att 
Försäkringskassan i sådana fall tar ställning till om det läkarutlåtande som finns från den tidigare 
prövningen fortfarande kan anses vara aktuellt. Om så är fallet kan Försäkringskassan bedöma att 
det är tillräckligt att ett intyg lämnas av någon annan specialist än läkare. Detta gäller även om 
läkarutlåtandet inte är aktuellt.”19  

      
     (För utseendet av den standardiserade blanketten för läkarutlåtande för vårdbidrag se bilaga 2) 
 
3.0 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras en kunskapsöversikt av den aktuella forskning som behandlar olikheter 
inom vård och välfärd beroende på klienters etniska bakgrund. Kunskapsöversikten är ämnad att 
presentera huvuddragen i den aktuella forskningen rörande etnisk diskriminering samt belysa de 
frågor inom området som tycks stå obesvarade. De skrifter som överblickats är hämtade från Statens 
Offentliga Utredningar samt kollegialt granskade vetenskapliga tidskrifter.  
 
3.1 Etniskt jämförande forskning 
Jämförande forskning som avhandlar skillnader mellan olika etniska grupper är extensiv både i 
Sverige och utomlands och inbegriper en mängd olika ämnesområden. Vad gäller forskning inom 
vård och välfärd tycks det största antalet studier röra sig inom områdena diagnostisering, 
behandlings- och habiliteringsplaner, klienternas benägenhet att uppsöka vård/social hjälp samt 
klienternas upplevelse av vården/den sociala hjälpen20.  
     Genomgången litteratur, artiklar och utredningar inom ovanstående områden kan mycket 
förenklat generaliseras in i tre olika forskningsläger som behandlar skillnaderna mellan etniska 
grupper utifrån varsitt fokus.  
     En av dessa tre forskningsskaror lägger fokus på de etniska gruppernas olika benägenhet att 
uppsöka vård eller social hjälp, vilket i sin tur tros bero på en mängd olika faktorer som exempelvis 
utbildning, inställning till vården eller samhällssystemet, familjens roll etc.21

     Andra studier avhandlar istället skillnaderna mellan individerna i de olika grupperna, som tros 
bero på flyktinghistoria, kultur, ekonomiska och sociala uppväxtförhållanden eller andra specifika 
faktorer i individernas uppväxt.22

 
17 2§ Förordningen (2001:1 047) om handikappersättning och vårdbidrag.  
18 Försäkringskassan Vägledning 2002:20 
19 Försäkringskassan Vägledning 2002:20 
20 Se referenser 20-23 
21 Dracham, D (1995). Krasnik, A., Norredam, M., Sorensen T.,  Michaelsen, J & Nielsen A Keiding, N ( 2002). 
Bäärnheim, S & Ejkeblad, S (2000). Iversen, V & Morken, G (2003). 
22 Russel, M N & White, B (2001). Bughra, D (2004). Have M, Oldehinkel A, Vollebergh W & Ormel J (2003). 
Sharpley M, Hutchinson G, McKenzie K & Murray, R M (2001). Zolowska K, Cantor-Graae, E & McNeil, T F 
(2001). Bengi-Arslan, L, Verhulst FC, Van der Ende J & Eroi N (1997).  
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    Slutligen återfinns forskning som undersöker om skillnaderna mellan olika etniska grupper kan 
bero på olika bemötande från vård- och välfärdsystemen som exempelvis antas bero på läkares 
uppfattningar men även skillnader i diagnostiserande mätinstrument.23

     Då intresset i denna uppsats är att undersöka om och hur representationen skiljer sig åt mellan 
svenska och utomeuropeiska grupper är den sistnämnda jämförande forskningen relevant att vidare 
överblicka, d.v.s. den forskning vars fokus inriktas på skillnader i bemötande och beskrivningar av 
olika etniska grupper. 

 
3.2 Etnisk diskriminering inom vård och välfärdsinstitutioner 
Efter ett regeringsbeslut 2004 tillsattes en statlig utredning om makt, integration och strukturell 
diskriminering. Utredningen hade i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom 
strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet samt redovisa befintlig kunskap 
inom området från Sverige och andra länder. Utredningen har resulterat i ett antal rapporter, 
betänkanden och sammanställningar av vetenskap på området, presenterade i Statens Offentliga 
utredningar.24

     Behovet av utredningen har beskrivits vara att det i Sverige förekommer stora kunskapsluckor 
inom forskning som rör etnisk diskriminering, främst vad gäller de mekanismer som skapar olika 
behandlande. Behovet av vidare forskning samt redovisning av den kunskap som finns om strukturell 
diskriminering beskrivs enligt följande: 
 

Det förekommer en grundläggande paradox i den svenska välfärdsmodellen. Modellens ambitioner 
vad gäller att uppnå ökad levnadsstandard och jämlikhet har kommit att överskuggas av tydliga 
segregerings- och utestängningstendenser … Men diskrimineringen är inte bara en följd av 
systemets utformning. Diskurser om ”kulturell särart”, särskiljande handlingar och öppen 
diskriminering möter många personer med utländsk bakgrund och deras barn. Trots att denna 
kunskap har funnits sedan länge har det saknats forskning som belyser de mekanismer som skapar 
denna situation.25

 
Statens utredningar har trots sin ambition att redovisa kunskap om strukturell diskriminering från 
andra länder främst presenterat forskningsresultat från olika svenska studier. Generellt visar 
utredningens olika bidrag på processer som kategoriserar, stigmatiserar och även demoniserar 
medborgare med annan etnisk bakgrund än den svenska. Områden som undersökts i de presenterade 
studierna är arbetsmarknad, skola, hälso- och sjukvård samt välfärdstjänster i form av sociala 
myndigheter samt försäkringskassa. 26

    De resultat som främst är intressanta i anknytning till den egna undersökningens frågeställningar är 
forskning som påvisar skillnader i bemötande inom hälso- och sjukvård. I statens utredningar saknas 
dock forskning med sådan direkt anknytning. Den forskning som behandlar strukturell 
diskriminering inom hälso- och sjukvård behandlar istället hur den strukturella diskrimineringen 
inverkar på klientens hälsotillstånd samt tillgången till adekvat hälso- och sjukvård för flyktingar och 
personer med annan etnisk bakgrund.27  
    Då en av uppsatsens frågeställningar berör på vilket sätt etniska grupper representeras känns det 
ändå relevant att ge en kort översikt av hur olikheterna generellt kommit till uttryck på välfärdens 
område. Dessa uttryck kan (om än utan vetenskapliga belägg) likaså förmodas förekomma i någon 
form inom hälso- och sjukvården. 
    I ovan nämnda forskningsresultat från undersökta välfärdsinstitutioner framgår en gestaltning av 
människor med annan etnisk bakgrund än den svenska som potentiellt farlig för andra 
samhällsmedlemmar. Vidare återkommer ofta uttalanden om gruppens oförmåga att tillgodogöra sig 

 
23 Jones, L P & Okamura, A (2000). Zellman, G L (1992). Moran, J R., Frans, D & Gibson, P A (1995). Lay, B., 
Lauber, C, Rössler, W (2005), Atkinson D & Parham T, (1996), Rahimi M & Rosenthal D, (2003), Balsa A, 
McGuire, T & Meredith, L, (2005). Nguyen, L., Huang, L., Arganza, G & Liao, Q (2007). 
24 SOU 2005:56, SOU 2006:37, SOU 2006:78, SOU 2006:79. 
25 SOU 2006:37, s 8 
26 SOU 2005:56, SOU 2006:37, SOU 2006:78, SOU 2006:79. 
27 SOU 2006:78 



Phoebe Zorkrot Sidan 14 2007-08-21 

                                                

information samt bristande kapacitet att motsvara föräldrarollens krav.28 Man noterar även statistiska 
skillnader i möjligheterna att på bästa sätt tillgodogöra sig vissa socialförsäkringar beroende på att 
lagen är utformad utifrån normer som utgår ifrån arbetsmarknadsförankring. 29 Vad gäller klienters 
egen upplevelse av diskriminering framkommer flertalet uppgifter om myndighetspersoners fixering 
kring klienternas svenskspråkiga förmåga som otillräcklig samt återkommande ifrågasättanden av 
klienternas familjekonstellation, främst vad gäller större barnantal.30

      
3.3 Etniska grupper bedöms på ett differentierat sätt av vårdande behandlare 
Vid databassökning av vetenskapligt granskade artiklar återfanns endast ett fåtal aktuella artiklar 
(skrivna 1996 och framåt) som behandlade skillnader mellan etniska grupper med fokus på 
behandlaren. Endast fyra artiklar påträffades som enskilt undersökte hur behandlarens föreställningar 
kring patientens etnicitet påverkar diagnos, kliniska beskrivningar, behandlingsrekommendationer 
samt beskrivning av patientens allmänna karaktärsdrag.31 Samtliga återfunna artiklar är utfärdade i 
USA av amerikanska vetenskapliga tidskrifter. Någon svensk undersökning på området har inte 
kunnat påträffas. 
     Två av de nämnda underökningarna utförs i form av forskningsexperiment. Båda behandlar 
huruvida bedömningarna av en fiktiv klient påverkas beroende på om klienten beskrivs som 
kaukasisk respektive afroamerikansk. I det ena experimentet har respondenterna bestått av 
legitimerade psykologer. Här undersöktes även om respondenternas egna etniska bakgrund 
påverkade utfallet.32 Det andra experimentet använder sig av universitetsstudenter inom yrkesstudier 
för habiliterare.33  
    Resultaten för båda studierna påvisar statistiskt valida skillnader om att den kaukasiska klienten på 
olika sätt (attraktion, positiv inställning till arbete med klienten, klientens framtidsutsikter, klientens 
förmåga att dra nytta av behandling, utbildnings- och anställningspotential) värderades högre än den 
afroamerikanska klienten. Resultaten av den första studien visar även att de afroamerikanska 
respondenterna värderade den afroamerikanska klienten något högre än de kaukasiska 
respondenterna.34  
     De två återstående undersökningarna är kvantitativa tvärsnittstudier av läkares diagnoser och 
kliniska beskrivningar av barn med olika etnisk bakgrund. Det empiriska materialet utgörs av dryga 
1 000 läkarutlåtanden och patientjournaler. De två underökningarna har dock olika fokus. Den ena35 
undersöker förekomsten av över- och underdiagnostisering hos etniska grupper. Den andra36 handlar 
i sin tur om huruvida eventuella statistiska diagnosskillnader kan vara en effekt av läkares rationella 
reaktioner när ett fall är kliniskt osäkert.  
     Båda underökningarna37 finner skillnader i diagnostisering av olika etniska grupper. Skillnaderna 
innebär att de etniskt olika grupperna i förhållande till varandra konsekvent överdiagnostiseras med 
vissa diagnoser samtidigt som de underdiagnostiseras med andra. Detta resultat återfanns även om 
variabler som kön, funktionshinder och socioekonomisk status hölls konstanta. I den förstnämnda 
studien finner man, förutom den statiska skillnaden, att tesen om att läkaren agerat rationellt tycks 
stämma i vissa fall. Resonemanget om rationalitet utgår ifrån att läkaren i dessa fall tycks ha gjort sitt 
bästa utifrån den information de kunnat införskaffa, språkliga kommunikationssvårigheter till trots. 

 
28 Bredström ur SOU 2006:37 
29 Ann Zofie Duvander och Stina Eklund ur SOU 2006: 37 
30 SOU 2006:79. 
31 African American client Skin Tone and Clinical Judgements of African American and European American 
Psychologists” (1996), “Testing for Statistical Discrimination in Health Care”( 2005), “The Influence of Race 
and Ethnicity on Psychatric Diagnoses and Clinical Characterstics of Children and Adolescents in Children´s 
Services” (2007) samt “Effects of Client Race on clinical Judgement of African American Undergraduate Stu-
dents in Rehabilitation” (2003). 
32 Atkinson D & Parham T (1996) 
33 Rahimi M & Rosenthal D (2003) 
34 Atkinson D & Parham T (1996) & Rahimi M & Rosenthal D (2003) 
35 Balsa A, McGuire T & Meredith L (2005) 
36 Nguyen L, Huang L, Arganza G & Liao Q (2007) 
37 Balsa A, McGuire T & Meredith L (2005) & Nguyen L, Huang L, Arganza G & Liao Q (2007) 
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     Ingen av de ovan funna undersökningarna38 påvisar om skillnaderna mellan de etniska grupperna 
kan utgå ifrån en föreställning om någon av etniciteterna som normbildande. Undersökningarna 
behandlar inte heller ingående hur representationerna av de olika etniska grupperna skiljer sig åt utan 
presenterar endast ett utfall av generella tendenser. 
 
3.4 Nya sätt att närma sig det studerade området  
Av den tidigare forskningen framgår det att klienter både bemöts och bedöms olika beroende på sin 
etniska bakgrund. De grupper som inte inkluderas i den vita, eller i Sverige den svenska, etniciteten 
diskrimineras både strukturellt samt genom enskilda personers omdömen och handlingar därefter.39    
     Bristen av presenterad forskning gällande hur klienter bedöms inom svensk hälso- och sjukvård i 
de statliga utredningarna kan ses som en indikation på att sådan forskning är ringa (särskilt då 
utredningens presenterade syfte är att redogöra för aktuell forskning inom just hälso- och sjukvårdens 
område). En annan orsak till att forskningen inte förekommer kan även vara att fokus på 
behandlarens bedömningar är underordnade de studier som behandlar hälsotillstånd samt tillgång till 
adekvat sjukvård.  
     I den internationella forskningen (här representerad i form av kollegialt granskade artiklar) 
återfinner vi visserligen forskning gällande etnisk diskriminering inom hälso- och sjukvård med 
fokus på den enskilda behandlarens bedömningar, däremot talar inte dessa undersökningar om vilken 
diskurs som behandlarens olika bedömningar kan kopplas till. Skillnaderna i utfall är beskrivna på ett 
kvantitativt sett och är generaliserade snarare än analyserade var och en för sig. 
     Etniska minoriteter värderas lägre och denna värdering fungerar i förlängningen diskrediterande, 
det är alla överens om. Frågan är hur dessa värderingar på ett mer ingående sätt kommer till uttryck 
samt vilka föreställningar som ligger bakom värderingarna. Att förstå den rådande diskursen samt 
vilka typer av diskrediterande föreställningar som denna ger upphov till är ett första nödvändigt steg 
mot förändringsarbete. Finns det någon form av etnisk heteronormativitet som sätter en viss etnicitet 
som standard? Kan även den svenska sjukvårdens bedömningar grundas på sådana rangordnande 
föreställningar? Kan föreställningarna återfinnas även i vårdens stringenta intyg? Det är de här 
obesvarade frågorna som den aktuella studien syftar till. 

 
4.0 Empiri 
Att undersöka förekomsten av heteronormativa föreställningar i just läkarutlåtanden framstod som 
intressant av flera aspekter. En av dessa var att läkarutlåtanden kan betraktas utgöra en viss typ av 
personbedömning och dessutom har för avsikt att göra denna bedömning objektivt. En annan 
intressant aspekt är att läkarutlåtanden har funktionen av intyg som krävs i otaliga situationer, 
exempelvis då man söker ett samhällsstöd, en privatförsäkring, en dispens från vissa samhälleliga 
skyldigheter, inför vissa typer av arbetsansökningar och inte minst i många ersättningsformer inom 
den sociala försäkringen vilka utgör en medborgerlig rättighet. Det var fascinerande att i en handling 
- vars själva funktion kan ses som en garant för en viss typ av ”sanning” - undersöka förekomsten av 
olikheter som byggde på patientens etniska bakgrund. Den egna förförståelsen, baserad på relativt 
lång yrkeserfarenhet inom handläggning av vårdbidrag, var att sådana skillnader fanns.  
     Läkarutlåtanden för vårdbidrag, men även läkarutlåtanden i allmänhet, följer relativt stringenta 
och begränsade standarder. Bedömningar och åsikter framstår inte lika tydligt som i texter med friare 
former (exempelvis tidningsartiklar eller litteratur). Detta beror dels på det diagnostiska språkbruket 
men även på att utlåtandet skrivs i särskilda förbestämda mallar (för exempel se bilaga 2). Skillnader 
i bedömningar och föreställningar kan därför inte sammanställas eller efterlysas med enbart 
kvantitativa textanalytiska metoder utan måste sökas mer implicit i texternas språkbruk. 
Användandet av en textanalytisk metod känns därför given. Diskursanalysen som är den valda 
textanalytiska metoden beskrivs vidare efter presentationen av urval och datainsamling.      
 

 
38 Referens 31-37 ovan. 
39 Atkinson D & Parham T (1996), Rahimi M & Rosenthal D (2003), Balsa A, McGuire T & Meredith L (2005), 
Nguyen L, Huang L, Arganza G & Liao Q  (2007), SOU 2005:56, SOU 2006:37, SOU 2006:78, SOU 2006:79. 
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4.1 Urval och datainsamling  
I och med att jag valt att göra en textanalys av läkarutlåtanden kommer dessa även att utgöra hela 
mitt empiriska material. Vissa urval kan på förhand avgränsa insamlingen av materialet emedan 
andra måste ske under insamlingens gång. Det går därför i mitt fall inte att göra en konkret 
uppdelning mellan urval och datainsamling utan dessa går hand i hand. Förloppet kommer att 
presenteras med ett avsnitt om de urval som gjordes inför materialinsamlingen, därefter följer ett 
avsnitt som beskriver materialinsamlingen och kapitlet avslutas slutligen med ett avsnitt om hur det 
insamlade materialet färdigbearbetades genom vidare utsortering.  
 
4.1.1 Grundläggande urval 
Vid studiet av medicinska underlag kom det sig naturligt att börja urvalet genom att bestämma vilken 
eller vilka diagnoser som skulle medtas i undersökningen. Att endast ha med en diagnos kändes 
lämpligt vid en studie som skulle jämföra innehållet i läkarutlåtanden.  
     Jag valde att utgå från diagnosen ADHD. Valet gjordes främst i och med att min förförståelse om 
att dessa var flest i antal i förhållande till andra enskilda diagnoser samt att läkarutlåtanden för denna 
diagnos är textmässigt extensiva. Att välja en diagnos som yttrar sig i form av beteendestörningar 
snarare än fysiskt somatiska åkommor var även av större intresse eftersom jag inte besatt de verktyg 
som krävs för en undersökning som innefattar avancerad medicinsk terminologi.  
     För att göra det uttagna materialet så lika som möjligt valde jag att endast innefatta renodlade 
ADHD diagnoser och därmed välja bort läkarutlåtanden med tilläggsdiagnoser som inte var direkt 
förankrade med vanligt förekommande ADHD problematik. De tilläggsdiagnoser som jag ansåg 
kunde medtas i undersökningen var: dyslexi, sömnstörningar, läs- och skrivsvårigheter, lättare 
motoriska svårigheter, grov- och finmotoriska störningar och koordinationsstörningar, specifika 
inlärningssvårigheter, trotssyndrom samt tics.  
     Det andra urvalet inför insamlingen av materialet gjordes för att utesluta eventuella skillnader som 
kunde bero på genus, varpå läkarutlåtanden för flickor med diagnosen ADHD valdes att exkluderas. 
Anledningen till varför flickor och inte pojkar valdes bort byggde på forskning (som presenterats i 
definitionen av ADHD begreppet) att färre flickor diagnostiseras med ADHD.  
     Vidare valde jag att endast undersöka de läkarutlåtanden som upprättats på Försäkringskassans 
fastställda blankett för vårdbidrag. Detta val motiveras av tre sakförhållanden; För det första anses 
standardiserade läkarutlåtanden i lagtexten som mest lämpligt. För det andra var det utlåtanden av 
läkare som från början var mitt intresse. (Medicinska intyg kan som tidigare nämnt utfärdas av andra 
i barnets habiliteringsteam.) Slutligen ansåg jag att intyg med friare former skulle försvåra en 
jämförande undersökning då det fanns en risk att individuella olikheter mellan intygen skulle ta 
överhanden. 
     Ett sista urval inför materialinsamlingen var att endast inkludera läkarutlåtanden utfärdade år 2000 
och framåt då jag ville undersöka min tes i ett nuläge.  
 
4.1.2 Insamlingsbeskrivning 
Det första som gjordes inför materialinsamlingen var att få ett formellt tillstånd att ta del av de 
allmänna handlingar som behövdes för fullföljande av den tänkta undersökningen. Tillståndsansökan 
sändes till Försäkringskassans Rätts- och försäkringsenhet, vilka biföll önskemålet med förbehåll att 
avidentifiera personuppgifter. (Se bilaga 3 och 4).  
     Vid tillfället för materialinsamlingen fanns det i Uppsala län 1414 personer som pågående uppbar 
vårdbidrag eller hade ansökt om vårdbidrag. Samtliga av dessa ärenden genomsöktes med undantag 
för de ärenden där inget läkarutlåtande ännu inkommit. Då insamlingen av empirin uppgick till 
nästan en veckas tid kan ovanstående totalantal ärenden ha varierat något.  
     Genomsökningen skedde på Handikappenheten vid Försäkringskassan som är den enhet som 
behandlar vårdbidragsansökningar samt förvarar pågående vårdbidragsärenden (och även är min 
arbetsplats sedan fem år tillbaka). Både arkiv, ärenden som var under utredning, respektive ärenden i 
balans för utredning genomsöktes i jakten på material som stämde in på mina urvalskriterier. Då 
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inget register som sorterade ärenden utefter diagnoskriterier påträffades skedde genomsökningen 
manuellt.      
     När ett läkarutlåtande passade mina urvalskriterier kontrollerades, via Försäkringskassans interna 
datasystem, om föräldrarna var födda i ett utomeuropeiskt land eller i Sverige. Kopian av det uttagna 
läkarutlåtandet markerades sedan för att kunna sorteras in i rätt grupp. De fall där en av föräldrarna 
var svensk och den andra utländsk sorterades bort från undersökningen.  
     Inledningsvis medtogs samtliga läkarutlåtanden som passade mina urvalskriterier. Då jag 
genomsökt hälften av det totala antalet vårdbidrag hade jag funnit dryga 50 läkarutlåtanden för barn 
till svenskfödda föräldrar (som matchade mina urvalskriterier), men endast ett tiotal för barn till 
utlandsfödda föräldrar. Därför koncentrerade jag mig därefter på att endast plocka ut läkarutlåtanden 
för den utlandsfödda gruppen och förde fortsättningsvis bara statistik för ytterligare läkarutlåtanden 
som jag hittade för barn till svenskfödda föräldrar.       
     Efter att ha gått igenom samtliga pågående vårdbidragsärenden hade jag en total av 58 stycken 
kopior av läkarutlåtanden utfärdade för barn till svenskfödda föräldrar och 18 stycken kopior av 
läkarutlåtanden utfärdade för barn till utlandsfödda föräldrar. Nu återstod det att utifrån det insamlade 
materialet skapa två så jämställda grupper som möjligt utifrån kriterierna svenskfödd respektive 
utlandsfödd förälder. 
 
4.1.3 Bearbetning av insamlat material 
Min ambition efter att ha insamlat tillgängligt material som passade mina första urvalskriterier var att 
skapa två så likvärdiga grupper som möjligt. Genom att göra grupperna lika i alla avseenden förutom 
föräldrarnas ursprung hoppades jag kunna isolera etniciteten som den variabel jag avsåg att 
undersöka.  
     För att kunna skapa två likvärdiga grupper behövde materialet sammanställas utefter variabler 
som kunde skilja de olika läkarutlåtandena åt och därmed påverka utlåtandets innehåll. De kategorier 
som jag fann lämpliga var läkarutlåtandets utfärdandeår, enkel ADHD diagnos, ADHD diagnos med 
tilläggsdiagnos, samt en gradbeskrivning av beteendeproblematiken (måttlig ADHD versa svår 
ADHD). För att underlätta vidare urval skapades därför en översiktstabell (bilaga 5) enligt ovan 
beskrivna kategorier.  
     Jag hade väntat mig att materialet för barnen till de utlandsfödda föräldrarna skulle vara relativt 
litet men ändå hoppats på att jag skulle ha en viss möjlighet till urval även bland dessa. För att inte 
undersökningsmaterialet skulle bli för litet vart det istället nödvändigt att ha med samtliga funna 
läkarutlåtanden för barnen till de utlandsfödda föräldrarna. Det var nu alltså en fråga om att utifrån de 
58 läkarutlåtandena för barn till svenskfödda föräldrar hitta 18 utlåtanden som i så stor utsträckning 
som möjligt matchade läkarutlåtandena för barnen till de utlandsfödda föräldrarna.  
     Läkarutlåtanden för barnen till de svenskfödda föräldrarna var lyckligtvis så pass många att en 
relativt precis matchning gick att göra utifrån de valda kategorierna. För varje matchat par ur de båda 
grupperna försökte jag även få barnens ålder att så långt som möjligt överensstämma. En total 
matchning utifrån både de valda kriterierna och ålder visade sig omöjlig men ålderdifferensen för 
varje anpassat par vart aldrig större än två år.  
     Inte heller utifrån de valda kriterierna gick det i alla fall att uppnå fullständigt lika par ur de båda 
grupperna. Men detta kompenserades genom att justera nästa par så att det i slutändan fanns ett lika 
stort antal enkla diagnoser, tilläggsdiagnoser, gradbeskrivningar samt ett likvärdigt antal utlåtanden 
för olika utfärdandeår i de båda grupperna.  
 (För utfallet av de båda grupperna efter den beskrivna slutbearbetningen se bilaga 6.) 
    De två grupperna har genom olika urval och matchning av oberoende variabler blivit så lika som 
möjligt, så som avsetts. Det som nu huvudsakligen skiljer dem åt är föräldrarnas etnicitet och utifrån 
denna variabel ska texten i läkarutlåtandena analyseras. 
 
5.0 Undersökningens korrekthet 
 
5.1 Validitet & reliabilitet  
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Den ideala materialsituationen för undersökningen hade varit förfogande över ett avsevärt större 
antal läkarutlåtanden för de båda undersökningsgrupperna. En möjlighet att expandera materialet och 
samtidigt öka generaliserbarheten hade kunnat vara att innefatta läkarutlåtanden från andra landsting 
än enbart Uppsalas. En sådan studie skulle dock ta för stor plats och tid i förhållande till den avsedda 
undersökningens ramar.  
     I denna studie har jag följaktligen valt att genomföra en intensiv fokuserad studie som endast 
behandlar ett mindre antal läkarutlåtanden. Studien blir därmed snävare än en undersökning med ett 
större empiriskt underlag, varför generaliseringsmöjligheterna blir mindre tillförlitliga. Både validitet 
och reliabilitet kan däremot sägas öka då en fokuserad studie med tydliga avgränsningsområden ökar 
säkerheten om att undersöka det som faktiskt avsågs undersökas.40     
     Till försvar för en viss generaliserbarhet kan här anföras att Uppsala Landsting är ett av Sveriges 
större län och innefattar kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby 
och Östhammar samt har för närvarande en befolkningsmängd på 320 043 personer.41 Som känt 
finns från detta Landsting samtliga pågående vårdbidrag för barn med ADHD diagnos representerade 
på ett eller annat sätt i undersökningen.  
      Ytterligare ett validitetsproblem som är värt att nämna är urvalet av endast en typ av diagnos. 
Trots att detta urval var en nödvändig avgränsning är det mycket sannolikt att det påverkar 
undersökningens resultat. En trolig gissning är att ju mer klinisk en åkomma är desto stringentare är 
läkarutlåtandet och därmed kan det antas finnas desto mindre utrymme för beskrivningar som inte är 
direkt relaterade till sjukdomen.  
     Validitets och reliabilitetsproblem vad gäller den valda textanalysen kommer att diskuteras 
löpande i det senare avsnittet om diskursanalys som metod. 
 
5.2 Etiska överväganden 
I en undersökning som bearbetar läkarutlåtanden som är sekretessbelagda handlingar är det 
naturligtvis av största vikt att uppgifter som rör den enskilde behandlas strikt och konfidentiellt. Att ta 
del av handlingarna tilläts även med förbehåll om att uppgifter som rörde enskilda inte skulle röjas 
samt att personer som handlingarna avsåg inte skulle uppsökas.  
     Så fort materialet hade bearbetats censurerade jag samtliga personuppgifter, även de behandlande 
läkarnas (barnens och föräldrarnas namn, personnummer, telefonnummer och adress, läkarens 
underskrift och kontaktuppgifter). Detta gjordes för att jag skulle kunna undersöka materialet även 
utanför myndigheten samt för att uppgifterna inte längre behövdes för vidare analys. Endast barnets 
ålder markerades innan personnumret sovrades då det antogs kunna vara av vikt vid en 
resultatsammanställning.   
     Att i resultaten inte ange personuppgifter i enlighet med Rätts- och försäkringsenhetens förbehåll 
var etiskt riktigt. I undersökningens syfte, att generalisera olikheter mellan de etniska grupperna, 
fanns därtill inget intresse att hänföra resultaten till någon enskild.  
     Något som jag först såg som etiskt problematiskt var att samtliga läkarutlåtanden för utlandsfödda 
med vårdbidrag (vars barn har ADHD diagnos)i Uppsala Län var medtagna i undersökningen. Vid 
närmare eftertanke insåg jag dock att denna information inte var röjande. Totalantalet av vårdbidrag 
är på inget sett konstant. Empirin har insamlats vid ett tillfälle under en vecka. Mellan 20 och 30 
nyansökningar om vårdbidrag inkommer varje månad och även ett stort antal ärenden avslutas 
månadsvis (i och med att sjukdomen mildrats, barnet fyllt 19 eller liknande). Till denna kontinuerliga 
förändring tillkommer flyttning av ärenden till olika försäkringskontor i samband med att enskilda 
flyttar inom landet. Uppsökande av enskilda genom de uppgifter som återfinns i uppsatsen ser jag 
därmed inte vara möjlig. 
 
6.0 Diskursanalys som teori 
Enligt Bergström och Boréus innefattar diskursanalysen otaliga praktiker, dock har alla inriktningar 
vissa gemensamma förutsättningar. Ett sådant gemensamt villkor är att de samtliga består av 

 
40 Bergstör & Boréus (2005). 
41 www. regionuppsala.se 
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systematiska studier av diskurser. `Diskurs` är ett mångfacetterat begrepp utan klar eller entydig 
definition men kan närmast fastställas till att vara ett sammanhängande sjok av tal eller text 
samt/eller en ämnesavgränsad samtalsordning. 42

     Den socialkonstruktivistiska idén är en grundposition för det diskursanalytiska synsättet. Man 
motsätter sig tanken om objektiv kunskap, bryter distinktionen mellan idé och verklighet samt hävdar 
att alla ordningar förutsätter likväl språk som handling. Verkligheten är därmed både historiskt och 
kulturellt specifik och föränderlig.43

     Jag kommer i det vidare arbetet att använda mig av en form av kritisk diskursanalys. 
Inriktningens beteckning som kritisk ska i detta sammanhang förstås som att diskurser kan ha 
ideologiska effekter som fungerar reproducerande av aktuella maktrelationer i samhället. Kritisk 
diskursanalys vidgar begreppen från den lingvistiska textanalysen genom en orientering mot den 
social praktik som texterna berör.44 I mitt fall utgörs texten av det insamlade empiriska materialet av 
läkarutlåtanden och den sociala praktiken av den etniska diskursen inom svenska vård- och 
välfärdstjänster. 
     Kritisk diskursanalys kan ses som en paketlösning där teori och metod är sammanlänkade. För 
att kunna använda diskursanalysen som metod måste man acceptera dess grundläggande 
premisser.45  Fem teoretiska föreställningar kan urskiljas prägla de många undersökningar som 
skriver in sig i det diskursanalytiska fältet. Den första är tanken om språkets roll som en 
tillhandahållare av ett perspektiv på den verklighet vi ska förstå. Den andra är att det inte görs 
någon strikt åtskillnad mellan vad som sägs och görs i och med utgångspunkten om att språket 
formar handlingen. För det tredje söker ofta analysmetoden rekonstruktionen av sociala 
identiteter, för det fjärde är diskursanalysen ofta inriktad på makt och slutligen, för det femte, är 
man inom analysmetoden ointresserad av aktören och bakomliggande motiv som kan 
begreppsliggöra dennes handlingar.46    
     Ovanstående fem premisser (språkets roll för den sociala världen, rekonstruktioner av sociala 
identiteter, diskursens maktordning samt hur den skapade världen formar handlingen) fördjupas 
nedan i förhållande till den för undersökningen aktuella diskursiva praktiken då jag introducerar 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter.     
 
6.1 Språkets roll för den sociala världen och skapandet av verkligheten 
I den diskursiva analysen har språket en central roll. Synen på språket och språkanvändningen 
innebär att språket inte uppfattas som ett neutralt instrument för kommunikation:  
 

Man tar bestämt avstånd från en syn som utgår från att språket skulle kunna representera en given 
verklighet. Att använda språk är en social aktivitet. Språket självt formas i en social kontext. I 
enlighet med en konstruktivistisk syn blir språket en alldeles nödvändig grund för både vad vi 
tänker och vad vi gör. Att diskutera förtryck utan tillgång till begreppet saknar poäng och sociala 
handlingar förutsätts kunna beskrivas i språket. 47  

 
Förhållningssättet utgår från att verkligheten och det vi håller för sant får mening genom de 
begrepp, kategorier och tolkningar som människan konstruerar. Genom språket skapar och 
återskapar vi vår verklighet i form av kulturella normer, sociala relationer och olika former av 
makt. Verkligheten är därmed inte konstant, en tidigare dominerande idé kan komma att helt 
förkastas när alltfler motsägelser tillstöter. Att försöka förstå historiska resonemang och 
handlingsmönster kan därför ses som en förutsättning för att begripa dagens diskurs.48  

 
42 Bergström & Boréus (2005) 
43 Bergström & Boréus (2005) 
44 Bergström och Boréus (2005) 
45 Bergström & Boréus (2005) 
46 Bergström & Boréus (2005) 
47 Ibid s. 326 
48 Ibid 
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     I det följande kommer diskursanalysen som teori belysas utifrån tre olika författares teser. 
Edward W Said och Stefan Johansson visar hur diskurser om ”De Andra” skapats i västvärlden ur 
ett historiskt perspektiv, medan Paulina de los Reyes beskriver etnisk stereotypifiering samt 
strukturell diskriminering inom dagens svenska välfärdssystem. Vidare är maktperspektivet en 
grundläggande komponent hos alla tre författarnas förda resonemang.  
      
6.1.1 Språkets roll ur ett historiskt perspektiv; Occidentens diskurs om Orienten 
”Ingen kan nu eller då tänka sig ett forskningsområde som symetriskt motsvarar Orientalismen som 
skulle kallas Occidentalismen.” 49  
     I litteraturen om ”Orientalismen” beskriver Edward W Said hur en polariserande diskurs skapas i 
västvärlden om Orienten och dess befolkning. Det Said redovisar för är en ontologisk och 
kunskapsteoretisk uppdelning mellan ”Orienten” och ”Västerlandet” (Occidenten). På ett kritiskt och 
arkeologiskt sätt närmar han sig sin empiri; det vill säga hur västvärlden genom olika tidsepoker 
framställt ’vetenskapliga sanningar’ om Orienten i olika typer av texter. Detta pågick enligt 
författaren till dess att diskursen om Orientalismen utmynnade i egna institutioner, egen vokabulär, 
egen forskning, eget bildspråk och egna doktriner.50  
     Att ett antal personer, föremål, platser eller tidpunkter tillskrivs en betydelse som får objektiv 
trovärdighet först efter att de tillskrivits sin betydelse är ett utmärkande drag i all diskurs menar 
Said.51  
     Johansson, som bygger vidare på Saids tes i sin avhandling om; ”De andra- amerikanska 
kulturkrig och europeisk rasism”, utgår ifrån att skapandet av ”De andra” historiskt sett var unikt 
då inget annat folk före det Europeiska sett sig själva som världshistoriens subjekt och därmed 
alla ”De andra” som objekt. Likt Said beskriver även Johansson den normala företeelsen vad 
gäller beskrivningar av det som är annorlunda:  
 

Att göra sig hemmastadd genom att upprätta en ontologisk mittpunkt, en ursprungsort som hjälper en att 
fixera andra orter, är således detsamma som att berätta historier. Berättelsen erövrar det som är bortom. 
Men erövringen äger bara rum i fantasin. Den är ett slags föreställning… Berättaren upprättar gränser. 
Den som läser eller lyssnar måste åtminstone provisoriskt acceptera detta sanningsspråk. Bilden av De 
andra är hela tiden färgad av den trollkrets historieberättaren skapar och som hans åhörare vördar och 
måste vörda, för att förstå och skydda sig själva .52  

      
Förbehållet hos både Said och Johansson över de beskrivningar som görs av den icke västerländska  
befolkningen är dock att det utanför Europa och den övriga västvärlden aldrig funnits något folkslag 
med vare sig vilja eller resurser att beskriva och representera sig själva med samma precision som 
västvärlden från kolonialismen fram till idag använder för att beskriva och representera ”De Andra”. 
53

     Det narrativa är alltså enligt både Said och Johansson en lika elementär som universell 
förnuftskategori. Även vetenskaplig framställning är i grunden berättande. Myntets baksida är dock 
att vi genom en sådan kategorisering tenderar att dela in människor och geografiska områden 
stereotypt. Så snart man skriver tycks man oundvikligen börja berätta. Så snart man berättar tycks 
man oundvikligen dela in världen i gott och ont.54  
     Nedan kan vi vidare se hur identiteter som icke västerländsk och västerländsk skapas och tillskrivs 
ovan beskrivna dikotoma värden. 
 
6.1.2 Rekonstruktioner av sociala identiteter; västerlänningen och orientalen 

 
49 Said (1978) s.164 
50 Ibid 
51 Ibid, s.130 
52 Johansson (1993) s.26 & 27 
53 Said (1978) & Johansson (1993) 
54 Ibid 
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Via diskursanalysen söker man rekonstruktionen av sociala identiteter. Liksom språket är de sociala 
identiteterna föränderliga. Genom sin diskursiva formation skapas även identitetens 
handlingsmöjlighet. 55

     Den som skrivs in i en berättelse är skyddslös menar Johansson. Det vi kallar kultur, tradition, och 
identitet är resultatet av nytolkningar och korrigeringar av tidigare berättelser. I berättelserna sker en 
kontinuerlig avgränsning mellan det välbekanta och det annorlunda, mellan Självet och ”De Andra”, 
mellan gott och ont. De rekonstruerade identiteterna lyckas därmed separera världen och dess 
varelser längs en skala mellan gott och ont. Det som liknar mig förkroppsligar godheten och det onda 
sammanfaller alltid med det främmande. Den arketypiska bilden av den andre, eller det främmande, 
är inte fruktad för att han/hon är ond, utan snarare är den andre i vår varseblivning ond just därför att 
han/hon är annorlunda.56  
     Uppdelningen leder vanligtvis till en polarisering. Orienten blir mer orientalisk och 
västerlänningen mer västerländsk vilket begränsar det mänskliga mötet mellan dem båda:  
 

Tanken i en sådan uppdelning är att människor, platser och upplevelser alltid ska kunna beskrivas i 
en text som får större auktoritet än den verklighet som den beskriver... Det föremål för studier som 
Orienten och dess folk blivit är försett med är en historisk subjektivitet. Föremålet kommer alltid 
att vara ett annat än sig självt, i förhållande till sig själv och framställas, förstås samt definieras av 
andra. 57  

 
Liksom varje hållbar uppsättning idéer påverkade de orientaliska uppfattningarna också de 
människor som kallades/kallas orientaler likväl som dem som kallades/kallas occidentaler, européer 
eller västerlänningar: 
 

Det spelar ingen roll hur stort det speciella undantaget är eller hur mycket en enskild oriental kan 
undkomma de begränsningar som satts upp omkring honom, han är ändå först och främst oriental, 
för det andra mänsklig varelse och till sist än en gång oriental. 58

 
Genom ovanstående beskrivning av maktförhållandet kan man tydligt se hur en diskurs leder till 
handlingsmönster som i sin tur vidmakthåller rådande över- och underordningar. En av de viktigaste 
komponenterna i den europeiska kulturen, menar Said, är densamma som gjort kulturen hegemonisk, 
nämligen idén om en europeisk överlägsenhet i förhållande till allt icke europeiskt folk.59

 Utifrån dess [västerlandets]aldrig ifrågasatta centrala ställning växte en orientalistisk värld 
fram… en idé om vem och vad som räknades som orientaliskt. Diskursen dominerades av 
doktriner om europeisk överlägsenhet, olika former av rasism, imperialism och liknande 
dogmatiska synpunkter på det orientaliska.60 Man såg sällan orientaler, man tittade inte på dem. I 
stället såg man rakt igenom dem och analyserade dem, inte som medborgare eller ens som 
människor utan som problem som skulle lösas eller begränsas.61

 
     Said och Johannsson beskriver sålunda hur identiteten om ”De andra” historiskt växt fram. En 
viktig grundposition hos de båda författarna är att det finns en ordning och ett syfte med 
identitetskonstruktionen. ”Den Andre” eller den beskrivna ges genom identitetskonstruktionen en 
tillskriven arena av karaktär och möjlig handling. Eftersom ingen av oss lever utanför den samtida 
diskursen införlivas identitetskonstruktionen inte sällan även av den som beskrivs.62 Diskursen mål 
och essens är därför inte oantastligt utan handlar i huvudsak om makt, vilket demonstreras tydligare i 
avsnittet nedan.  
 

 
55 Bergström & Boréus (2005) 
56 Johansson (1993) s.43 
57 Said (1978) s.184 
58 Ibid, s.155 
59 Ibid, s.71 
60 Ibid, s.72 
61 Ibid, s.235 
62 Said (1978) & Johansson (1993) 
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6.1.3 Diskursiva processer och maktordning; Occidentens makt över Orienten 
Diskursen är en ständig kamp om meningsskapande och handlar följaktligen om makt. När en diskurs 
formar den sociala praktiken präglar den relationerna mellan olika grupper i samhället, bland annat 
genom det handlingsutrymme som tillförs genom gruppers identitetskonstruktioner. 63  
     Den diskursiva makten kan jämföras med maktdimensioner som beskriver osynlig makt, d v s 
’makten över tanken’64. En sådan maktdimension utgår från att en viss grupp människor påverkas i 
en sådan riktning att deras önskningar (eller verklighet för att uttrycka det diskursivt) förmår dem att 
agera på ett sätt som egentligen inte alls ligger i deras intresse.65  
     Att Orientalismens diskurs handlar om makt är enligt Said en tydlighet som bland annat förstås 
genom att Orientalismens geografiska omfång ursprungligen var exakt detsamma som det Europeiska 
imperiets. Efter andra världskriget har Amerika dominerat Orienten och närmar sig den på samma 
sätt som Europas kolonialmakter tidigare gjorde.66  
     Sedan imperiets fall har tidigare beteckningar så som ”hedningar” och ”heliga land” kommit att 
moderniseras och förfinas för att vinna en bred legitimitet. Ras, färg, ursprung, temperament, 
karaktär och kultur har istället genom tiderna blivit en ersättande terminologi.67 Nu liksom då 
handlar diskursen om en massa av teori och praktik i vilken det gjorts avsevärda materiella 
investeringar:  
   

Orienten blir inte ett obegränsat område bortom den europeiska världen utan snarare ett 
kringgärdat fält. Med tiden förefaller Orienten rentav att ha den orientalistiska [västerländska] 
forskaren att tacka för sin egen existens. Därtill erbjuder forskaren allt som oftast sin åsikt om vad 
som är bäst för Orienten. Det bästa hävdas vara att för Orientens egen skull lära sig det moderna 
Västerlandets levnadssätt och infoga sig i sin ”naturliga” roll som bihang till Europa. Detta 
samtidigt som den militära och ekonomiska överordningen tonas ner.68  

 
I dagens samhälle har en stor del av Orientalismens vidd koncentrerats till mellanöstern och ’Den 
Islamiska världen’. Även här skapar och syftar den diskursiva processen till inget mindre än makt;  
 

Det finns naturligtvis ett etablissemang inom forskningen kring Mellanöstern … ett nätverk som 
binder samman storföretag, stiftelser, oljebolag, missionssällskap, militär, utrikestjänst och 
underrättelsefolk med den akademiska världen.69  

 
Även Johansson anser att diskursen endast ändrat skepnad genom olika terminologier och argument. 
Idag, menar författaren, aktar den nya rasismens diskurs sig för att tala om överlägsna och 
underlägsna raser, den tidigare biologiska rasismen ersätts i våra dagar med en kultur 
differentialiserande rasism. Här tas för givet att varje kultur är ett eget universum och att varje 
individ hör hemma i någon, men aldrig några, av kulturerna. Vad som igår hette ras-hierarkier kallas 
idag kulturskillnader. Förändringen av rasismens diskurs innebär att åtskilliga antirasistiska argument 
förlorar sin verkan. Exempelvis anses ett flyktingmottagande, enligt nyrasismens diskurs, vara en 
kränkning mot den svenska kulturen men ett brott mot flyktingens egen kultur. Här ”tvingas” 
flyktingens kulturella mönster in i ett nytt sammanhang och den egna kulturen måste därför överges. 
70

     Granskas diskursen noggrannare blir det tydligt att det fortfarande är flyktingen/ ”Den Andra” 
som skapar problemet:  
 

Indelningen i svenskar och invandrare är en huvudförutsättning för främlingsfientligheten. Att 
upprepade gånger peka ut en människa som invandrare är diskriminering. Att upprepade gånger 

 
63 Bergström & Boréus (2005) s.328 
64 Steven Lukes maktdimensioner ur Bergström & Boréus (2005). 
65 Ibid 
66 Said (1978) 
67 Said (1978) 
68 Ibid 
69 Ibid, s.446 
70 Johansson (1993) 



Phoebe Zorkrot Sidan 23 2007-08-21 

                                                

definiera en människa som ett problem är också det diskriminering. Att peka ut en människa som 
ett problem därför att hon är invandrare är (ny)rasism.71  

 
Said och Johansson presenterar tillika en diskurs som konstruerar och reproducerar 
maktförhållanden. Båda författarna hävdar att diskursen i sitt grundparadigm aldrig förändrats utan 
endast ändrat sitt framställningssätt.72 En sådan ersättande form hör till den diskurs som på många 
håll kritiseras idag nämligen mångkulturalismen. Som vi känner igen, inte minst från vår egen 
utbildning, har diskursen samma grundsyfte, det vill säga att förklara det annorlunda. Det annorlunda 
består även här i regel av det nyorientaliska och ”hedningarnas levnadssätt” har beslöjats med 
akademiska termer så som exempelvis patriarkala strukturer. När ideologin är densamma består dock 
otvivelaktigt dess tidigare följder; ett bevarande av status quo i maktens strukturer. 
      
6.2 Strukturell diskriminering; Hur den skapade världen formar det sociala handlandet 
Liksom nämnt tidigare gör diskursanalysen ingen stor åtskillnad mellan vad som sägs och görs. 
Etnisk diskriminering kan därmed inte heller ses som en handling vid sidan av språket och den 
sociala kontext som formar detsamma. Diskurser pekar inte bara ut och definierar vissa bestämda 
grupper utan ger också vissa handlingsanvisningar beträffande det beteende som förväntas från 
gruppen. Konkret innebär det att språket skapar en bestämd världsuppfattning varigenom vissa 
former av handlingar betraktas som naturliga och andra otänkbara, så även vad gäller olika typer av 
diskriminering som exempelvis rasism.73

 
Rasismens diskurs ska inte förväxlas med vad som till vardags kallas för rasism. Diskursen är ett 
kollektivt och vittförgrenat paradigm som bestämmer hur, när, varför och mot vad rasismen kommer till 
uttryck. En omedveten grammatik som styr tänkandet och språkmönstret på alla samhällsnivåer.74  
 

Statens offentliga utredningar, betänkanden och rapporter under åren 2005 och 2006 gällande etnisk 
diskriminering har baserats på tesen om strukturell diskriminering. I den grundläggande utredningen 
ges följande definition av begreppet:  
 

Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses… regler, normer, 
rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör 
hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av 
befolkningen. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt 
… När en individ eller en institution handlar i enlighet med samhällets rådande normer och 
föreställningar om invandrare är det fråga om strukturell diskriminering… vissa drabbas negativt och 
andra påverkas positivt. Därför är maktfrågan central [för förståelsen av den strukturella 
diskrimineringen.]75  
 

Paulina de los Reyes förtydligar den strukturella diskrimineringens dimensioner i sin utredande 
rapport om makt, integration och strukturell diskriminering. Diskriminering, menar Reyes, har sin 
grund i en uppfattning om att människors inneboende olikhet också innebär olika möjligheter att 
delta på likvärdiga villkor i samhällslivet. Föreställningen om att människor är olika och kan sorteras 
enligt redan fastställda egenskaper är en grundläggande förutsättning för diskrimineringen. Olikheten 
är dock inte given utan skapas i kontrast till något annat. ”Den Andra” är vad vi inte är. 76

     Enligt Reyes skiljer sig tesen om strukturell diskriminering från rasism eller enbart diskriminering 
genom att den innebär en skiftning i fokus från de individuella aktörer som diskriminerar till de 
regler, rutiner och praxis som resulterar i att vissa individer och grupper missgynnas under det att 
andra favoriseras. Diskrimineringen kan, bland annat, uppstå som resultat av slentrianmässiga 

 
71 Ibid s.274 
72 Said (1978) & Johansson (1993) 
73 Bergström & Boréus  (2005) 
74 Johansson (1993) s.257 & 258 
75 SOU 2005:56 
76 SOU 2006:37 
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handlingar baserade på förutfattade uppfattningar om etnisk/kulturell olikhet. Därigenom bidrar 
föreställningarna till att vidmakthålla kategoriseringar på etnisk basis. 77   
     Utgångspunkten är diskursiv, att diskriminera eller inte diskriminera är av underordnad betydelse. 
Även rutinmässiga och oreflekterade handlingar medför att individer utsätts för särbehandling. 
Standardberättelser, normativa uppfattningar och stigmatiserande föreställningar om olika etniska 
grupper ligger till grund för den diskriminerande ordningen. Ordningen skulle i sin tur inte kunna 
existera utan diskursens makt att definiera problem och/eller skapa betydelsesammanhang i specifika 
institutionella miljöer. Den strukturella diskrimineringens ordning utgör därigenom en 
heteronormativ diskurs som sätter svenskhet, medelklass och manlighet i centrum. 78

      
7.0 Diskursanalys som metod 
Diskursanalytiska studier kan i metodavseende bestå av ett antal olika tekniker, men studier av 
diskurser är per definition alltid studier av språkliga ordningar. För att i en diskursanalytisk 
undersökning öka möjligheten till god intersubjektivitet krävs det utvecklade analysverktyg. Studier 
som använder sig av lingvistiska tekniker har bättre förutsättningar att uppnå god reliabilitet.79

          Som metodkomplement till diskursanalysens teori och huvudprinciper har jag valt att öka 
analysens reliabilitet genom att utföra en semiotisk analys. De semantiska verktyg jag valt att 
använda är hämtade från Roger Fowlers kritiska lingvistik.80   
          I likhet med diskursanalysen är Fowlers teoretiska utgångspunkt att allt som sägs är 
ideologiserat och kunde ha uttryckts annorlunda. För att synliggöra dessa samhälleligt konstruerade 
sanningar och myter studeras språkets struktur. Den semantiska analysen av ord och ordval, men 
även språkets mindre beståndsdelar såsom ordklasser och satsdelar samt relationen mellan de 
språkliga elementen får betydelse.81  
     Den semiotiska analysen samt de begrepp av Roger Fowler som kommer att användas presenteras 
mycket förenklat nedan. Jag kommer med hjälp av dessa så tydligt som möjligt försöka förklara hur 
jag tänkt att kodning, resultatsammanställning och analys ska gå till. Metodkapitlet kommer att 
avslutas med ett stycke som behandlar hur jag valt att koppla den semantiska kodningen till den 
teoretiska ansatsen genom skapandet av tre huvudteman som eventuella resultat kan försöka inordnas 
under. 
 
7.1 Semiotisk analys samt denotationer och konnotationer 
Ett sätt att nå bortom det som uttryckligen sägs är att ta fasta på det som sägs symboliskt, det vill 
säga indirekt. I den semantiska analysen brukar en uppdelning göras mellan en text bokstavliga 
innebörder, så kallade denotationer, och textens symboliska, associativa och implicita innebörder 
som i semantiken går under benämningen konnotationer.82  
     För att knyta an till de två olika benämningarnas innebörd kan vi ta ett praktiskt exempel så som 
ordet räv. Den denotativa betydelsen av ordet är det fyrbenta, orange-, brun- och vitfärgade 
däggdjuret som har sitt naturliga habitat i norra Europa. Den konnotativa betydelsen kan härledas till 
flera av våra folkliga fabler där räven tilldelas mänskliga egenskaper så som listig, arrogant och slug 
liksom det kan ge associationer till engelska ridjakter eller Disneys saga om vänskap i Micke och 
Molle.    
        Genom att ta fasta på de associativa värdena i texterna (och inte enbart det ordagranna) går jag 
inte miste om viktig information, vilket annars betecknas som en av de stora nackdelarna med 
diskursiv analys. Härigenom stärker jag uppsatsens validitet men ges ett större tolkningsutrymme 
vilket samtidigt ökar subjektiviteten och därmed påverkar reliabiliteten negativt. För att minimera att 
reliabiliteten försvagas kommer jag därför tydligt att förklara eventuella konnotationer och hur jag 

 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Bergström & Boréus (2005). 
80 Fowler (1996) samt Fowler ur Bergström & Boréus (2005). 
81 Ibid, s.4 
82 Bergström & Boréus (2005) 
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kommit fram till eventuella associerade värden - och hålla dessa värden så osökta som möjligt. 83 I 
semiotiken hävdar man dessutom att konnotationer i regel kan betraktas vara kollektiva och 
gemensamma för alla inom en viss kultur. Tillhörande denna kultur hoppas jag att 
intersubjektiviteten därmed skulle ha blivit densamma om den mätts av en annan forskare från den 
egna kulturen. 84  
 
7.2 Textuella tystnader  
Utifrån min förförståelse, tidigare forskning samt presenterade teorier om det socialkonstruerade 
”Andra” utgår jag från att den utlandsfödda befolkningen behandlas som en särskild grupp i den 
diskursiva praktiken, medan den svenskfödda representeras som det normala, det etniskt neutrala om 
man så vill. Därför är det i underökningen även viktigt att belysa vad det är som inte sägs i 
läkarutlåtandena för den svenskfödda gruppen, det vill säga vad som tas för givet genom att denna 
grupp är normerande.  
     I den kritiska diskursen tar man inte alltid hänsyn till det osagda. På senare tid har dock alltfler 
diskursiva analyser tagit fasta på att även det som inte sägs har stor betydelse genom att det på ett 
effektivt och avgörande sätt bidrar till förståelsen av diskursens bakomliggande ideologi.85  
     Att normens attribut (läs den etniska majoritetsbefolkningen) är outsagda i och med att de tas för 
givna är en av grundteserna i de presenterade teorierna om skapandet av ”De andra”. Samtliga av 
uppsatsens presenterade teoretiker menar att ”De Andra” består av beskrivningar av allt det som ”vi” 
inte är. Det frånvarande kan härmed sägas ge det närvarande sin språkliga och sociala innebörd. I 
undersökningen kommer dessa textuella tystnader framkomma genom en jämförelse av vad som sägs 
i läkarutlåtandena för barnen till de utlandsfödda föräldrarna med det som inte sägs i den etniskt 
svenska gruppen. 
 
7.3 Transitivitet 
Fowlers kritiska utgångspunkt är som tidigare nämnt att allt som sägs är ideologiserat och kunde ha 
uttryckts annorlunda. Transitivitet är en språklig begreppsapparat vars huvudsakliga syfte är att ringa 
in olika element i en sats för att se hur ett skeende i satsen beskrivs. Tanken är att en sats kan 
transformeras på flera sätt så att vissa element (processer, deltagare eller omständigheter) i skeendena 
betonas medan andra underbetonas eller helt suddas ut. 86 De två transformationer jag är intresserad 
att använda mig av är så kallad nominalisering och passivisering. 
 
7.3.1 Nominalisering 
Nominalisering är ett sätt att transformera en sats så att deltagaren trollas bort från processerna. Detta 
görs genom att verb eller adjektiv som användas för att mer fullständigt beskriva processen ersätts 
med substantiv. Då deltagaren trollas bort från processen uppfattas denna som mer förtingligad.87  
     Exempel på nominalisering av en mer fullständig sats är omskapandet av satsen ’föräldrar 
demonstrerade mot att kommunens politiska majoritet beslutat anslå mindre pengar för att deras barn 
ska tas om hand av personal på dagis’ till det nominaliserade ’demonstration mot nedskärningar i 
barnomsorgen’. Denna nominalisering kräver en mycket mer medveten tankegång av läsaren för att 
komma åt agenten, det vill säga den deltagare som utför handlingen i satsen. I förlängningen kan 
denna typ av nominalisering ge en ideologisk effekt. (I det beskrivna exemplet är det inte tydligt vem 
det är som beslutat om nedskärningarna vilket gör att agentens ansvarsbörda förminskas.)88  
 
7.3.2 Passivisering 
Passivisering kan i likhet med nominaliseringen dölja agenter och därmed agenters ansvar. En sats 
passiviseras genom att agenten i satsen skrivs så att mottagaren kommer i fokus eller så att agenten 

 
83 Ibid 
84 Fowler (1996) 
85 Bergström & Boréus (2005) 
86Bergström & Boréus (2005) s.281-282 
87 Ibid 
88 Ibid, s.284 
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(liksom i nominaliseringen) helt försvinner. Istället för att exempelvis säga ´polisen jagade 27-
åringen med kniv’ kan man språkligt uttrycka samma sak med följande passiva sats ’27-åring jagades 
med kniv av polisen´. I passivformen ’27-åringen jagades med kniv´ har agenten helt utelämnas 
medan en språkligt korrekt mening kvarstår. 89

     Att någon blir jagad med kniv som i exemplen ovan förutsätter så uppenbart en agent att man 
knappast kan läsa passivmeningen utan att undra över den försvunna agenten. Men i andra 
sammanhang, även där agenten är mycket viktig vad gäller olika gruppers makt och ansvar, är det 
inte alltid lika uppenbart att agenten uteblivit. 90

     Passivformen kan sammanfattningsvis sägas ha effekten att dölja orsakssammanhang och ansvar, 
eller ett syfte att användas i ideologiskt omstridda sammanhang där man inte vill ta ställning till om 
det finns agenter/vilken roll agenten har/vem agenten är.91  
 
7.4 Diskriminering i diskursen 
I litteraturen ”Language in the News: Discourse and Ideology in the Press” har Fowler utifrån ett 
kritiskt lingvistisk undersökt den pressmediala bilden av kvinnor i Storbritannien. I litteraturen 
påvisas att bilden av kvinnor utgår ifrån stereotypa föreställningar om densamma, det vill säga utifrån 
den konventionella kunskapen om kvinnor som social identitet och kategori. Det är med andra ord 
diskursen om kvinnor snarare än egenskaperna hos den specifika kvinnan i fråga, som styr 
representationen av henne; kvinnor representeras som en speciell och från normen (det manliga) 
frånskild grupp. De framställs utifrån detta grupperspektiv snarare än från ett individperspektiv vilket 
gör diskursen diskriminerande. 92 Trots att begreppsapparaterna hos Fowler rör genus och 
maktförhållanden finner jag några av dem som användbara även i denna undersökning med 
förbehållet att fokus skiftas från genus till etnicitet. 
 
7.4.1 Överlexikalisering 
Överlexikalisering vid representationen av kvinnor handlar enligt Fowler om ett överflöd av uttryck 
som används för att beteckna en persons utseende och kropp trots att detta inte är av vikt för 
sakfrågan. Om män, menar Fowler, förekommer överlexikaliseringar nästan bara när de på ett 
påfallande sett avviker från normen. Detta tyder på en omgivande kultur som tillmäter kvinnorna 
abnorm status i förhållande till männen som inte överlexikaliseras.93 Lexikologi är en semantisk 
vetenskap som behandlar språkets ordförråd. Diskursanalytiskt skulle man kunna se det som ett 
intresse av vald terminologi i en viss representation. Vid översättningar är lexikologin av särskild 
vikt då vissa idiom inte får samma kulturella bäring med en direkt översättning. 94  Jag väljer att tolka 
Fowlers kriterium om överlexikalisering som synonymt med överflödiga idiom/överflödig vokabulär 
i en text vad gäller kvinnors utseende och kroppar.  
     Mitt antagande är vidare att överlexikalisering även sker i representationen av de etniska grupper 
som skiljer sig från den inhemska svenska. Dock utgår jag från att eventuell överlexikalisering i den 
etniska diskursen istället kommer till uttryck i form av överflödiga beskrivningar om personers 
härkomst, tvåspråkighet samt/eller förmåga att tala svenska. Sådana överflödig idiom anser jag ha 
samma bäring som idiom om kropp och utseende har i den kvinnliga diskursen, nämligen ett 
tillmätande av abnorm status i förhållande till normen (som i det här fallet utgörs av det etniskt 
svenska). Liksom i genusdiskursen gör jag antagandet att normen d v s den svenska etniciteten endast 
beskrivs då den är påfallande avvikande. (Exempelvis; ’I Alicante pratar var och varannan svenska.´) 
   
7.4.2 Dimunitiva uttryck   

 
89 Ibid 
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91 Bergström och Boréus (2005) s.285 
92 Fowler, 1996. 
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94 Bergström & Boréus (2005) 
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Dimunitiva uttryck är en terminologi som används av Fowler för att beskriva uttryck som refererar 
eller tilltalar vuxna kvinnor på ett förringande sätt så som sötnos, lilla vän, flicka eller med det 
engelska morfemet "-ie" (sweetie, cutie, etc.).95Att på ett denotativt (ordagrant) sätt använda Fowlers 
kriterium för dimunitiva uttryck är enligt min förförståelse mer fruktbart i textanalyser som i högre 
grad tillåter karaktärsskildringar än vad som är fallet i text hämtad från läkarutlåtanden. Däremot 
kommer jag att använda kriteriet på ett konnotativt (associativt) sätt, det vill säga betrakta uttryck 
som på ett mer implicit sätt förminskar en persons status.   
 
7.4.3 Märkta uttryck 
I sin lingvistiska analys av kvinnodiskriminering uppmärksammar Fowler användandet av uttryck 
som han kallar för märkta. Märkta uttryck i diskursen som refererar till kvinnor innehåller ofta extra 
morfem eller ord, vilket vittnar om avvikande eller markerar och drar uppmärksamheten till 
könstillhörigheten hos personen.96  
     Exempel på extra morfem som åsyftar till kvinnlig könstillhörighet kan vara tillägget "-ska", "-
inna" exempelvis vid beskrivningen av olika professioner så som skådespelerska, författarinna. 
Exempel på tillägg av ord som markerar könstillhörighet kan vara tilläggande prefix av genusmärkta 
ord så som dam-, eller kvinnlig-, exempelvis damhockey, kvinnligpolitiker och så vidare. 
Genusmärkta uttryck för män, menar Fowler, förekommer endast i sammanhang där mannens roll 
uppfattas som avvikande, exempelvis på grund av ordets kvinnligt markerade morfem, exempelvis 
manligsjuksköterska.97  
     Även här vill jag hävda att liknande företeelse kan återfinnas i diskurser som behandlar etnicitet. 
Visserligen finns det inga särskilda morfem som betecknar etnicitet däremot återfinns ord som 
används som prefix vid betecknandet av etnisk tillhörighet exempelvis, invandrarkille, arabiskman, 
svartkvinna och så vidare. Etniskt märkta uttryck för inhemska (i detta fall den svenska) personer kan 
även här antas förekomma endast då rollen som svensk påfallande avviker från normen, exempelvis; 
´En svensk student i USA´.    
 
7.5 Teoretisk ansats kopplad till analysmetoden 
Jag tycker mig, mycket översiktligt, kunna dela in den teoretiska ansatsen98 i tre kategoriska 
framställningar av ”De Andra”. För det första rymmer beskrivningarna en normdifferentiering; det 
andra beskrivs utifrån sådant som ”vi” inte är. För det andra är många beskrivningar 
stereotypifierande där ”De Andra” tillskrivs grovt generaliserade egenskaper. För det tredje och sista 
förmedlar beskrivningarna oftast en överlägsen och i vissa fall föraktfull attityd gentemot ”De 
andra”.  
     Dessa tre huvudkategorier; normdifferentiering, stereotypisering samt förringande beskrivningar, 
kommer att användas som ledmotiv i den fortsatta kodningen av empirin och eventuella fynd 
kommer att kategoriseras under dessa tre. Noterbart är att ovanstående kategorier samtliga kan ses 
som diskursiva rekonstruktioner av sociala identiteter99.  
 
8.0 Resultatsammanställning och analys 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de resultat som har återfunnits i empirin samt analysera 
dessa. Samtliga fynd presenteras utifrån ovanbeskrivna övergripande teoretiska kategorier; 
normdifferentiering, förringande beskrivningar samt stereotypifiering. Systematiskt har jag i 
läkarutlåtandena för barn till utlandsfödda föräldrar sökt efter begrepp och satskonstruktioner som 
kunnat tänkas vara normdifferentierade, förringande eller stereotypifierande med hjälp av Fowlers100 
semantiska verktyg. Fynden har jämförts genom att undersöka det som inte beskrivs, beskrivs 

 
95 Fowler 1996 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 Said (1978), Johansson (1993) & Paulina de los Reyes (2006). 
99 Bergström & Boréus (2005) 
100 Fowler (1996) samt Fowler ur bergström & Boréus (2005) 
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annorlunda eller inte lika ofta förekommer i gruppen läkarutlåtanden för barn till svenskfödda 
föräldrar.  
     Utefter funna resultat har varje teoretisk kategori indelats i ett antal underkategorier. Utifrån 
kategorin normdifferentiering fanns exempelvis flera beskrivningar som kunde generaliseras till att 
handla om härkomst och det svenska språket. Familjekonstellation blev en annan generaliserad 
undergrupp för normdifferentieringen, och så vidare.  
     Att ha i åtanke är att de övergripande kategorierna (normdifferentiering, förringande 
beskrivningar och stereotypifiering) endast är en schematisk sammanställning av den tidigare 
presenterade teorin och den sammanställda forskningen till vilken, som tidigare nämnts, både resultat 
och analys genomgående kommer att knyta an. Sammanknytningen av teori och fynd kommer även 
diskuteras vidare i den slutliga diskussionen.   
     I och med att personuppgifterna har avidentifierats kommer personnamn i presenterade citat 
genomgående att ersättas med beteckningen X för att underlätta framställningen. I de fall det kan 
vara av intresse för innehållet kommer barnets ålder att anges i kursiverad stil före valda citat. För att 
ytterligare förenkla återgivandet kommer gruppen läkarutlåtanden för barn till utlandsfödda föräldrar 
att betecknas som ”den utlandsfödda gruppen” och gruppen läkarutlåtanden för barn till svenskfödda 
föräldrar betecknas som ”den svenskfödda gruppen”.  
     Underlaget presenteras nedan enligt följande; en kort beskrivning av kategorin, presentation av 
resultat under generaliserade underkategorier, samt slutligen en analys med hjälp av semantiska 
begreppsapparater och teoretiska utgångspunkter.  
     Slutligen vill jag ta tillfället i akt att poängtera att jag i resultaten inte avser att presentera några 
absoluta sanningar. Jag är medveten om att de egna tolkningarna oundvikligen rymmer olika grad av 
subjektivitet. Med detta sagt väljer jag att ytterligare problematisera den egna subjektiviteten i 
slutdiskussionen, det vill säga först efter presenterad resultat- och analyssammanställning.  
 
8.1 Normdifferentiering  
Med normdifferentierade beskrivningar åsyftar jag i studien till förekomsten av beskrivningar som 
drar uppmärksamheten till barnets eller förälderns etnicitet eller som på annat sätt påvisar ett 
avvikande genom att inte beskrivas hos gruppen barn till svenskfödda föräldrar. Resultaten kom här 
att kategoriseras i följande tre undergrupper; beskrivningar gällande utländsk härkomst och 
tvåspråkighet, beskrivningar gällande ärftlighet av diagnosen, samt beskrivningar gällande barnets 
familjekonstellation. 
 
8.1.2 Utländsk härkomst och tvåspråkighet 
Tidigare forskning i Statens offentliga101 utredningar påvisar att språkkunskaper samt ursprung är 
något som det ofta felaktigt fokuseras på hos klienter med icke svenskt ursprung. Mitt antagande är 
att olika typer av hänvisningar till språket kan utgöra sådana uttryck som Fowler102 kallar för märkta. 
I den första genomsökningen av materialet efterlyste jag satser som innehöll märkta uttryck i form av 
språkkunskaper, samt satser som på ett mer konnotativt sätt beskrev barnens etniska härkomst. I 
materialet för barnen till de utlandsfödda föräldrarna fann jag i tre olika läkarutlåtanden denna typ av 
satser. Dessa var följande: 
 
1) ”X är tvåspråkig, talar sorani och svenska.”  
 
I denna sats återfinns det märkta uttrycket ”tvåspråkig”, men även en överlexikalisering som anger 
vilka språk tvåspråkigheten rör sig om ”sorani och svenska”. Överlexikaliseringen103 konkretiserar 
ytterligare barnets härkomst för läsaren genom att ange det kurdiska språket sorani. Språkliga 
svårigheter är vanligen förekommande hos barn med diagnosen ADHD (se bilaga för 
diagnoskriterier). Vad som här kan poängteras är dock att det inte någon annanstans i de 

 
101 SOU 2005:56, SOU 2006:37, SOU 2006:78, SOU 2006:79. 
102 Fowler (1996) 
103 Ibid 
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läkarutlåtande från vilken satsen är hämtad framgår att barnet har några språkliga svårigheter. I och 
med detta kan man fundera på det medicinska intresset i en beskrivning av barnets språkliga 
färdigheter.  
 
2) 8 år ”Framförallt kvarstår språklig försening med stora brister i ordförråd och grammatik. X är  
    dubbelspråkig svenska - persiska.” 
 
Även satsen ovan beskriver att barnet är dubbelspråkigt samt ger en angivelse av vilka språk det är 
som barnet talar. Till skillnad mot föregående sats står dock denna i kontext till att barnet har 
språkliga svårigheter. Avsikten att tala om att barnet är tvåspråkigt kan därför vara att markera att 
barnet har två hela språk att behärska. Oavsett detta markerar angivelsen av språken, att barnet har en 
utomeuropeisk etnisk bakgrund, vilket tycks vara oväsentlig information i sammanhanget.  
 
3) 12 år ” Första 3 åren bodde familjen i Turkiet.” 
 
Den tredje satsen anger i sin helhet att barnets härkomst inte är svensk. Trots att diskursanalysen inte 
tar hänsyn till individuella avsikter104 känns det meningsfullt att notera att läkarens avsikt med satsen 
här kan ha varit att påvisa varför tillgång till tidigare anamnes saknas. Det förekommer dock i flera 
fall i båda undersökningsgrupperna att sådan anamnes inte beskrivs. De första tre åren kan i detta fall 
ses som av ytterligare ringa betydelse då det rör sig om ADHD diagnos för ett 12 år gammalt barn. 
 
Den svenskfödda gruppen: 
 
Av naturliga skäl förväntades inga fynd som påvisade härkomst i gruppen läkarutlåtanden för barn 
till svenskfödda föräldrar. Men för att understryka sådan textuell tystnad105 genomsöktes materialet 
likväl efter dessa. Vidare var det även intressant att se hur eventuella språksvårigheter framställdes 
hos barnen till de svenskfödda föräldrarna. Satser som påvisade att barnen var av svensk härkomst 
återfanns inte någonstans i materialet. Vad gäller språkliga svårigheter/färdigheter återfanns följande 
två staser:  
 
1) 14 år ”I småbarnsåren noterades grov språkavvikelse, behandling via logopedkliniken.”  
 
I denna mening anges inte vilket språk barnet talar utan refereras endast till att barnet har svårigheter 
med språk/kommunikation i allmänhet genom termen ”grov språkavvikelse”. Att meningen relaterar 
till patologin förstår läsaren även av bisatsen som anger att barnet ska få behandling. I meningen 
återfinns därmed inget etniskt märkt uttryck. Vilket språk barnet har svårt för anges inte heller och 
med en sådan textuell tystnad antar man att det för läsaren är underförstått att det gäller (det 
normgivande) svenska språket. Den första satsen har en nominaliserad form106 där agenten (barnet) 
och verbet (har) ersatts med substantivet ”grov språkavvikelse”. Agenten är härmed inte lika viktig 
som i fallet 1 och 2 i den utlandsfödda gruppen där det tydligt anges vem det är som pratar de två 
olika språken.  
  
2) 13 år ”Klarar sig bra i vissa ämnen men sämre i andra. Störst problem med engelska och  
     svenska.” 
 
Här är den andra meningen beroende av den första. Utifrån den första meningen förstår vi den 
konnotativa betydelsen av idiomen svenska och engelska vilka anger skolämnen och inte språken i 
sig. Sammantaget är citatets konnotativa betydelse107 att barnet har vissa problem i skolan då särskilt 
vad gäller språkliga ämnen. I kontexten är ”svenska” och ”engelska” ingen referens till vare sig de 

 
104 Bergström & Boréus (2005) 
105 Bergström & Boréus (2005) 
106 Ibid 
107 Ibid 
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språk barnet talar eller vilken härkomst barnet har och utgör därmed inte etniskt märkta uttryck108. 
Även här är den första meningen transformerad109. Här handlar det dock om en passivform istället 
för ovan angivna nominalisering. Följden är dock densamma, en avsaknad av agent.  
 
Analytiska slutsatser: 
Märkta uttryck används enligt Fowler när personen ifråga anses avvika från normen. Markören 
uttrycker därmed ett särdrag; den understryker det avvikande i en persons närvaro i ett visst 
sammanhang.110 Ett antagande om att svenskhet ses som normgivande blir tydligt då det i tre fall av 
19 (dryga 15 %) markeras att barnet inte är svenskt genom att beskriva det som tvåspråkigt. 
Antagandet att svenskheten utgör en norm styrks av den textuella tystnad i materialet för barnen till 
de svenskfödda föräldrarna där märkta uttryck som påvisar den svenska etniciteten saknas. Att inte 
beskriva barnen till de svenskfödda föräldrarna som svenskspråkiga är ett sätt att (outtryckligen) 
uttrycka att ”svenska barn” inte är en särskild kategori utan det normala. 
     Ytterligare intressant är den mer exakta förmedlingen av barnens härkomst hos den utlandsfödda 
gruppen. Dessa görs genom angivelser av vart barnet bott under sina tre första levnadsår, samt vilka 
språk barnen talar. Ingenstans i materialet hos de svenskfödda barnen anges vart de bott sina tre 
första levnadsår. Slutsatsen kan även dras här att Svenskheten är förutsatt om inget annat anges. Vi 
kan här ställa oss ett antal retoriska frågor för att tydliggöra resultaten. Skulle vi kunna anse 
angivelsen av att ett barn bott sina 3 första levnadsår i Växjö som överflödig information i 
sammanhanget? Om tvåspråkighet på något sätt kan influera ett barns språkliga svårigheter är det då 
av vikt att veta vilka två språk barnet talar? 
     Att i en sats dölja agenten genom de transformerande formerna nominalisering och passivisering 
bidrar (som tidigare beskrivet) till att agenten endast antas av läsaren och därmed inte sätts i 
förgrunden på samma sätt som om den uttryckligen beskrivs111. Vi kan härmed dra slutsatsen om att 
det är viktigt att tydliggöra barnets tvåspråkighet och (därmed) härkomst genom att tydligt referera 
vem det är som pratar två språk/har bott annorstädes. Det tycks dock inte vara av samma vikt att för 
de svenskfödda barnen poängtera vem de somatiska språksvårigheterna tillhör. Det är visserligen här 
uppenbart att det gäller barnet som läkarutlåtandet beskriver samtidigt är det intressant att det blir 
viktigt att barnet tydliggörs när satsen behandlar barnets etnicitet. 
     Slutligen kan sägas att funna förekomster tyder på att det finns en heteronormativ beskrivning av 
barn till svenskfödda och utlandsfödda föräldrar vad gäller beskrivning av talade språk och härkomst. 
Beskrivningar av den typen som refererar till att märka barnets etnicitet förekommer endast hos 
barnen till de utlandsfödda föräldrarna. 
 
8.1.3 Familjekonstellation 
Vid vidare granskning av materialet återfanns även skillnader kring beskrivningen av barnets 
familjekonstellation. För den utlandsfödda gruppen återfanns beskrivningar om 
familjekonstellationen i tre fall varav samtliga uppgav antalet syskon till barnen. I den svenskfödda 
gruppen återfanns två beskrivningar av samma typ men som istället hade det gemensamt att de angav 
förälderns ensamma vårdnad om barnet i fråga. De funna citaten är som följer: 
 
Den utlandsfödda gruppen: 
 
1) 11 år ”X har syskon från 3 till 26 år gamla.” 
 
2) 14 år ”X, som är syskon 8/9 i hel familj, är mycket impulsstyrd och hamnar lätt i konflikter.” 
 
3) 16 år ”Bor i familj med 8 barn och 2 föräldrar.” 

 
108 Fowler (1996) 
109 Bergström & Boréus (2005) 
110 Fowler (1996) 
111 Bergström & Boréus (2005) 
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Hos den utlandsfödda gruppen anges i det förstnämnda fallet syskonens åldersspann, här nämns 
ingenting om antalet syskon men utifrån den numeriska angivelsen ges läsaren att förstå ålderspannet 
som stort mellan de olika barnen. I de två andra fallen anges det totala antalet syskon, även här på ett 
numeriskt sätt I det andra citatet anges det exempelvis inte att ”X har 8 syskon” utan istället att han är 
nummer 8 av 9, i det sista citatet anges numeriskt familjens totala antal personer. 
  
Den svenskfödda gruppen: 
 
13 år ”Pappa har idag ensam vårdnad om X och hans lillasyster. Mamma bor i Örebro och kontakten 
sker främst per telefon samt att barnen besöker henne på loven.” 
 
12 år ”Enda barn till ensamstående moder. Föräldrarna separerade då patienten var 2 år gammal. Mor 
vårdnadshavare.” 
 
Hos den svenskfödda gruppen framgår även antalet syskon men dessa anges i förhållande till en 
beskrivning om att föräldern är ensamstående/har den huvudsakliga vårdnaden om barnet. Här har 
ingen av antalsbeskrivningarna angetts numeriskt (exempelvis på ett numeriskt uttryckssätt i det 
rådande fallen: pappa har idag ensam vårdnad om X och ett till barn, familj med ett barn och en 
förälder).  
 
Analytiska slutsatser:  
Skillnaden är här tydlig även utan användandet av lingvistiska begreppsapparater. Antalet syskon hos 
den utlandsfödda gruppen väsentliggörs i dessa fall i och med att barnen är många, alternativt har ett 
stort åldersspann mellan sig. Eftersom vårdbidraget endast ersätter särskilt vård- och tillsynsbehov 
för det barn som ansökan, och därmed även läkarutlåtandet, gäller är informationen överflödig (eller 
för att vitt betrakta Fowlers termer: överlexikaliserad112). Här kan återknytas till den forskning som 
framställts i statens offentliga utredningar gällande socialtjänstens bemötande av utlandsfödda 
klienter. Ett flertal av klienterna (som i undersökningen haft rollen av informanter) anger att de 
upplevt diskriminering rörande ett återkommande ifrågasättande av deras barnantal113. Om vi antar 
informationen av syskonantalet som överflödig varför har den då angivits? Varför har den angivits på 
ett numeriskt (och därmed avpersonifierat) sätt hos just det stora familjeantalet? Varför har 
familjekonstellationen endast angivits hos den svenskfödda gruppen i de två fall då föräldern är 
ensamstående?  
     I Avsändarens (det vill säga läkarens) avsikt kan i samtliga fall förvisso vara att påvisa 
omfattningen av förälderns arbete kring sina barn. Som tidigare sagt är avsikten dock av underordnad 
betydelse i diskursanalysen114. Hos den utlandsfödda gruppen betonas istället implicit (i det första 
fallet) och explicit i de två andra antalet barn. Antalet stärks även för läsaren genom att anges 
numeriskt. Vidare beskrivning av familjekonstellation ges inte i fallet för den utlandsfödda gruppen 
emedan de båda läkarutlåtandena för den svenskfödda gruppen anger flera familjeomständigheter 
(var föräldern bor, när de skildes, om barnet är stor-, mellan-, eller lillasyskon och så vidare). 
Nämnvärt är också att barnantalet i den svenska gruppen endast nämns då familjen avviker från 
kärnfamiljsnormen, vilket kan jämföras med Fowlers kriterier om överlexikalisering i 
genusdiskursen115 där mäns genus endast understryks då de tydligt avviker från normen. 
     Min slutsats är att den stora barnaskaran genom sin snäva och numeriska beskrivning, samt 
genom att vara det enda drag av familjekonstellationen som beskrivs för de utlandsfödda kan liknas 
vid samma abnormitet som gäller för genusmärkta uttryck. Färre syskon i ett mindre åldersspann är 
normgivande, eller för att dra en parallell till tidigare forskning, ifrågasätts inte. 
 

 
112 Fowler (1996) 
113 SOU 2005:56 
114 Bergström & Boréus (2005) 
115 Fowler (1996) 
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8.1.4 Diagnosens ärftlighet 
Vid vidare genomgång av materialet upptäcktes en skillnad som måhända inte kan betecknas vara 
etniskt heteronormativ i sak men som dock skiljde sig åt i de två grupperna. Detta gällde 
beskrivningar som angav barnets ärftlighet för diagnosen ADHD. Hos den utlandsfödda gruppen 
återkommer beskrivningar som hänvisar till ärftlighet i hela tre av 19 utlåtanden emedan ärftlighet 
hos den svenskfödda gruppen inte alls återfinns. 
  
Den utlandsfödda gruppen: 
 
”Har ärftlighet på farbrors sida för humörsvårigheter”.  
 
 ”drygt 11-årig pojke med klar hereditet för ADHD, skolsvårigheter.” 
 
”Sammanfattningsvis finns viss ärftlighet för neuropsykiatriska symptom både i familjen och övriga 
släkten.”  
 
Den svenskfödda gruppen: 
 
Inga förekomster. 
 
Analytiska slutsatser: 
Då materialet är ringa kan det naturligtvis inte uteslutas att ärftligheten de facto inte återfinns hos 
barnen till de svenskfödda föräldrarna. Ändock anser jag att den så tydliga överrepresentationen hos 
den utlandsfödda gruppen påvisar en tendens. Till skillnad från beskrivningarna rörande 
familjekonstellation för den utlandsfödda gruppen (där föräldrarnas sociala situation inte alls beskrivs 
och familjesammansättningen beskrivs på ett numeriskt sätt) är här plötsligt både kärnfamiljen, 
farbrodern och den övriga släkten viktiga att notera. Dessa tre läkarutlåtanden har utfärdats av tre 
olika läkare som alla ansett det som viktigt att i det aktuella fallet beskriva de utländska pojkarnas 
arvsanlag för diagnosen.  
     I det standardiserade läkarutlåtandet (bilaga 2) framgår tydligt att det för vårdbidraget krävs en 
beskrivning av barnets särskilda vård- och tillsyns behov. Med hänsyn till att det för vårdbidragets 
utfärdande inte är av intresse om barnets sjukdom/funktionshinder är ärftligt eller inte kan man 
bedöma beskrivningar om ärftligheten som en typ av överlexikalisering116. Något som ytterligare 
styrker detta är att ärftlighet i diagnoskriterierna för ADHD (se bilaga) inte görs gällande. 
     Jag finner det även som osannolikt att det i 19 svenska familjer (särskilt då farbröder och övrig 
släkt inberäknas) inte skulle återfinnas någon person med konstaterad neuropsykiatrisk problematik 
eller beteende störningar av något slag. Den textuella tystnaden117 här kan dock inte tolkas som 
normerande, det kan orimligen vara så att vi som läsare bedöms utgå ifrån ärftligheten som en 
självklarhet. Istället kan den konnotativa tystnaden118 här snarare tolkas som att det inte ses av vikt 
att poängtera ärftlighet, eller kanske för att dra det ännu längre, ses som onödigt att utpeka 
föräldrarna som bidragande orsak till barnets funktionshinder. Om det sistnämnda är fallet har 
samma hänsyn inte tagits för de tre ovanstående familjernas föräldrar. 
 
8.2 Förringande beskrivningar 
Både Said och Johansson förklarar hur de icke europeiska ”Andra” får stå för de egenskaper som 
”vi” inte besitter. Författarna har även påvisat hur ”De Andra” ofta beskrivs utifrån sådana dikotoma 
värden som vi önskar att den egna gruppen inte besitter. Det främmande får härigenom ofta 
representera det onda, aggressiva, irrationella och i alla andra hänseenden lägre stående.119  

 
116 Fowler (1996) 
117 Bergström & Boréus (2005) 
118 Ibid 
119 Said (1978) & Johansson (1993) 
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     Fowlers kallar sin begreppsapparat för uttryck som fungerar som förringande för diminutiva. I 
diskursen som berör kvinnor handlar det om att vuxna kvinnor ofta tillskrivs juvenila former som 
lilla vän, tjej och liknande.120 Då uttryck som kan liknas vid dessa med stor sannolikhet kan antas att 
inte förekomma i ett läkarutlåtande kom istället att leta efter mer implicita beskrivningar om en 
persons status. 
     Barnen i läkarutlåtandena beskrivs främst i förhållande till sina symptom. Jag ansåg att det skulle 
vara svårt att hitta förringande beskrivningar utifrån beskrivningar som behandlar en individs 
nedsatta funktion (detta i sig kan ju upplevas som förringande). Jag sökte därför istället efter 
beskrivningar som kunde verka förringande av föräldrarna. Samtliga beskrivningar kring 
föräldrarna/familjen representeras nedan, det är alltså inte ett urval gjort för att understryka tesen. 
Resultaten har delats in i två underkategorier: beskrivning av barnets föräldrar samt infriande av 
föräldrarollens krav.  
     Hur barnens nedsatta funktion kommer till uttryck i texterna kommer att behandlas enskilt i vidare 
kapitel. 
  
8.2.1 Beskrivning av barnets föräldrar  
För att finna eventuella dimunitiva uttryck121 gällande föräldrarna och samtidigt inte subjektivt 
snedvrida resultaten genomsöktes samtliga uttryck som direkt eller indirekt beskrev föräldrarna till 
barnen i de båda grupperna. Beskrivningen av föräldrarna (och även av föräldrarollen som 
presenteras nedan) var naturligtvis färre än beskrivningarna av barnen som läkarutlåtandena främst 
har för avsikt att behandla. Tre uttryck som kunde härledas till att beskriva föräldrarna eller familjen 
(som inte direkt behandlade föräldrarollen) återfanns hos den utlandsfödda gruppen och två återfanns 
hos den svenskfödda gruppen. Att ha i åtanke inför dessa resultat är att beskrivningar av föräldrarna 
generellt är överflödig, för att inte säga rent oväsentlig, information i de aktuella läkarutlåtandena 
som är ämnade att beskriva barnets särskilda vård- och tillsynsbehov. Beskrivning av föräldrarna ter 
sig i det närmaste endast relevanta i de fall de beskriver särskilda vård- och tillsynsinsatser. En 
beskrivning av föräldrar eller familjen i övrigt är däremot att betrakta som överflödig information 
eller för att använda Fowlers122 termer -överlexikaliserad.  
 
Den utlandsfödda gruppen: 
 
1) 10 år ”Har behandlats framgångsrikt med centralstimulantia och ssri-preparat. Fortsatta 
svårigheter i familjen.” 
 
Dessa två satsers konnotativa innebörd123 beskriver två faktiska förhållanden. Den första rör barnets 
behandling och att denna varit framgångsrik. Den andra satsens subjekt är svårigheter och predikatet 
är familjen. Den totala konnotationen av satsen kan utan att vara långsökt konstateras ha följande 
inbördes logik: Barnet har resultatrikt behandlats varmed barnets problematik kan anses ha avtagit. 
Familjen har svårigheter. Vi får veta att svårigheterna fortgår sedan tidigare och kan därför anses 
vara opåverkade av barnets framgångsrika behandling. Slutsatsen kan tyckas vara att familjen 
generellt har någon form av problem som inte enbart beror på barnets funktionshinder.  
 
2) ”I skolan pratat mycket, en hel del bråk, även så hemma med pappa, där konflikt”  
 
Denna mening är passiviserad124, agenten (barnet) som pratar mycket på lektioner och bråkar en hel 
del är dold för läsaren. Barnets osynlighet är naturligtvis i sig inget problem, tvärtom. Som även 
kommer att nämnas senare är det snarare så att en passivisering som tar bort barnet som 

 
120 Fowler (1996) 
121 Bergström & Boréus (2005)  
122 Fowler (1996) 
123 Bergström & Boréus (2005) 
124 Ibid 
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ansvarstagande agent är logiskt i läkarutlåtanden. Detta i och med att beskrivna beteenden och 
handlingar är uttryck för barnets patologi, det vill säga står utanför barnets kontroll.  
     Ovanstående sats är dock uppbyggd på ett sådant sätt att passiviseringen av barnet som agent 
leder till vissa associativa värden. Mottagaren för agentens beteende det vill säga ”pappa” blir genom 
passiviseringen av barnet särskilt synlig. Den sista bisatsen ”där konflikt” är i och för sig förkortad så 
att den blir grammatiskt ofullständig men ändå kan vi utifrån satsens helhet förstå att beteckningen 
”där” relaterar till hemma med pappa. Genom att agenten döljs och konflikten i hemmet inte uttalat 
relateras till barnets beteendeproblematik blir pappan den enda person vi kan ta på och på ett implicit 
sätt tycks han härmed vara en bidragande faktor till konflikten.  
 
3) ”Ingen av föräldrarna förvärvsarbetar. Modern läser svenska. Pappa äter medicin mot högt 
blodtryck, pratar bra svenska.” 
 
Vårdbidraget är en bosättningsbaserad förmån, den utgår i fyra olika nivåer och är inte 
inkomstprövad. Att föräldrarna förvärvsarbetar eller inte har därför ingen större betydelse. 
Visserligen är vårdbidraget även tänkt att till viss del kompensera förlorad förvärvsinkomst då 
föräldern i och med barnets funktionshinder inte kan arbeta heltid. Merarbetet för sådant vård- och 
tillsynsbehov som upptar sådan tid att föräldern tvingas gå ner i arbetstid (eller inte arbeta alls) vägs 
in i det totala vård- och tillsynsbehovet och bidrar till att sätta ersättningsnivån (dock kompenseras 
inte den förlorade inkomsten faktiskt) 125.  
     I och med ovanstående kan det i ett läkarutlåtande vara av vikt att poängtera att förälderns 
vårdinsatser omöjliggör heltids arbete. Detta tycks dock inte vara den underliggande betydelsen i 
ovanstående citat. I citatets första stycke får vi veta att ingen av föräldrarna förvärvsarbetar men detta 
relateras inte till att förvärvsarbete omöjliggörs på grund av barnets funktionshinder. Att modern 
läser svenska och fadern pratar bra svenska är uttryck som markerar föräldrarnas etnicitet vilket 
naturligtvis är helt ovidkommande. Att modern läser svenska kan även ha som syfte att klargöra det 
för oss att hon har en daglig sysselsättning nämligen studier. Det är dock lika anmärkningsvärt varför 
studiernas ämne är uppmärksammat. Jag finner det ganska otroligt att det skulle ha skrivits ut att 
modern läser vetenskapshistoria i ett barns läkarutlåtande om så var fallet. Avsikten är också av ringa 
betydelse i förhållande till att uttrycket är etniskt märkt126.  
     Förutom att fadern pratar bra svenska får vi veta att han medicinerar mot högt blodtryck. Att detta 
inte har med vårdbidraget för barnet att göra säger sig självt tämligen tydligt utan vidare analys, men 
vad för meningsinnebörd förutom den direkta kan vi utläsa av den sista meningen? Symboliska 
konnotationer det vill säga associativa värden är alltid vanskliga då de kan komma att innehålla en 
hög subjektivitet127. Med denna risk framställer jag härmed mina associationer till personer med högt 
blodtryck så får läsaren själv avgöra om jag är ute på helt egna spår eller om mina sammankopplingar 
har ett allmänt associeringsvärde. För mig framstår en person som har högt blodtryck och pratar bra 
svenska som en utlandsfödd person med hjärtproblem. Högt blodtryck ger mig också vidare 
associationer till personer som är hetlevrade eller till och med aningen hetsiga i sin framtoning. Med 
andra ord en perfekt prototyp för den utlandsfödda pappan.    
 
4) 14 år ”X och hans familj har kontakt med vår Neuropsykiatriska behandlingsenhet sedan Ht-03.” 
 
I ovanstående mening som snarare talar om än beskriver att familjen tillsammans med barnet är 
engagerad i barnets behandling hittar jag inga tecken på någon etnisk heteronormativitet. Här anges 
inget om hur familjen är, det återfinns inga märkta uttryck eller någon överlexikalisering128 som talar 
om att familjen inte är svensk. Inte heller tycks meningen skildra några dimunitiva värden129 som 
förringar familjens status. Visserligen är kontakterna med behandlingsenheten mindre generellt 

 
125 Försäkringskassan Vägledning 2002:20 
126 Märkta uttryck ur Fowler (1996) 
127 Bergström & Boréus (2005) 
128 Fowler (1996) 
129 Bergström & Boréus (2005) 
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beskrivna i meningen nedan (som är den enda meningen som återfunnits i den svenskfödda gruppen 
för det aktuella temat) men betydelseinnebörden tycks inte vara påtagligt åtskiljd. 
  
Den svenskfödda gruppen: 
 
1) 11 år ”X har genomgått en basutredning inom skolan samt en uppföljande barnpsykiatrisk 
bedömning vid BUP-mottagningen i Enköping, där pappa och X träffar barnspsykiater och 
psykolog.” 
 
Analytiska slutsatser: 
I flera av fallen hos den utlandsfödda gruppen beskrivs föräldern på ett sätt som direkt eller implicit 
ger en förståelse att föräldern är en del av konflikten det vill säga konflikten beskrivs inte enskilt 
tillhöra barnets patologi. Liknande beskrivningar återfinns inte någonstans i den svenskfödda 
gruppen och överlag beskrivs föräldern endast vid ett tillfälle. Det handlar då om vad föräldern gör, 
hur denne medverkar till barnets behandling, snarare än vad föräldern är eller kan. Märkta uttryck 
som understryker föräldrarnas etniska bakgrund återfinns i ett av fallen, detta trots att 
läkarutlåtandena inte är ämnade att på något sett beskriva föräldern såtillvida att det inte direkt härrör 
till barnets hjälpbehov. 
 
8.2.2 Infriande av föräldrarollens krav 
I tidigare forskning gällande analysen av den svenska policyutvecklingen rörande hiv/aids130 
framstår att utlandsföddas föräldraroll vid flera tillfällen ifrågasätts. De antas bland annat på ett 
förringande sätt ha sämre förmåga att klargöra sexualitet och dess risker för sina barn än svenskfödda 
föräldrar. Det blev därför intressant att undersöka om liknande ifrågasättande av föräldrarna och 
deras förmåga att handha sina egna barn kunde göras gällande i den aktuella empirin. Materialet 
genomsöktes efter beskrivningar av hur föräldrarna deltog i omhändertagandet av sina barn. Tre 
beskrivningar återfanns i den utlandsfödda gruppen respektive fyra i den svenskfödda. Meningarnas 
konnotativa innebörd kom dock att kunna särskiljas för de båda grupperna. 
 
Den utlandsfödda gruppen: 
 
1) 13 år ”Modern finns alltid till hands för X som stöd.” 
 
Genom begreppsverktyget som behandlar textuella tystnader har det klargjorts att sådant som inte 
sägs eller dokumenteras uttryckligen ofta är detsamma som man antar att läsaren tar för givet d v s 
något man i diskursiv mening håller för sant. Att explicit uttrycka något är därmed ofta en typ av 
antagande att det behöver klargöras för läsaren131. Ovanstående citat kan alltså sägas klargöra att 
modern finns till hands för sitt barn. Vi kan därmed fråga oss om det faktum att en mamma finns till 
hands för sitt barn är något som måste tydliggöras eller borde det kunna tas för givet? Liknande, om 
än tydligare ifrågasättande av föräldrarollen återfinner vi i nästa citat. 
 
2) 13 år ”X familj har på ett mycket gott sätt klarat att ta hand om honom men svårigheterna att göra 
detta fullt ut ökar naturligtvis i tonåren. … Min bedömning är att den miljö X i sin familj lever i är 
mycket bra för honom, men att kompletterande stöd behövs p.g.a. den svåra neuropsykiatriska 
problematik han har.”  
 
Här poängteras att familjen klarat att ta hand om sitt barn. I grammatikens terminologi kallas de 
begrepp som uttrycker subjektets förmåga eller möjlighet för modalitet.132 Modala hjälpverb133 kan 

 
130 Bredström ur SOU 2006:37 
131 Bergström & Boréus (2005) 

      132 http://g3spraakdata.gu.se/svob/  
133 Ibid 
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uttrycka ett mer eller mindre starkt förtroende för subjektet. Det modala hjälpverbet ”klara/klara av” 
som används i ovanstående citats första sats uttrycker ett relativt svagt förtroende. Familjen förväntas 
därigenom inte klara eller åtminstone ha svårigheter att klara att ta hand om sitt barn på ett mycket 
gott sätt. Bisatsen ”men svårigheterna att göra detta fullt ut ökar naturligtvis i tonåren” är intressant 
ur flera aspekter. Den första relaterad till en konnotativ innebörd134: kanske kommer föräldrarnas 
förmåga att ”klara” av sin föräldraroll då barnet väl blir tonåring inte att hålla. Den andra aspekten är 
bisatsen återigen, liksom i föregående exempel, uttrycker en omständighet som borde kunna tas för 
given (och därmed inte uttryckas) det vill säga att barn blir påfrestande svåra att fostra i tonåren, 
vilket särskilt borde gälla barn med beteendestörningar. 
 
3) 14 år ”Behöver mycket stöd och förståelse av sin mor för att inte konflikterna och 
aggressionsutbrotten ska bli värre.” 
 
Denna mening tycks inte underminera föräldrarollens krav utan snarast poängtera att barnet behöver 
mycket föräldrastöd på grund av sitt funktionshinder.  Jämför man dock citatet med de tre funna 
citaten som behandlar föräldrarollen i den svenskfödda gruppen (citat 1, 2 och 3 nedan) framstår en 
viss skillnad. I ovanstående mening handlar det om hur modern ska förebygga att situationen 
(aggressionsutbrotten och konflikterna) blir värre emedan de två citaten nedan pekar på i vilka 
vardagliga situationer barnen behöver särskilt föräldrastöd. 
 
Den svenskfödda gruppen: 
 
1) 15 år ” Alltjämt har han dock ett stort behov av att mamma finns i närheten och kan stödja honom 
i olika situationer under vardagen t ex på morgonen och efter skoldagens slut med läxläsning och 
annat.” 
 
2) 12 år ”Moderns aktiva deltagande och närvaro behövs för att X ska klara av olika vanliga sysslor i 
vardagen som att göra sig i ordning på morgonen och komma till skolan.” 
 
3) 15 år ”Mamma har aldrig egentligen kunnat arbeta heltid utan behövts finnas till hands för X på 
fritiden.” 
 
För utvärdering av de tre ovanstående citaten se analys för citat 3 för den utlandsfödda gruppen. 
 
4) 8 år ”Född efter normal graviditet varunder modern rökte 10 cig/dag.” 
 
Ovanstående mening kan tolkas som ett förringande av mammarollen då det idag för oss är allmänt 
känt att rökning under graviditeten kan vara skadligt för barnet. Informationen om modern rökte eller 
ej är även helt oväsentlig då barnet är 8 år och då ADHD inte är känd att vara en sjukdom till följd av 
moderns rökning under graviditeten.  
 
Analytiska slutsatser: 
Av resultaten framgår det att de utlandsfödda föräldrarna beskrivs på ett något annorlunda sätt än vad 
de svenskfödda föräldrarna gör. Skillnaden består av att den utlandsfödde föräldern oftare 
uttryckligen beskrivs finnas till hands för sitt svårstyrda barn eller beskrivs klara av barnet, vilket ger 
sken av att så inte måste vara fallet.  
     Hos gruppen utlandsfödda poängteras även att föräldrastödet behövs för att barnet inte ska bli 
sämre i sitt beteende. Fokus förskjuts här från barnets behov av vuxenstöd till stävjandet av själva 
funktionshindret. Hos den svenskfödda gruppen poängteras istället barnets hjälpbehov i olika dagliga 
situationer. Fokus skiftas här från ett stävjande av de beteenden som funktionshindret ger upphov till, 

 
134 Ibid 
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för att istället betona barnets särskilda behov av föräldrainsatser för att dess vardag ska fungera 
optimalt.  
     I en av beskrivningarna av de svenskfödda föräldrarna anges ett ovidkommande sakförhållande 
nämligen att modern rökt under graviditeten. Detta kan naturligtvis även ses som ett förringande av 
föräldrarollen men kan inte tydas in i några generella etniskt differentierade mönster. 
    
8.3 Stereotypifiering 
De teoretiska ansatserna135 påvisar samtliga att diskursen rörande ”de andra”, det vill säga det icke 
europeiska, ofta innehåller generaliseringar och schablonmässiga beskrivningar. Till skillnad från 
socialpsykologins termer kring stereotyper (där det snarare rör sig om en individuell uppfattning om 
det som är främmande och okänt) handlar det här åter om en att diskursivt förklara ”De Andra” och 
deras beteende som frånskiljt från det egna136. Diskursen skapar och rekonstruerar schabloner som 
direkt eller indirekt leder till en underordning av de andra (samt till en strukturell diskriminering av 
dem samma). En vanlig social konstruktion av ”De Andra” menar Said (och även Johansson) är att 
tillskriva gruppen ett brutalt, aggressivt och farligt beteende137. Hos barn med diagnosen ADHD är 
aggressionsutbrott men även olika typer av asocialtbeteende vanligen förekommande och beskrivs, 
enligt min egen erfarenhet, väldigt ofta i läkarutlåtandena. Detta är helt relevant eftersom barnet 
kräver både särskild tillsyn och vård av föräldern vad gäller att stävja aggressionsutbrotten, undvika 
att barnet hamnar i konflikter med andra barn och så vidare. Vad som istället tedde sig intressant var 
om det fanns några skillnader mellan de båda grupperna vad gällde hur barnens aggressionsutbrott 
och/eller asociala beteende beskrevs samt om dessa beskrivningar kunde härledas till någon form av 
generell föreställning. Materialet gick därför systematiskt igenom och samtliga beskrivningar av den 
aktuella typen har medtagits för vidare analys.    
 
8.3.1 Beskrivning av barnens aggressionsutbrott och asociala beteende 
Beskrivningar gällande ovanstående kriterier återfanns i lika stor utsträckning, vad gäller antalet, hos 
de båda grupperna. Elva gånger hos vardera av grupperna nämns det hur barnens aggression eller 
asociala beteende kommer till uttryck. Men skillnaderna i hur samt med vilka uttryck skeendena 
beskrivs är påtagliga. Nedan följer en presentation av samtliga citat för vardera gruppen som funnits 
beskriva aggressivt och/eller asocialt beteende hos barnen. Varje citat följs av en kort analys för att 
sedan sammanfattas och diskuteras närmare i den analytiska slutsatsen.   
 
Den utlandsfödda gruppen: 
 
1) 13 år ” Hamnar ofta i konflikter med både vuxna och barn men har också en mjuk och ångerfull 
sida i sin personlighet.”  
 
I ovanstående citats båda satser är subjektet passiviserat138 det vill säga det finns ingen uttalad 
hänvisning som för läsaren markerar vem det är som hamnar i konflikter (första satsen) eller vem 
som också har en mjuk och ångerfull sida i sin personlighet (andra satsen).  
     Passivisering av en sats kan som tidigare förklarat genom att dölja agenten (det agerande 
subjektet) också dölja densammes ansvar eller göra orsakssammanhang mindre tydliga. Passivformen 
kan, i och med att agenten är dold, även göra att mottagaren av agentens handling istället kommer i 
fokus139. Det sistnämnda är fallet i den första satsen där den informationen som framstår tydligast är 
att barnet (den dolda agenten) hamnar i konflikter med inte bara barn utan även vuxna (mottagarna).     
     Vad som är av största intresse för mig i enlighet med vald teoretisk utgångspunkt är den andra 
satsen ”men har också en mjuk och ångerfull sida.”  Det vi ser här är en uppfattning som ser en 

 
135 Said (1978), Johansson (1993) & Paula de los Reyes (ur  SOU 2006:37). 
136 Paula de los Reyes (ur SOU 2006:37). 
137 Said (1978), Johansson (1993) 
138 Bergström & Boréus (2005) 
139 Ibid 
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motsättning i att en 13 årig pojke kan hamna i konflikter och samtidigt vara mjuk och ångerfull. 
Ordet men låter oss förstå att det inte är en självklarhet att barnet kan ha sociala svårigheter men 
samtidigt vara en varm och medkännande människa. Satsen kan därigenom härledas till den 
ideologiska föreställningen om ”De Andra” som illasinnade, eller åtminstone inte självklart varma 
och medkännande.   
 
2) 16 år ”X har ej debuterat med alkohol eller droger.” 
 
Även ovanstående citat förmedlar en motsättning för läsaren, denna gång konnotativt140. I det övriga 
läkarutlåtandet framgår inte, varken i direkt kontext med gällande beskrivning eller i övrigt, att 
pojken i fråga någonsin haft missbrukarproblem eller tendenser till missbruk. Citatet är alltså inte 
taget ur sitt sammanhang då något förtydligande sammanhang inte finns.  
     Mitt bland beskrivningen av pojkens problematik i och med hans diagnostiserade ADHD får vi 
veta detta det vill säga att pojken inte har debuterat med alkohol eller droger. Det konnotativa 
motsatsförhållandet ger läsaren en förutsättning: det finns stor chans för pojken att bli missbrukare 
men han har lyckats att inte bli det. Här ges alltså en indikation på pojkens förväntade beteende. 
Meningen låter oss förstå att det inte är självklart att den 16 årige pojken kan vara en ansvarstagande, 
väluppfostrad individ som trots sitt handikapp inte är destinerad till brott och missbruk. Man kan 
alltså se satsen som konnotativt dimunitiv141 det vill säga utifrån den konnotativa innebörden kan vi 
se att satsen förringar pojkens status som hederlig medborgare. För att tydliggöra detta kan vi se vad 
som händer med meningens innebörd om vi byter ut det stigmatiserade subjektet mot en person som i 
allmän uppfattning har hög status exempelvis före detta statsminister Göran Persson: 
 
Göran Persson (subjekt) har ej debuterat med alkohol eller droger. 
 
Genom att ersätta subjektet den 16 årige pojken ”X” med en allmänt ansedd person ”Göran Persson” 
får citatet en mer eller mindre obegriplig karaktär: Varför skulle Göran Persson ha debuterat med 
alkohol eller droger? Varför ges en sådan mening om honom utan ytterligare hänvisningar som kan 
klargöra en sådan förväntning?   
     Nedan presenteras övriga nio funna citat vad gäller aggression och asocialt beteende. Endast i 
citat nummer 10 har agenten dolts genom en nominalisering142 i första satsen och passivisering143 i 
den andra satsen. Det är även detta citat som har mest objektiv framtoning av de 11 presenterade 
meningarna i den utlandsfödda gruppen. Här anges agentens handlande i meningen med subjektet 
”aggressionsutbrott” och i den andra satsen beskriv passivt ”ett impulsivt agerande ofta med mycket 
starka aggressionsutbrott”. Fokus sätts härmed inte på barnets exakta handlingar.  
     I samtliga övriga citat tydliggörs agenten och därmed även dennes ansvar för 
beteendet/handlingen. Särskilt att beaktas är de valda verb som beskriver barnens handlande. I flera 
av fallen är det verb med starkt nominalvärde det vill säga som beskriver en kraftfull aggressiv 
handling eller betydande asocialt beteende144. Av exempelvis citat nummer 8 och 9 framgår att 
barnet i det ena fallet ger sig på lillasyster (objekt) och i det sistnämnda citatet att syskonen behöver 
skyddas från barnets aggressionsutbrott.  
 
3) 13 år ” X kan också bli fysiskt våldsam och går lös på inredningen.”  
 
4) 13 år ”X bråkar med både barn och vuxna om situationen inte stämmer överens med det han själv 
vill. Har svårt att sätta sig in i hur andra upplever saker och ting och kan därför upplevas som att han 
har empatibrist.” 
 

 
140 Bergström och Boréus 
141 Konnotationer ur Bergström & Boréus, dimunitiva uttryck ur Fowler (1996). 
142 Bergström & Boréus (2005) 
143 Ibid 
144 Ibid 
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5) 15 år ”Har hänt att X blir mycket arg framför allt mot mor och blir då även fysiskt våldsam.” 
 
6) 15 å) ”X är aggressiv och lättretad under besöket, vill avsluta så fort som möjligt.” 
 
7) 11 år ”X har inga nära vänner hemma, har umgåtts en del med äldre pojkar i området som fått 
honom att snatta varför fadern vill att han håller sig hemma.” 
 
8) 9 år ” X är alltid i farten och måste ständigt övervakas, även hemma, då han annars kan ge sig på 
lillasyster eller förstöra saker.” 
 
9) 14 år ”Ger sig på dörrar och inventarier i s b med vredesutbrott”. 
 
10) 14 år ”Dessutom aggressionsutbrott och fin- och grovmotoriska svårigheter… Reagerar 
impulsivt och ofta mycket starkt med aggressionsutbrott”  
 
11) 16 år ”Han har haft stora svårigheter att knyta kontakt med jämnåriga och att respektera andra… 
Han är alltjämt impulsiv och syskonen behöver skyddas från hans aggressionsutbrott.” 
 
Den svenskfödda gruppen: 
 
I den svenskfödda gruppen återfanns som tidigare nämnts även 11 meningar innehållande 
beskrivningar av barnets patologiska aggression och asociala beteende. I hela sju fall förekommer 
någon form av osynliggörande av agenten genom passivisering eller nominalisering145. I två fall 
hänvisas beteendet till orsaken (ADHD). De verb eller nominaliserade subjektsformer146 som anger 
barnens beteende bör även uppmärksammas då de har ett mycket mildare inneboende konnotativt 
värde147 än de som används i den utlandsfödda gruppen.  
 
1) 11 år ”Patienten har lätt att hamna i konflikter.”  
 
Man skulle kunna likna användandet av uttrycket patienten vid en passivisering148. Här tydliggörs 
det för oss att det inte bara är i egenskap av pojke som barnet lätt hamnar i konflikter utan även i 
form av patient. Vi förstår konnotativt149 därigenom att pojkens lätthet att hamna i konflikter är en 
del av och likväl en följd av hans patologi. Uttrycket ”lätt att hamna” tar ytterligare bort agentens 
ansvar. Att hamna i något är ju inte det samma som att direkt utföra något. Det ger inte heller agenten 
samma valmöjlighet och därmed ansvar som en beskrivning av vad agenten direkt gör i konflikten 
(vilket är en beskrivningsform som flertalet gånger används för barnens handlande i den utlandsfödda 
gruppen). 
      I satsen återfinns heller ingen mottagare för konflikten det vill säga vi får inte reda på vem 
agenten utsätter för konflikterna. Att passivisera150 en sats genom att trolla bort agenten kan som vi 
vet förmildra agentens ansvar. Naturligtvis bär barnen med ADHD inget regelrätt ansvar för sådant 
handlande som är en del av patologin. Märkbart är dock att sådan passivisering oftare förekommer 
hos barnen till de svenskfödda föräldrarna. 
 
2) 12 år ”Svårigheter i socialt samspel och att följa regler… X uppvisar många av de problem som är 
typiska vid ADHD som svårigheter att koncentrera sig och ha kontroll över sig själv. Svårigheter att 
förstå socialt samspel och följa regler medför ökat behov av vuxenstöd att förklara och hjälpa till att 
reda ut konflikter och missförstånd."  

 
145 Ibid 
146 Bergström & Boréus (2005). 
147 Ibid 
148 Ibid 
149 Ibid 
150 Ibid 
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Den första satsen har nominaliserats151; agenten har helt enkelt tagits bort och ersatts med subjektet 
svårigheter. I den andra meningen är agenten uttalad (X) men här görs åter en referens till patologin 
genom beskrivningen ”X har problem som är typiska vid ADHD”. Först efter denna åsyftning 
beskrivs beteendet där vi meddelas att X har svårt att ha kontroll över sig själv. Endast konnotativt 152 
kan vi förstå att detta även kan innefatta aggressioner. Att pojken har svårigheter är heller inte ett 
aktivt handlande och för åter tankarna till patologin som även senare förtydligas i och med att pojken 
har ett hjälpbehov för att sköta svårigheterna genom ökat vuxenstöd. Inte heller i detta citat återfinner 
vi någon mottagare för agentens handlingar. 
  
3) 12 år ”En del konflikter blir det med lillasyster.”  
 
Även denna sats är nominaliserad153 då agenten bytts ut mot subjektet ”konflikter”. Här beskrivs (till 
skillnad mot de två beskrivningarna som gäller konfliktsituationen med syskon för barnen i den 
utlandsfödda gruppen) ingen process154; vi får inte veta vad barnet gör eller säger till lillasyster, och 
inte heller hur konflikten sker i övrigt.  
 
På liknande sett som redovisats i citat nummer två hänvisas beteendets orsak till sjukdomsbilden i 
meningen nedan. Även här återfinns ingen process det vill säga ingen beskrivning av vad agenten gör 
i konfliktsituationerna. 
 
4) 12 år ”På grund av hans ADHD problematik blir han lätt frustrerad och tålamodet tar slut vilket 
leder till många konflikter med modern och lillasyster."  
 
5) 9 år ”Stora konflikter både i hemmet och på fritiden. Svårt att behålla kamrater eftersom han ofta 
kommer i konflikt med dessa”  
 
I meningen ovan används i den första satsen åter i en nominaliserad155 form och även i här, i citatets 
andra mening, anges patologin genom ordvalet ”svårighet”. Ordalydelsen ”att koma i konflikt” kan 
sägas ha samma konnotativa värde156 som ”att hamna i konflikt”, det vill säga det åsyftar inte till en 
medveten och/eller självvald handling. 
     Resterande funna citat följer samma mönster som de tidigare beskrivna och de återges därför 
sammantaget nedan.  
 
6) 8 år ”Har aldrig haft någon bästis, haft svårt att klara gruppsituationer och blivit mycket arg när 
han förlorar.”  
 
7) 13 år ”Redan från förskolan har X uppvisat koncentrationssvårigheter och sedan han började 
skolan också klara inlärningssvårigheter samt beteendeproblem”. 
 
8) 14 år ”Pojke med stora svårigheter vad gäller uppmärksamhet/hyperaktivitet med 
aggressionsutbrott…” ”har svårt i det sociala samspelet med både barn och vuxna vilket ofta leder till 
konflikt.”  
 
9) 9 år ”Pojken har svårigheter med respekt för vuxna, tendenser att spela pajas och klara sig ur 
situationer genom att hitta på saker.” 
 

 
151 Ibid 
152 Ibid 
153 Ibid 
154 Ibid 
155 Bergström & Boréus (2005) 
156 Ibid 
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10) 11 år ”Han fungerar således inte optimalt i skolan eller hemma. På kvällarna är han dessutom 
medicinfri … Reser sig upp flera gånger under samtalet och flamsar en hel del.” 
 
11) 12 år ” Man noterade ganska snart att det inte fungerade på lektionstid. På grund av en 
otillfredsställande skolsituation fick X byta skola… Det har blivit bättre för honom där men det finns 
dock en del problem som återstår.”  
  
Liksom i tidigare presenterade citat för den utlandsfödda gruppen beskrivs aggression och asocialt 
beteende i samtliga återstående citat i generella ordalag som ”beteendeproblem”, ”konflikter” och 
”otillfredsställande skolsituation”. Termen ”svårigheter” återfinns i tre av citaten. 
     I ytterligare tre citat döljs agenten (citat 6, 10 och 11) och fråntas därmed sitt ansvar (vilket som 
tidigare sagt är logiskt då beteendet är en följd av patologin).  
     Ytterligare referenser till ett sjukdomsbeteende som patienten inte själv ansvarar för återges i citat 
8 där en referens görs till pojkens uppmärksamhets och hyperaktivitetsstörning samt i citat 10 där det 
förklaras att pojken inte fungerar optimalt. I det sistnämnda citatet förtydligas även att pojken är 
medicinfri på kvällen vilket ger två konnotativa associationer 157, att beteendeproblematiken 
troligtvis försvåras kvällstid, samt att medicinen tycks hjälpa pojken dagtid. Även här påvisas 
därmed, om än indirekt, att beteendet är orsakat av en störning och inte av pojkens egen vilja (och 
därmed egna ansvar). Att uppmärksamma är här även uttrycket ”fungerar således inte optimalt” då 
detta implicit förutsätter att pojken har potential att just fungera optimalt. Sådan potential och 
”behandlande förhoppning” om man så vill återfinns även i den sista satsen i citat nummer 11. Här 
anger man att det blivit bättre men att vissa problem kvarstår, vilket även implicit kan sägas uttrycka 
en utsikt om att pojkens situation ytterligare kan förbättras.   
 
Analytiska slutsatser: 
I resultaten återfinner vi inte bara en skillnad i med vilka termer barnens oönskade beteende beskrivs 
men även att meningarna i den svenskfödda gruppen oftare transformeras158 till att passiviserat159 
eller nominaliserat160 dölja subjektet (barnet). I enlighet med de beskrivna begreppsverktygen161 vet 
vi att detta ofta görs för att frånta agenten ansvar för handlandet. Att barnen inte är ansvariga för 
handlingen förstår vi genom att det här handlar om läkarutlåtande som de facto beskriver barnets 
problematik till följd av den diagnos det uppbär. Ändå tydliggörs både ansvaret och handlingen hos 
gruppen barn med utlandsfödda föräldrar. Barnens handlande beskrivs även i den utlandsfödda 
gruppen med mindre generella tendenser och oftare i form av så kallade rena materiella processer162. 
Med materiella processer menas här att handlingen i detalj beskriver vad agenten (barnet) gör, detta 
har i den utlandsfödda gruppen gjorts flertalet gånger med beskrivningar som att barnet ger sig på, 
kastar, går lös på etc. 
     I den svenskfödda gruppen återfinner vi inte de ovan beskrivna tendenserna av dolda agenter och 
materiella processer. Till skillnad från den utlandsfödda gruppen beskrivs inte i samma utsträckning 
vilket handlande barnet utför. Handlandet omskrivs istället flertalet gånger till att fungera som objekt 
i satsen; barnet har svårigheter, upplever koncentrationsproblem etc. I två av de elva fallen (citat 2 
och 4) tydliggörs att barnets beteende är en följd av diagnosen. Referenser till patologin görs även 
fler gånger implicit genom beskrivningar som hänvisar barnets beteende till att medicinering upphör 
kvällstid eller att beteendet är en följd av barnets hyperaktivitet/ koncentrationssvårigheter.  
     Agerandet i den svenskfödda gruppen beskrivs härmed i mer allomfattande termer samtidigt som 
det i flera fall understryks att barnets fulla potential störs av sjukdomen. Barnet urskuldas (med all 
rätt) genom att påvisa att beteendet inte ”ägs” av barnet utan av sjukdomen som barnet 
diagnostiserats med. I beskrivningarna av barnen till de utlandsfödda föräldrarna är situationen ofta 

 
157 Ibid 
158 Fowler (1996) 
159 Ibid 
160 Ibid 
161 Ibid 
162 Bergström & Boréus (2005) 
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den omvända. Här förutsätts istället vid ett par tillfällen att barnet ska agera illa eller att de trots allt 
har en mjuk och ångerfull sida i sitt beteende. Inte i ett enda fall hos dessa barn refereras beteendet 
direkt till sjukdomen och endast i tre fall är agenten dold. 
     Vokabulären som används för att beskriva barnens beteende ger även två helt olika tongångar i en 
jämförelse mellan grupperna. Detta beror ofta på att beskrivningarna för barnen till de utlandsfödda 
föräldrarna har en mottagare och att agerandet beskrivs i form av en materiell process (barnet gör 
något mot någon). Men även i övriga fall är verben, liksom tidigare nämnt, en kärvare framtoning i 
gruppen för dessa barn. För att tydliggöra denna trend kan vi även fånga in de verb och 
nominaliseringar, (det vill säga samtliga idiom som beskriver handlandet i satserna), hos de båda 
barngrupperna och ställa dem mot varandra (utan inbördes ordning). 
   
Den svenskfödda gruppen:   Den utlandsfödda gruppen: 
  
- Flamsar    - Ger sig på 
- Frustrerad    - alltjämt impulsiv 
- Tålamodet tar slut  - stora svårigheter att knyta kontakt med                        
- Fungerar inte optimalt      jämnåriga och att respektera andra 
- Svårigheter med respekt   - Dessutom aggressionsutbrott 
- Spela pajas                                                                         - Reagerar impulsivt och ofta mycket    
                                                                                                starkt med aggressionsutbrott  
- Hitta på saker     
- Konflikt                                              - vredesutbrott   
- Svårigheter vad gäller uppmärksamhet och   - kan ge sig på  
   hyperaktivitet.    - alltid i farten 
- Svårt i det sociala samspelet   - snatta 
- Svårt att klara gruppsituationer  - aggressiv och lättretad   
- Arg när han förlorar   - blir mycket arg 
- Stora konflikter    - även fysiskt våldsam 
- En del konflikter   - bråkar med både barn och vuxna 
- inte fungerade på lektionstid   - fysiskt våldsam 
- svårigheter att koncentrera sig och ha kontroll  - går lös på inredningen 
  över sig själv    - ej debuterat med alkohol eller droger 
- Svårigheter i socialt samspel och att följa                         - ofta i konflikter med både vuxna och  
   regler       barn 
 
I detta ljus framstår det ännu tydligare vilken grupp barn som framställs ha olika typer av patologiska 
beteende svårigheter och vilken grupp barn som är utagerat våldsamma. 
     Jag anser att skillnaderna antyder om bakomliggande ideologiska föreställningar om 
invandrarbarn och ungdomar. Resultaten pekar på att utlandsfödda framställs i enlighet med 
diskursen om ”De Andra” som potentiellt farligt. Liksom ”De Andra” har barnen till de utlandsfödda 
föräldrarna beskrivits på ett sätt som får dem att framstå som långt mer hotfulla, illavarslande och 
opålitliga än vad som är fallet för de svenskfödda barnen. Beskrivningen tycks bidra till att 
reproducera uppfattningen om det icke svenska som något ociviliserat, allt i enlighet med Saids163 
fynd om ”Orientens barbarer” i olika dialektiska skepnader. Rollen av patient, pojke, barn, 
funktionshindrad tvingas träda tillbaka för den som sammankopplas med utländsk härkomst. Istället 
ges plats åt ett språkbruk som inte alls egenartat eller långsökt följer tidigare stereotypa 
identitetskonstruktioner.   
 
9.0 Sammanfattande diskussion 
 
9.1 Diskriminering i diskursen 

 
163 Said (1978) 
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Den centrala utgångspunkten för uppsatsen är att diskursiv särbehandling av individer med annan 
etnisk bakgrund än den etniska majoritetens upprätthåller vissa ideologiska värden. Dessa värden 
reproduceras med diskursens hjälp på andra samhälleliga nivåer samt i yttersta fall i sociala praktiker. 
Den enskildes avsikt som ligger till grund för särbehandlingen är av underordnad betydelse. Att 
medvetet eller undermedvetet diskriminera bidrar oavsett till att livnära den särbehandlande 
diskursen164. 
     Genom den egna förförståelsen hade jag förväntat mig återfinna vissa skillnader i läkarutlåtandena 
mellan de båda etniskt differentierade grupperna, vilket även synliggjorts i frågeställningens 
deduktiva karaktär. Jag förväntade mig då främst skillnader i form av märkta uttryck, 
överlexikaliseringar samt textuella tystnader som kunde hänföras till föräldrarnas etnicitet. Under 
arbetets gång synliggjordes dock även andra skillnader i beskrivningen av både barn och föräldrar 
vars mönster utkristalliserades på ett generaliserbart sett. Mest överraskande var de stora skillnader 
som återfanns i skildringar av barnens beteendestörningar gällande aggression och asocialitet. Att i 
läkarutlåtanden återfinna att de icke svenska skildrades som något riskfylldare än det svenska var en 
ögonöppnare om att kategorin utlandsfödd som något främmande och potentiellt farligt står 
oifrågasatt. Den har, i diskursteoretiska termer, blivit så pass objektiv att vi även i de mest 
konsekventa situationer automatiskt relaterar olika verkligheter till individer på basis av deras 
härkomst. 
     Intrasubjektiviteten är den främsta kritiken vad gäller all kvalitativ undersökning165. Genom att 
med lingvistiska begreppsverktyg syna varje beskrivning för sig, i vissa fall plocka isär meningar och 
satser i sina minsta beståndsdelar samt leta efter generella mönster hoppas jag ha ökat 
undersökningens reliabilitet och validitet. Jag tror mig härigenom ha höjt möjligheten för andra 
forskare att fullfölja en likvärdig undersökning med relativt likvärdiga resultat.  
     Samtidigt måste jag erkänna och förhålla mig till det relativa i min egen tolkningssats. Även jag är 
ju en del av diskursen och kan därmed inte leverera absoluta sanningar. Som undersökare är jag 
dessutom präglad av min egen tes. Lika lite som jag tar patent på de egna fynden anser jag dem vara 
objektiva eller neutrala. Det vore förment att inte erkänna att flera slutsatser delvis bygger på egna 
associationer snarare än tillfullo grundade belägg.  
     I undersökningen har jag gjort ett antagande om att människor i den egna kulturen har likvärdiga 
associativa värden och att mina tolkningar därmed inte bör skilja sig markant från andra människor 
som tillhör denna. Samtidigt har jag full förståelse för att sådana tolkningar som jag anser vara osökta 
ändå av någon annan kan ses som väldigt hårdragna. Med detta sagt vill jag dock understryka att den 
generella tendensen, det vill säga att det förekommer etniskt heteronormativa skillnader i 
undersökningsmaterialet, är tämligen otvivelaktig.  
     Att i den aktuella undersökningen inte vara intresserad av aktörers avsikter är naturligtvis inte 
detsamma som att peka ut läkarna eller den svenska läkarkåren som rasister eller enskilda 
diskriminerare. De mönster av diskriminering som återfunnits i empirin är en spegling av den 
rådande diskursens mönster. Det är en ideologi som vi samtliga har ärvt, närt och slutligen 
reproducerat. Den tillhör oss alla att i första hand uppdaga och i andra hand bestrida.  
     Undersökningens resultat visar att en etniskt heteronormativ diskurs speglas även i strikta och 
åsiktsåterhållsamma blanketter som agerar som underlag att styrka den enskilda individens utsago. 
Utgången visar sig hög grad överensstämma med föreliggande teoretiska utgångspunkter166 gällande 
skapandet av ”De Andra”. Läkarutlåtandenas skildring av barnen och deras utlandsfödda föräldrar 
utmärks av ett språk som många gånger inte förmår att se bortom schablonen och stereotypen ”icke 
svensk” och som därför framställer densamme på ett etniskt diskriminerande sätt.   
 
9.2 Diskriminering i praktiken 

 
164 Bergström & Boréus (2005) och Fowler (1996), Said (1978), Johansson (1993) och de los Reyes (ur SOU 
2006:37) 
165 Bergström & Boréus (2005) 
166 Said (1978) Johansson (1993) och de los Reyes (ur SOU 2006:37). 
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Att beskriva något är liksom Said167 säger detsamma som att ”ringa in” den man beskriver i ett fält 
av tänkbara valmöjligheter. Därför görs det i diskursanalysen ingen åtskillnad mellan det sagda och 
handlandet168. 
     Den tveksamhet som många känner för att acceptera och erkänna att diskriminering förekommer i 
dagens samhälle bottnar ofta i en föreställning om att Sverige är annorlunda (mer fantastiskt om man 
så vill) än andra länder. Denna underförståddhet har bland annat lett till att man släpat efter i 
utformandet av en effektiv lagstiftning mot etnisk diskriminering i förhållande till andra europeiska 
länder. Sådana problem fanns ju inte hos oss! 169   
     Uppsatsens teoretiska ansats har gjort det tydligt för oss att rasismen är en ideologi som bygger på 
oerhört tydliga sociala identitetskonstruktioner vilka länge har funnits i Europa170. Att utgå ifrån att 
vi i Sverige skulle vara förskonade från denna, mindre benägna att hänge oss åt den eller mer 
fabulösa än övriga nationer i utövandet av vår humanitet anser jag vara en mycket farlig socialt 
konstruerad idé. Idén om vår fantastiskhet tycks ha en inneboende paradox: Vi är undantaget 
enastående därför betraktar vi aldrig någon med högmod. 
     Som anförts i ett tidigt skede är läkarutlåtanden inte en textuell arena för attitydskildringar på 
samma sätt som friare publikationer. Ändå återfinner vi, även i dessa stringentare dokument, en viss 
spegling av den svenska diskursen rörande utomeuropeiska etniciteter.  
     Att de sociala konstruktionerna skiljer sig åt mellan svenskfödda och icke svenskfödda även i 
frågor som rör deras barn (varav vissa bott i Sverige merparten av sitt liv) är diskriminerande. 
Förekomsten av en diskurs som skiljer på individer beroende på deras ursprung gör även att idén om 
”De Andra” rekonstrueras i samtiden. Konsekvensen av en sådan praktik innebär att människor med 
annan etnisk bakgrund än den svenska (eller europeiska) inte kan träda in och agera på samma villkor 
i samhällslivet171.  
     Synen på utlandsfödda och svenskfödda som två separata kategorier reproducerar sådan 
maktordning som bygger på etnisk diskriminering. Det vill säga den maktordning som återfinns idag, 
i Sverige, i allra högsta grad172.  
 
9.3 Inför framtiden 
Att idag inte leva i mångkulturens anda i ett alltmer globaliserat samhälle vill jag påstå förefalla inte 
bara bakåtsträvande och inhumant men även omöjligt. Världen krymper och därmed även dess 
tidigare uppsatta gränser Diskursen om ett ”vi” och ”dem” tycks dock vara mer seglivad och 
inkorporerad i oss än tanken om nationella gränser och oupptäckta fjärran länder. Att erkänna sina 
ofullkomligheter och ocensurerat tydliggöra denna diskurs är den enda möjliga utgångspunkten mot 
en förnyelse som huserar, om inte ett utopiskt alla, så många fler och viktigast av allt; på samma 
villkor! 
     I ett mer direkt perspektiv kan man önska sig vidare vetenskaplig belysning av den strukturella 
diskrimineringen. Vad gäller en mindre forskningsansats vore det intresseväckande att belysa om 
skillnader i representationer av olika etniciteter i det medicinska underlaget påverkar möjligheten att 
medges olika nivåer av vårdbidrag. Utifrån uppsatsens gällande frågeställningar vore det även 
intressant att undersöka sådana kategorier som i och med studiens avgränsningar inte studerats; 
exempelvis en underökning av läkarutlåtanden för flickor med ADHD, en jämförelse mellan flickor 
och pojkar, en jämförelse av läkarutlåtanden för andra diagnoser samt en undersökning som 
innefattar barn med en svenskfödd och en utlandsfödd förälder. Det vore naturligtvis även spännande 
att verkställa en likvärdig undersökning på annan ort i Sverige varefter det skulle framgå om den 
aktuella uppsatsens forskningsresultat har reliabel bäring.  

 
167 Said (1978) 
168 Bergström & Boréus (2005) 
169 SOU 2005:56 
170 Said 81978), Johansson (1993) & Paula de los Reyes (ur SOU 2006:37). 
171 Paula de los Reyes (ur SOU 2006:37). 
172 Ibid 
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     Slutligen vore det ideala om vi kunde betrakta världen utanför oss med avsikt att lära istället för 
att härska, med genuin nyfikenhet snarare än vilja till systematisk kategorisering. Eller som Said 
själv överlämnar anmodan åt eftervärlden:  

 
”Den kanske allra viktigaste uppgiften borde vara att genomföra undersökningar 
som samtida alternativ till Orientalismen, att fråga sig hur man kan studera andra 
kulturer och folk ur ett frihetsvänligt eller icke-repressivt och icke- manipulativt 
perspektiv.” 173  
 

Enligt mig är att förstå makt detsamma som att förstå varför vi hittills funnit liknande 
uppmaningar som barnsligt utopiska.  

 
173 Said (1978) s.93 
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Bilaga 1.  
Diagnoskriterier för ADHD enligt DSM- IV: 
 
Det ska föreligga sex symptom på uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och/eller impulsivitet under 
en period på sex månader av en grad som klart stör barnets anpassning och som inte överensstämmer 
med deras utvecklingsnivå. 
 
Uppmärksamhetsstörning. 
ξ Slarvar eller missar detaljer i skolarbete eller andra aktiviteter. 
ξ Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller lekaktiviteten. 
ξ Tycks inte lyssna på vad man säger. 
ξ Har svårt att uppfatta instruktioner, och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, vardagssysslor 

eller arbetsuppgifter. (Inte beroende på trots eller att barnet inte förstått instruktionerna). 
ξ Har svårt att organisera sitt skolarbete eller andra aktiviteter. 
ξ Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning som skolarbete. 
ξ Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som pennor, böcker, 

kläder. 
ξ Blir lätt distraherad av yttre stimuli. 
ξ Glömsk i vardagssituationer. 
 
Hyperaktivitet 
ξ Har ingen ro i händer och fötter, skruvar sig på stolen. 
ξ Har svårt att sitta stilla, lämnar sin plats. 
ξ Rusar omkring och klättrar på allt. Hos äldre en känsla av rastlöshet. 
ξ Har svårt att leka och arbeta tyst. 
ξ Är ständigt i farten uppe i varv. 
ξ Pratar ofta och mycket. 
 
Impulsivitet 
ξ Svarar rakt ut innan man hunnit ställa en fråga färdigt. 
ξ Har svårt att vänta på sin tur. 
ξ Avbryter och stör andra, bryter in i samtal eller lekar. 
 
 
Symptomen ska föreligga i minst två olika miljöer, som skola fritids eller hemma. En del av 
symptomen debuterar före sju års ålder. Symptombilden ska inte enbart vara en del av en annan 
störning och inte bättre förklaras av annan diagnos. 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. 
Standardiserad blankett för läkarutlåtande avseende vårdbidrag: 

(Blanketten har även ytterligare en sida i vilken läkaren hänvisas att ange funktionshindrets varaktighet samt ange eventuella 
merkostnader som uppkommer för föräldern i och med funktionshindret. Denna sida har i uttagna läkarutlåtanden inte studerats ingående 
och presenteras därför inte i undersökningen. I en översikt verkade dock inga skillnader mellan de tå olika undersökningsgrupperna 
framstå vad gäller tiden för funktionshindrets varaktighet (i de flesta fall satt till två år). Vad gäller merkostnaderna var det genomgående 
liknande kostnader som styrktes. Beskrivningen om hur saker förstördes, och därmed ledde till merkostnader, kunde dock i en översikt 
liknas med skillnaderna presenterade i undersökningen gällande aggressionsutbrott och asocialt beteende.)  
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Bilaga 3.  
Tillståndsansökan om delgivning av allmänna handlingar.  
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Bilaga 4.  
Svar gällande förfrågan om delgivning av allmänna handlingar: 
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Bilaga 5.  
Tabell över empiriskt material efter första urvalet: 

 
 Läkarutlåtanden för barn till utlandsfödda föräldrar: 
 

Utfärdande år Antal med enkel 
ADHD diagnos* 
 
 

Antal med grad- 
beskrivning** 
 
 

Antal med tilläggs- 
diagnos*** 
 

Totalantal 
 
 

År 2000 1 0 0 1 
År 2001 0 0 1 1 
År 2002 0 0 1 1 
År 2003 0 1 1 2 
År 2004 1 2 0 3 
År 2005 4 0 1 5 
År 2006 4 0 0 4 
År 2007 1 0 0 1 
Totalt 11 4 4 18 

 
 Läkarutlåtanden för barn till svenskfödda föräldrar (ytterligare 96 stycken påträffade, dessa är 
 endast statistikförda till sitt antal och finns inte med i tabellen nedan)  
  

Utfärdande år Antal med enkel 
ADHD diagnos 
 
 

Antal med grad- 
beskrivning. 
 
 

Antal med tilläggs- 
diagnos. 
 

Totalantal 

År 2000 0 0 1 1 
År 2001 1 0 1 2 
År 2002 2 0 1 3 
År 2003 5 0 2 7 
År 2004 10 1 1 11 
År 2005 12 0 3 16 
År 2006 11 0 4 15 
År 2007 3 0 0 3 
Totalt 44 1 13 58 

 
 
 * Avser läkarutlåtanden där endast diagnosen ADHD är fastställd. 
            
 ** Avser läkarutlåtanden där graden av ADHD problematiken anges (svår/grav, måttlig) 
 
 *** Avser läkarutlåtanden med fastställd diagnos ADHD samt tilläggsdiagnos (dyslexi, 

sömnstörningar, läs- och skrivsvårigheter, lättare motoriska svårigheter, grov- och finmotoriska 
störningar och koordinationsstörningar, specifika inlärningssvårigheter, trotssyndrom samt tics.) 
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Bilaga 6.  
Utfall av två jämlika testgrupper: 

 
Barn till utlandsfödda föräldrar:  Barn till svenskfödda föräldrar:  
 
Utfärdade år 2000   Utfärdade år 2000  
enkel ADHD diagnos, barn13 år  enkel ADHD diagnos 12 år 
 
Utfärdade 2001    Utfärdade år 2001 
ADHD + tilläggsdiagnos, barn 8 år   ADHD + tilläggsdiagnos, barn 13 år  
 
Utfärdade 2002    Utfärdade 2002 
ADHD + tilläggsdiagnos, barn 12 år  ADHD + tilläggsdiagnos, barn 10 år 
 
Utfärdade 2003    Utfärdade 2003   
enkel ADHD diagnos, barn 16 år  enkel ADHd diagnos, barn 16 år 
ADHD med gradbeskrivning, barn 7 år  enkel ADHD diagnos, barn 9 år 
 
Utfärdade 2004    Utfärdade 2004 
ADHD + tilläggsdiagnos, barn 14 år  enkel ADHD diagnos, barn 15 år 
ADHD + tilläggsdiagnos, barn13 år  ADHD + tilläggsdiagnos, barn 12 år 
ADHD + tilläggsdiagnos, barn 9 år  ADHD med gradbeskrivning, barn 11 år 
ADHD + tilläggsdiagnos, barn 8 år  ADHD + tilläggsdiagnos, barn 8 år 
 
Utfärdade 2005    Utfärdade 2005 
enkel ADHD diagnos, barn16 år  ADHD + tilläggsdiagnos, barn 12 år 
enkel ADHD diagnos, barn 16 år  enkel ADHD diagnos, barn 14 år 
enkel ADHD diagnos, barn 12 år  enkel ADHD diagnos, barn 11 år 
enkel ADHD diagnos, barn 11 år  enkel ADHD diagnos, barn 11 år 
enkel ADHD diagnos, barn 10 år  enkel ADHD diagnos, barn 11 år 
      
Utfärdade 2006    Utfärdade 2006 
enkel ADHD diagnos, barn 16 år  enkel ADHD diagnos, barn 17 år 
enkel ADHD diagnos, barn 15 år  enkel ADHD diagnos, barn 14 år  
enkel ADHD diagnos, barn 11 år  enkel ADHD diagnos, barn12 år 
 
Utfärdade 2007    Utfärdade 2007 
enkel ADHD diagnos, barn 18 år  enkel ADHD diagnos, barn 17 år 
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