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Abstract: Title/titel: ADHD SOM MENINGSSKAPANDE  DISKURS 
       Om ADHD i socialt arbete i kriminalvården. Författare/author: Ulf Fogelström 
 
The aim of this study is to discuss the diagnosis ADHD as a meaning-making discourse that  
is something more than just a diagnosis with a set of symptoms. I aim to discuss that the 
diagnosis is productive and can  be seen as a means to control and to comfort individuals. The 
research was based on a method consisting of an idea analysis and a discourse analysis. 
 
I am using both a discourse analysis and a critical ideology analysis as perspectives. These 
perspectives are also based on a general theory of late modernity. 
 
In the course of  this analysis of ideas and discourse I pursue a series of questions. In this 
course I focus on four themes. These are late modernity and its focus on the individual, social 
work and its search and need for methods in its daily practical work, the diagnosis and 
specifically ADHD and crime control and treatment of criminals. The analysis is done by 
comparing these themes to the main question of this essay. The main question is: How can the 
diagnosis ADHD be seen as a meaning-making discourse in the social work with criminals? 
 
The empirical material is restricted to the last of these four themes and it is in relation to that, 
that the discourse analysis as a method takes place. This study is partly using Foucaults theory 
of selfdiscipline. The result is that ADHD has a potential to explain a lot of social problems. 
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LITTERATUR 
1. INLEDNING: 
 
För ett par år sedan träffade jag en man på ett behandlingshem under den tid som jag gjorde 
praktik där. Han hade fått diagnosen ADHD på anstalten han suttit på precis innan han kom 
till behandlingshemmet. Han hade även fått höra av psykiatrikern som gav honom diagnosen 
att han saknade empati. Detta tyngde honom, framförallt eftersom han trodde att han älskade 
sin son. Jag lärde känna honom under femton veckor och såg honom umgås med sin son. Jag 
hade väldigt svårt att se att han saknade empati. Jag fick även höra att han hade varit mobbad 
på anstalten och att andra klienter som varit på samma anstalt med honom sa att det var som 
två skilda personer, att han med andra ord var en helt annan människa på behandlingshemmet 
än han hade varit på anstalten. Jag upplevde honom dessutom som väldigt allmänbildad. Men 
han hävdade att han aldrig läste. ”Det kan jag inte. Jag har ADHD”, som han sa. 
 
Denna ovanstående historia ur verkligheten är bara en pusselbit i mitt intresse för diagnoser 
och främst ADHD. Men mycket av mitt intresse har väckts av att diagnosen ADHD gör att 
människor förhåller sig på ett visst vis till diagnosen. Diagnosen ADHD bär på en 
vetenskaplighet. Men modern vetenskapshistoria har, med hjälp av Thomas Kuhn (1997) 
bland annat, visat att de förändringar som sker inom vetenskapen inte alltid beror på idéernas 
odiskutabla vetenskaplighet utan att faktorer som har att göra med sociala, ekonomiska, 
politiska, ideologiska maktförhållanden påverkar i olika hög grad (Brante, 2006). Kunskap är 
med andra ord varken oskyldig eller neutral. Idéer och kunskap dyker inte upp i ett socialt 
vakuum. Alltså måste denna kunskap ha ett tillräckligt starkt samband med den samhälleliga 
och sociala kontexten för att kunna slå rot. Det sociala arbetet i sin tur bedrivs ofrånkomligen 
i en kontext där värderingar spelar en stor roll. (Nygren, Blom & Morén, 2006) Idéerna måste 
också anses vara fruktbara och användbara. Vi lever även i ett föränderligt samhälle där 
värderingar styr vår vardag. Det handlar även om vem som har makten om kunskapen. Vill 
man påverka och förändra krävs makt och det krävs kunskap. Vidare är frågan av intresse hur 
en värld ska handskas med sociala problem som enligt vissa författare, ”inte längre 
ifrågasätter sig självt” (Bauman, 2002: 123 ) och därmed, det vill säga,  ”är ett slags samhälle 
som inte längre erkänner något alternativ till sig självt och därigenom inte längre anser sig 
behöva undersöka, demonstrera och rättfärdiga (för att inte tala om bevisa) giltigheten av sina 
uttalade och underförstådda antaganden.” (Ibid.) Denna idé om de stora berättelsernas död, 
innebär att de problem som finns inom samhällena inte kan försvinna genom större 
strukturella samhällsförändringar. Å andra sidan så kan man resonera utifrån denna synpunkt: 
Samhället är ”…som det är, och det kommer inte heller att genomgå några radikala 
förändringar under överskådlig tid – och det är i det samhället individen måste lära sig att 
överleva.” Detta menar en författare är en viktig insikt för att därmed inte inta någon passiv 
kriminalpolitisk position. Det är individen man kan hjälpa och det är individen man ska 
hjälpa. (Rosengren & Viredius 2005: 165)   
 
Kalman (2006) skriver att det sociala arbetet aldrig är neutralt i förhållande till vetenskap eller 
politik. Man behöver analysera för att välja ut och definiera vad som är ”problem” och man 
behöver även verktyg för att försöka lösa dessa problem, detta utifrån att det finns krav på att 
lösa dessa problem. I det sociala arbetet med kriminella behöver man förstå vad som förmår 
människor att begå brott, men framförallt handlar det om att man behöver komma fram till 
lösningar som förhindrar människor att begå brott eller återfalla i brottslighet.  
 
Just som detta skrivs pågår ett projekt på kriminalvården om ADHD (Attention deficit 
hyperactivity disorder) som ska vara i två år. Projektet har följande utgångspunkt: 
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”Undersökningar och enkäter tyder på att så många som en fjärdedel av intagna i kriminalvård 
har vuxen-ADHD och ungefär hälften har haft ADHD i barndomen. Det är belagt att ADHD i 
barndomen, särskilt i kombination med uppförandestörning, ökar risken för kriminalitet och 
missbruk från tonåren och framåt” (Kriminalvården, 2006) 
 
Jag tänker föra en diskussion som delvis bygger på detta projekts utgångspunkt och vad som 
föranleder kriminalvården till att göra detta, och detta ur det sociala arbetets perspektiv. Mitt 
syfte är inte att diskutera ADHD som en psykisk störning, men det är ändå av vikt att jag 
diskuterar ADHD eftersom ADHD har etablerat sig i det sociala arbetet och att diagnosen vad 
gäller exempelvis kriminalvården befinner sig i ett tidigt skede, både praktiskt och teoretiskt.  
 
1.1 Avgränsning 
 
Innan jag kommer till syftet och frågeställningen vill jag, efter min inledning, visa att min 
uppsats avgränsar sig till en diskussion om kriminalvård, främst i form av frivården och 
brottsförebyggande arbete och därifrån diskutera hur ADHD kan tänkas passa in i det sociala 
arbete som bedrivs med hjälp av program och metoder utifrån politiska styrmedel och 
humanvetenskapliga ideal (Petersson, 2003).  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att utifrån diskursivt och ideologikritiskt perspektiv med hjälp av idéanalys och 
diskursanalys som metoder diskutera hur diagnosen ADHD blir till en meningsskapande 
diskurs som direkt kan påverka det praktiska sociala arbetet i kriminalvården. 
 
Frågeställning: Hur kan diagnosen ADHD ses som en meningsskapande diskurs i det sociala 
arbetet i kriminalvården? 
 
1.3 Defintioner 
 
FRIVÅRDEN -Frivården är en del av Kriminalvården och är en myndighet som lyder under 
justitiedepartementet. Frivården är den del av kriminalvården som arbetar utanför anstalt. 
(Ekbom, Engström & Göransson, 2002) 
 
ADHD -ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Problemen 
som föreligger för att få diagnosen består av bristande impulskontroll, hyperaktivitet, och 
bristande uppmärksamhet och koncentration. Den upptäcks enklast av att man använder sig av 
DSM-baserade kriterier. ADHD är en diagnos som vuxit fram genom andra diagnoser. Det 
var genom kritiken av diagnosen MBD (Minimal Brain Dysfunction) som diagnosen ADHD 
skapades. (Gillberg, 2004) 
 
1.4 Disposition 
 
Denna studie är uppdelad i några sinsemellan olika teman som jag anser är nödvändiga för att 
kunna närmare förstå mitt syfte och för att kunna besvara min egen frågeställning. För denna 
uppsats syfte är den röda tråden a och o. Därför är det viktigt att jag lyckas hålla samman de 
olika temana. De hjälper till att beskriva en samhällskontext vari diagnosen ADHD kan finna 
en plats som brottsförebyggande hjälpmedel och metod och att den kan göra detta genom att 
erbjuda något mer. Det jag menar med ”något mer” hoppas jag kommer att framgå tydligare 
framåt i uppsatsen, men jag kan kort skriva, att jag menar att den inte bara beskriver symtom, 
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utan att den är användbar på flera sätt och att diagnosen blir en meningsskapande diskurs som 
reflexivt påverkar det som sker.  
 
Jag använder mig av fyra teman för att besvara min frågeställning. Dessa är det senmoderna 
samhället, det sociala arbetet, diagnosen med ADHD, och det brottsförebyggande arbetet där 
jag anser att kriminalvård ingår (med speciell fokus på frivården). Dessa teman är inte 
fristående från varandra utan har direkta och indirekta beröringspunkter med varandra. Det 
som sker i det senmoderna samhället, med sin ökade fokusering på individualism och 
individens personliga ansvar påverkar även forskning, kriminalpolitik och socialt arbete. Det 
finns en fokusering på individen som gör att man blir mindre intresserad av rent strukturella 
förändringar inom det sociala arbetet.(Pettersson, 2001) Detta har en direkt påverkan på det 
sociala arbetet. Det sociala arbetet i sin tur arbetar mycket med individer och med att stärka 
individers autonomi.  
 
Det sociala arbetet behöver metoder för att klara av detta. Dels så definierar man vad som är 
sociala problem. Därefter kartlägger man olika individers hjälpbehov, och man försöker se 
vad de är i behov utav, vilka problem som är akuta, hur man kan hjälpa och behöver sedan 
metoder (redskap) att lösa detta. (Meeuwisse & Swärd, 2006) Man arbetar därefter de resurser 
och lagar man har för handen, men även utifrån organisatoriska mål och riktlinjer. Dessa är i 
sin tur påverkade av hur samhället ser ut. Man kan säga att det påverkas reflexivt. I det sociala 
arbetet och i samhället som sådant finns det även olika former av diagnoser som rör den 
mänskliga mentala och psykiska hälsan. Antalet sådana diagnoser i samhället ökar. Många av 
dessa diagnoser används sedan av socialarbetare i det sociala arbetet.  
 
Diagnoserna och ADHD är även dessa en del av vår nutida verklighet. Diagnoserna och 
ADHD kan ses som ett sätt att hitta individuella svar på mänskliga problem. De bär på 
förklaringar av problemen men även på potentiella lösningar på problemen. Men för detta 
krävs även att denna lösning inte får konkurrens. Det finns behov av att dra åt samma håll. 
Garland (2002) menar exempelvis angående hur en pessimistisk hållning på 70-talet angående 
behandlingsarbete med kriminella (”nothing works”) slog igenom: det var inte med Robert 
Martinsons forskning i ämnet enbart som gjorde att den kunde slå igenom. Den behövde en 
samhällelig kontext att finna sin plats i som skapats med hjälp av en samhällelig diskurs. Det 
är så jag menar man måste se diagnosen ADHD, den måste passa in i tid och rum, och det får 
den genom att bli till en meningsskapande diskurs. Denna meningsskapande diskurs, 
diagnosen, behöver ett rum att fylla (det sociala arbetets behov av metoder och det 
brottsförebyggandet arbetets behov av problemlösningar), och en tid att passa in i (det 
senmoderna samhället). I det fjärde temat, som handlar om det brottsförbyggande arbetet, 
kommer det empiriska materialet in. Det hanteras med metoden diskursanalys och relaterar till 
det jag skrev i inledningen om kriminalvårdens projekt på två anstalter, detta dock utan att jag 
går in på det projektet. (Kriminalvården, 2006) 
 
Anledningen till att jag använder mig av diskursanalys och ideologianalys som perspektiv, är 
att jag anser att det är med hjälp av dessa analytiska verktyg som man kan se hur saker och 
ting inte sker enkelriktat. Det sociala arbetet och kriminalvården måste vara mottagligt för att 
diagnosen ADHD ska få någon betydelse. Detta sker i det samhälle vi lever i. Ett samhälle 
som jag har valt att kalla senmodernt, och som jag menar är en fas i det kapitalistiska 
samhället. 
 
Jag inleder med att lite kort beskriva det senmoderna samhället och dess förändrade syn på 
individen. Jag anser att detta är viktigt för att betona en skiftning i samhället, med en ökad 
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individualisering. Detta hör samman med att människorna samtidigt måste vara produktiva, 
vilket gör att det krävs av individen att hantera känslor av besvikelse på ett eller annat sätt. 
(Cohen, 2006) Anledningen till att jag inleder med det senmoderna samhället som tema är att 
kort beskriva det samhälle diskursen skall rymmas i. Det sociala arbetet är det andra temat 
och följer därför att jag då börjar diskutera det sociala arbetet och dess metoder, något som 
sker i det senmoderna samhället. Diagnosen och ADHD är det tredje temat och följer därför 
att diagnosen är något som specifikt används i det sociala arbetet. Här vill jag dels visa på att 
diagnoser betyder någonting, att de är meningsskapande. (Johannison, 2006) Att det fjärde 
temat är det brottsförebyggandet beror dels på att först här kommer det empiriska materialet 
in, men också därför att här kommer socialt arbete med kriminella in i bilden och även 
diagnosen ADHD att involveras mer tydligt direkt i temat. Det fjärde temat kommer alltså 
mer direkt påverkas av de tidigare temana.  
 
Detta empiriska material skall med andra ord ses i sin samhälleliga kontext, och i det jag har 
byggt upp under den inledande delen av uppsatsen. Så det är först efter detta, 
uppbyggnadsarbete, som jag kommer att utveckla dessa kategorier och gå in på en djupare 
diskussion/analys som är mer personligt reflekterande än under den tidigare delen av 
uppsatsen. Det viktiga är här att se att jag hela tiden förhåller mig till mitt syfte och till min 
frågeställning. Där kommer jag att försöka fördjupa min analys genom att bland annat 
använda mig mer av perspektiv som delvis härstammar från Slavoj Zizek och hans bok 
Ideologins sublima objekt (2001). Zizek är en något svårplacerad Lacan-inspirerad kultur- och 
samhällsteoretiker men hans bok bär inslag av både ideologikritik (Eagleton, 1990) och 
diskursanalytisk kritik (Boréus & Bergström, 2000) Jag har ingen målsättning att förklara 
något eller komma med något svar i denna avslutande analys. Jag kommer även använda mig 
mer specifikt av mina analysverktyg i form av diskursanalys och ideologikritik i den 
avslutande fördjupade analysdelen. Det som görs mer specifikt i den fördjupade temaanalysen 
är att jag mer ingående diskuterar diagnosen som meningsskapande diskurs.  
 
2 METODDISKUSSION 
 
Det här är framförallt en form av idéanalys men samtidigt är det till viss del även en 
diskursanalys. Detta innebär att jag studerar det som sägs, det som görs och genom att se hur 
det alternativt skulle kunnat presenteras. Jag vill med hjälp av mina teman öppna upp för att 
se diagnosen på ett delvis nytt sätt och att diagnosen ADHD inte enbart kan ses som en 
vetenskaplig upptäckt. Temana beskrivs i första hand idéanalytiskt, men det betyder inte att 
jag bara refererar texten, utan att jag med hjälp av de delar jag valt ut även berättar något om 
denna text. I analysen är jag med andra ord själv mätinstrumentet: jag bestämmer vad som 
skall läsas, citeras och hur detta kan användas i mitt syfte. Idéanalysen i denna uppsats 
handlar om att ta upp ett visst material och sedan ordna det materialet på ett systematiskt sätt 
för att få ut något mer av materialet än det som texten vid en första anblick ger. Jag vill 
beskriva dessa teman som jag har för att kunna tillföra något nytt. (Beckman, 2005) Temana 
där idéanalysen görs, är det senmoderna samhället, det sociala arbetet och diagnosen med 
ADHD. Det jag försöker göra med mina beskrivningar av dessa teman, och genom 
beskrivandet av centrala begrepp i dessa teman, är att skapa förutsättningar för en djupare 
diskussion om hur diagnosen ADHD kan bli en meningsskapande diskurs. Genom att betona 
vissa specifika begrepp ger jag texten en sorts bestämning som skapar ett utrymme för den 
tolkning jag gör. Min beskrivning av de olika temana innebär att jag gör jämförelser på så vis 
att jag i min text jämför de olika temana med varandra, men även genom vissa antaganden, 
där min frågställning är ett analytiskt verktyg som hela tiden ställs mot materialet och temana. 
Jag jämför också materialet med mina perspektiv, det ideologikritiska och det 
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diskursanalytiska. Genom dessa jämförelser öppnar materialet upp sig för min analys. (Ibid.) 
 
Inget material behöver vara närmare verkligheten än något annat, utan är beroende av hur det 
används för att berätta något. (Börjesson, 2003:162) Det empiriska materialet står att finna i 
temat om kriminalvård och det brottsförebyggande arbetet. Denna del läses diskursanalytiskt. 
Men, det sker också i den kontext som målats upp med hjälp av den idéanalytiska metod som 
gjordes i de tre inledande temana. Diskursanalysen undersöker inte hur det egentligen är, utan 
ställer frågor om diskursen. Det handlar om att fördjupa sig ned i ett textmaterial, som 
betraktas utifrån några teoretiska grundantaganden. (Börjesson, 2003:185)  
 
Materialet har jag funnit genom att söka i olika databaser såsom bland annat libris och 
Medline och en medicinsk sökmotor. Jag har även använt mig av kedjesökning. Jag har också 
genom en grundläggande inläsning på området tagit reda på vilka namn som är centrala och 
sökt mig därifrån. Jag har också sökt via brottsförebyggande rådet och Kriminalvården.  
 
2.1 Reliabilitet: 
 
Eftersom reliabiliteten har att göra med studiens tillförlitlighet så har jag försökt att vara 
noggrann med hur och varför citaten och materialet använts och var det hämtats ifrån. Genom 
att förklara hur materialet används försöker jag stärka reliabiliteten och intrasubjektiviteten. 
Väl medveten om att både valet av material och tolkningen utav densamma skulle kunna 
utgöra ett stort problem kan jag inte mer än erkänna att intersubjektivitetens problem inte går 
att lösa, men att det heller aldrig varit min mening. Genom att hela tiden ifrågasätta mig själv 
och min egen förförståelse har jag försökt att stärka reliabiliteten. Genom att också ifrågasätta 
det material jag har valt ut har jag försökt förbättra intrasubjektiviteten. När det gäller 
resultatet har jag också försökt att närmare förklara hur jag har kommit fram till det jag har 
skrivit. (Bergstöm & Boreús, 2000)  
 
2.2 Validitet : 
 
Validiteten är också problematisk. Men man bör titta på i vilket sammanhang diskursanalysen 
görs. Vad försöker den få fram? Vad är syftet och vad är frågeställningen? Är det i 
sammanhanget relevant material som har lyfts fram? Jag har försökt hålla fast vid en röd tråd 
för att kunna ge syftet en klarhet och en genomskinlighet. Är sammanhanget lättbegripligt och 
tillför det något? Svarar läsaren ja, så har validiteten en bättre grund att stå på. Det är också 
viktigt att diskussionen som förs går att förstå utifrån de tidigare delarna i c-uppsatsen, samt 
att den är väl underbyggd med hänvisningar och citat. Jag har även försökt göra en utförlig 
disposition för att man lättare ska förstå mitt syfte och min metod. En diskursanalys som 
inspireras av Foucault kommer inte nödvändigtvis kunna ge hög validitet. (Bergström & 
Boréus, 2000) 
 
Jag anser att det är bättre att i stället diskutera utifrån giltighet och hållbarhet och normativ 
rimlighet. Detta kommer jag att göra efter den fördjupade temaanalysen i avsnitt 8. (Beckman, 
2005) 
 
3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH PERSPEKTIV 
 
Mina teoretiska utgångspunkter kommer delvis utifrån en mer generell samhällsteori om det 
senmoderna samhället. För att kunna skapa förståelse för det undersökta området har jag valt 
två i övrigt närliggande perspektiv. Det är dels en foucaultinspirerad diskursanalys och det är 
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ett ideologikritiskt perspektiv. Dessa två teoretiska utgångspunkter har vissa gemensamma 
beröringspunkter men skiljer sig även från varandra på ett par punkter. Båda är teoretiska 
perspektiv utifrån att det är två sätt att se på sin omvärld. Dessa båda synsätt som jag har 
använt mig av har även ett behov av en generell samhällsteori som en grund att stå på. 
Diskursanalysen och ideologikritiken är i grund och botten både teori och metod. Jag 
använder mig av dessa för att visa på det icke-deterministiska med ADHD inom 
kriminalvården, men samtidigt visa på att det ändå finns en viss logik i att ADHD blir till en 
förklaring och metod i det sociala arbetet med kriminella. Genom diskursanalysen och 
ideologikritiken kan man analysera hur diagnosen ADHD blir till en meningsskapande 
diskurs som förändrar förutsättningarna i det sociala arbetet. 
 
3.1 Diskursanalys 
 
Ett sätt att definiera diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(Börjesson, 2003: 35). Diskurserna bestämmer sen vilka kategorier som kommer att ses som 
de logiska och de som överensstämmer med verkligheten. Som perspektiv är det ett sätt att se 
på världen. Som metod är det ett sätt att analysera sin omvärld.  
 
Jag ska ta upp ett exempel på en c-uppsats som i stora drag handlar om samma ämne som min 
c-uppsats, men som skiljer sig i sin utgångspunkt och som kan kritiseras utifrån en 
diskursanalytisk synvinkel. Jag kan på så vis samtidigt diskutera diskursanalysen som metod 
och perspektiv samtidigt som jag diskuterar ett ämne som har relevans för min uppsats. I en 
kvantitativ c-uppsats (Huurre Keyser & Vallberg, 2006) om ADHD i Kriminalvården är syftet 
att ta reda på kunskapsläget om ADHD bland anstaltspersonal: vad vet personalen om ADHD 
och om de själva anser att deras kunskap är tillräcklig. Frågor ställs även om hur många 
intagna som personalen tror har ADHD på anstalten. Den c-uppsatsen utgör ett exempel på 
vad Mats Börjesson (2003: 172) menar när han talar om att den diskursivt styrda 
föreställningen om något, här ADHD, skapar en form av variabel som förklarar en del av 
empirin som man förväntas se. Utgångspunkten för den nämnda c-uppsatsen är densamma 
som kriminalvårdens ADHD-projekt. ADHD, inte bara finns, utan är ett stort problem inom 
just kriminalvården: detta är utgångspunkten. Projektet i sig befäster tanken om ADHD som 
ett problem. Det som det istället fokuserar på, är hur man bäst bemöter detta problem och hur 
pass stort problemet är. Diagnosen blir det som förklarar problemen, och med diagnosen 
finns, också ett potentiellt svar till lösning: medicinering. Men kontexten kan aldrig vara en 
enda tänkbar, utan väljs av forskaren. Men med den ovanstående utgångspunkten söker man 
inte orsaksförklaringar till ADHD, man söker inte finna uppkomsten till ADHD, utan man 
kan säga att variablerna reifieras i och med att man diskuterar omfattningen och 
kunskapsbasen om ADHD. Det som en diskursanalys vill fråga är inte vad de anställda vet, 
utan snarare hur uppkom frågan om ADHD som sådan. Diskursanalys innebär nämligen att 
problematisera själva essensen i en företeelse. (Börjesson, 2003:19) Samtidigt är varje diskurs 
om verkligheten dramatiserad, genom att den bestämmer berättelseformen och inte är den 
enda möjliga berättelseformen (Ibid:166). Men alla utgår från någonting. Alla forskare 
förhåller sig till en grund att stå på. Denna utgångspunkt är helt enkelt nödvändig för att 
kunna forska. (Ibid:58)  
 
Jag ska nu diskutera en speciell typ av diskursanalys som härstammar från Michel Foucault 
och som är av vikt för min c-uppsats och som är mitt diskursiva perspektiv. För Foucault är 
maktaspekten central. Jag använder mig av Foucault i en ansats som handlar mycket om hur 
individen disciplineras och disciplinerar sig själv och hur diagnosen kan spela en roll i detta. 
Denna disciplinering gäller alla inblandade. För att närmare förstå hur jag menar och hur jag 
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senare i uppsatsen använder mig av Foucault måste jag beskriva några av Foucaults viktigaste 
tankar, eller snarare, de tankar av Foucault som jag anser vara viktigast för mitt syftes skull.  
 
3.1.1 Foucault 
 
För Foucault var diskurs ett regelsystem som legitimerar och framhäver vissa kunskaper men 
inte andra och som pekar ut de rätta auktoriteterna. Som i denna c-uppsats kan då den 
medicinska kunskapen pekas ut, på samma sätt som Foucault också menade. (Bergström & 
Boréus, 2000: 225; Foucault, 1983) Regelsystemen kan dock ändras, då de inte är eviga. 
Foucaults huvudintresse kan sägas vara relationen mellan makt och kunskap och hur denna 
används i en disciplinerande funktion av den mänskliga kroppen. Hans kritiska analys grundar 
sig på vetenskapens roll i maktutövningen, inte att den är falsk. För Foucault består makt av 
en mångfald specifika, lokaliserade relationer som tillsammans bildar samhällskroppen. 
Makten går inte att tillskriva olika subjekt, eller kollektiv eller ens en övergripande struktur. 
De olika maktcentra som finns existerar inte heller genom någon historisk nödvändighet. 
Makten är inte heller i sig negativ, utan är produktiv: den skapar och formar subjekt. Dessa 
subjekt är förvisso formade av den yttre makten, och har det slutligen inom sig. Makten har 
nämligen en disciplinerande funktion. Den syftar till att normalisera beteendet och riktar in 
sig på det observerbara. (Hörnquist, 1996) Den disciplinära makten hänför handlingar och 
beteenden till en helhet som skapar möjlighet till jämförelser och differentiering. Därutöver så 
mäter den ”individernas förmåga, nivå och ’natur’ i kvantitativa termer och utbildar dem 
emellan en värdehierarki. Genom denna mätning av ’värden’ utbildar den en tvingande 
konformitet som det gäller att uppnå. Slutligen drar den upp den gräns som är avsedd att 
definiera skillnaden i förhållande till alla skillnader, dvs. det ’onormalas’ yttre gräns…” 
(Foucault, 2003: 183f) Men Foucault menar att det sker en skiftning från en yttre kontroll till 
en inre. I slutändan handlar det om den immanenta, självdisciplinerade individen: han som 
styr över sig själv genom självbehärskning som en samhällelig produkt. Det som kan kallas 
biopolitik. (Foucault, 2002) Man kan se det som att kriminalvården syftar till att skapa en 
självbehärskad individ genom en biopolitik (Petersson, 2003). Diagnosen kan i sin tur spela 
en roll i detta. Den kategoriserar individen utifrån vissa symtom. Men mer om detta senare i 
uppsatsen. 
 
Ett problem med Foucault är ofrånkomligen den allt igenom syrande makten. Den är 
ursprunglig, överallt och evig. Ingen undgår den. Det finns en del problem om allt är makt. 
Detta gör att det är svårt att göra motstånd, och resultatet blir i så fall snarast funktionellt. 
Människorna är mer eller mindre fastlåsta i maktens väv. (Bergström & Boréus, 2000) ”The 
category of discourse is inflated to the point where it imperializes the whole world, eliding the 
distinction between thought and material reality.” (Eagleton, 1991: 219). Jag kommer genom 
denna kritik in på en annan form av analytiskt perspektiv, nämligen ideologikritiken, som 
även den är av vikt för denna c-uppsats, och den använder jag dels som en form av tillägg och 
kontrast till diskursanalysen, även om de båda har stora likheter sinsemellan.  
 
3.2 Ideologikritik 
 
Ideologikritik lyfter fram och skärskådar normer och värderingar, och granskar dess 
konsekvenser, men gör det samtidigt från en egen ideologisk position. Ideologikritiken utgår 
också ifrån att avsikten inte behöver motsvara handlingen. (Liedman: 1980: 105) 
Ideologikritiken menar att ideologin inte är helt öppen, att den har en manifest och en latent 
sida, men samtidigt utgår den från att människor som står bakom ideologin mer eller mindre 
hävdar att ingenting är dolt. För ideologikritiken gäller det att klä av de olika lager av 
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ideologin för att kunna visa ideologin i all sin nakenhet. Den förhåller sig kritiskt till den mer 
liberala individualistiska synen: ”I den mer eller mindre liberala föreställningsvärld, som 
utgör vårt dagliga umgänge, så ingår också idén att varje vuxen och fullt klok människa 
suveränt väljer sina idéer.” (Ibid:141) Idén om det fria valet är viktigt i det senmoderna 
samhället som jag nedan kommer att närmare beskriva. 
 
Man skulle ur ideologikritisk synvinkel kunna se vetenskapen utifrån att det som avgör 
vetenskapens utveckling är användandet utav den. Ideologikritiken skiljer sig även från 
diskursanalysen på så vis att den mer fokuserar på den materiella sfärens påverkan på idéerna. 
(Boréus & Bergström, 2000:237) Detta är en anledning till att jag väljer att komplettera 
diskursanalysen, nämligen att diskursanalysen och Foucault inte tar lika mycket fasta vid det 
materiella. Att använda termen senmodern som jag gör, görs dels för att gå i polemik mot 
postmoderniteten (Giddens, 1996). 
 
4. TEMA ETT: DET SENMODERNA SAMHÄLLET 
 
Jag ska lite kort här diskutera det senmoderna samhället som kan ses som antingen en fas i 
kapitalismen, eller som en fas av modernismen där kapitalismen är en del. Jag kommer 
använda mig av författare som använder sig av det senmoderna samhället som begrepp. Det 
senmoderna samhället innehåller inte den framstegspessimism som postmodernismen bär på, 
men innebär ändå radikala förändringar av det moderna kapitalistiska samhället som är 
universella. För Giddens (1996) är kapitalismen en del av det moderna samhället. 
Kapitalismen är alltså för honom inte det avgörande för samhällsutvecklingen. Jag ser det 
dock som att det senmoderna samhället är en fas av kapitalismen. 
 
Huruvida det samhälle vi lever i skiljer sig starkt från tidigare är inte en fråga som får plats 
inom denna c-uppsats, men jag anser att det är ändå av vikt att utgå från att det har skett en del 
viktiga förändringar i vårt samhälle. Samhället har blivit mer differentierat, komplext, 
fragmenterat och komplext under de senaste decennierna. (Lidskog, 2006: 11) Detta kan dels 
ses som en effekt av globaliseringen. Det kan man också se genom att vi även här i Sverige 
påverkas av internationell forskning och den internationella ekonomin. Detta medför att även 
risker och bilder av sjukdomar sprids. I det som Giddens (1996) kallar det senmoderna 
samhället, handlar det om att tänka i former av risker. Det bygger på en tilltro till att världen 
inte är determinerad. Detta skapar utrymme för vad han kallar för expertsystem. Dessa system 
är för honom ett ”system som bygger på tekniska landvinningar och professionell expertis och 
som organiserar stora segment av den materiella och sociala miljö vi lever i idag.” (Ibid: 34) 
Detta ökar utrymmet för kategoriseringar av individer och problem, vilket är en åsikt som är 
av vikt för denna uppsats. 
 
I det senmoderna samhället har alla människor blivit mer medvetna om riskerna. Ingen går fri 
från känslor av oro, även om man naturligtvis kan ifrågasätta på vilket sätt och i hur hög grad 
detta skiljer sig från tidigare epoker. Dessutom har en förskjutning gjorts med en ökad 
fokusering på individen. Hur pass fri individen är från gamla ok som klasspositioner och 
könsroller och andra kategoriseringar är naturligtvis värt att fråga sig och även ställa sig 
tveksam till. (Lidskog, 2006) Enligt Giddens är förutsättningarna idag helt annorlunda. I 
samhällsdebatten och i själva samhället har onekligen fokus ökat på individen och dennes 
livsprojekt. Valfrihet är något av ledordet idag och varje individ skall skapa sig själv och sin 
identitet. Men, detta är inte helt utan sina paradoxer. “In a society of individuals everyone 
must be individual; in this respect, at least, members of a society are anything but individual, 
different or unique. They are, on the contrary, strikingly like each other in that they must 
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follow the same lift strategy and use shared – commonly recognizable and legible – tokens to 
convince others that they are doing so. “ (Bauman, 2006:16) För att bli individ i ett 
individualiserat samhälle krävs ett individuellt engagemang, som utförs av individen med sina 
individuella karakteristika. Individen befinner sig dock i ett samhälle som ständigt förändras 
och som därmed skapar osäkerhet. (Ibid:18) Ulrich Beck har beskrivit dagens individualism 
som institutionellt möjliggjord, påtvingad och villkorad (Lidskog, 2006:47).  
 
Med detta samhälles ökade individualisering ställs även ökade krav på individen. Detta leder 
till en ökad stress för individen och en individualiserad risk. Misslyckas man så har man sig 
själv att skylla. Kraven från samhället säger att man ska vara framgångsrik och lycklig. 
Känslor av ångest och besvikelse accepteras inte. Samtidigt så innefattar detta vissa 
samhälleliga paradoxer: fastän samhället ser ner på otillräcklighet söker man normalisera och 
acceptera denna otillräcklighet. Detta innebär goda förutsättningar för diagnosernas och 
medicinernas marknad. (Cohen, 2006:19)  
 
I det senmoderna samhället har det alltså skett sociala förändringar. Sociala förändringar 
skapar nya kategorier av människor. (Börjesson, 2003:65) Dessa förändringar gör att vad som 
betecknas som kriminellt kan skifta med sociala förändringar och därmed kan även synen på 
vad en kriminell är förändras. Garland (2002) menar att social och ekonomisk osäkerhet i ett 
samhälle skapar allt mer brottsmedvetna människor och att detta genererar i en osäkerhet som 
till varje pris ska kontrolleras, förutom på en punkt: den ekonomiska. Där ska en form av 
absolut frihet gälla. Det senmoderna samhället bär alltså på inre motsättningar, vilket förvisso 
knappast skiljer det från andra samhällen. Detta har i sin tur en påverkan på det sociala arbetet 
som sker inom ramarna för det senmoderna samhället. Hur detta sker är svårare att svara på. 
Men vi ska nu titta närmare på det sociala arbetet och dess syfte och dess metoder. 
 
5. TEMA TVÅ: DET SOCIALA ARBETET 
 
Jag ska under detta avsnitt lite kort och ganska ytligt diskutera det sociala arbetet, dess 
uppdrag och metoderna av den anledningen att det sociala arbetes syfte och behov av metoder 
skapar utrymme för diagnostiken. Det var kring mitten av 1800-talet som det sociala 
urskiljdes som ett eget område. Det skedde inte bara genom stora samhällsförändringar utan 
genom en historisk process där språkliga, institutionella och språkliga förändringar 
samspelade. Nya tekniker, regleringar och kategoriseringar var centrala inslag i skapandet av 
det sociala. I detta spelade vetenskapen en stor roll. Från slutet av 1800-talet blev det allt 
viktigare och vanligare med undersökningar som kartlade vad som uppfattades som sociala 
missförhållanden och hur pass stor dess omfattning var för att genom denna kunskap med 
hjälp av sociala och politiska åtgärder säkerställa harmonin och ordningen i samhället.. 
Brottsligheten var ett av dessa sociala missförhållanden. (Nilsson, 2003:20f)   
 
Socialt arbete kan beskrivas utifrån tre faktorer: klient, socialarbetare och kontext. Därtill 
arbetar man från tre teorier: om vad socialt arbete är, hur det skall utföras och hur klienternas 
värld ser ut. Framväxten av socialt arbete kan i sin tur beskrivas i fyra steg. Det handlar bland 
annat om att definiera det sociala i en företeelse och om att sedan förmå övertyga om att det 
går att göra någonting åt det sociala problemet. I det tredje steget handlar det om vilken typ av 
åtgärder som det kan handla om. I det fjärde steget, krävs det att man förmår presentera 
tillräckligt bra metoder, teorier och resurser för att kunna åtgärda det definierade problemet. 
Man behöver bevisa att man sitter inne med det bästa sättet att fånga upp och ta hand om 
problemet. Olika typer av grupperingar kan av naturliga skäl hävda olika saker under alla 
dessa steg. I slutändan krävs det alltså att för att kunna hävda sin rätt till problemet att man 
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innehar tolkningsföreträdet. (Meeuwisse, Swärd: 2006: 68)   
 
5.1 Det sociala arbetet och metoderna 
 
Hur man bäst finner dessa metoder och alternativ till de existerande har varit ett ständigt 
dilemma för det sociala arbetet: ”Svårigheterna att finna väl utarbetade alternativ till 
metodbaserat socialt arbete har naturligtvis att göra med att redan en bekännelse till att socialt 
arbete bör vara kunskapsbaserat, leder fram till en rationalitet som gör det svårt att bortse från 
någon typ av mål-medel-tänkande. Om vi vet att en viss typ av åtgärder (med viss 
sannolikhet) leder fram till vissa resultat är det svårt att se vilka hållbara argument det skulle 
finnas mot att använda sådana kunskaper.” (Bergmark & Lundström, 2006: 174) Detta är av 
vikt att förstå för att kunna diskutera diagnoserna senare i uppsatsen. 
 
Socialarbetare förväntas samtidigt ha kunskaper om metodbaserat arbete, lagar, administrativa 
rutiner och regler, kännedom om etik och normer och allt eftersom en ökad kunskap om 
beteende- och samhällsvetenskaplig forskning och teorier. Tänkandet kring kunskapen om det 
sociala arbetet bör förstås i förhållande till strukturella förändringar i samhället, med 
industrialiseringen och ökad urbanisering. Utvecklingen av myndigheternas ansvar och 
utvecklingen av den moderna samhällsvetenskapen bör ses ur detta perspektiv. (Nygren, Blom 
& Morén, 2006:21) 
 
Thomas Brante (2003) pekar på vissa problem med det sociala arbetet som kunskapsområde. 
Det är framförallt inom forskningen som han anser att ämnet är svagt och att det saknar 
tydliga gränser. Han visar även på vissa metodiska problem vad gäller evidensbaserat arbete 
och en risk för att teorierna får ge vika. Brante är därmed även inne på den motsättning mellan 
två rationaliteter som finns, den mellan socialt arbete som en akademisk profession och en 
som välfärdsprofession som existerar inom ramar som fastställts av en politisk profession. 
Detta kan naturligtvis skapa en klyfta hur man ser på diagnosen ADHD och dess 
användbarhet. 
 
Vad gäller socialt arbete som forskningsområde så finns det bakom varje forskningsfråga ett 
antal antaganden. Dessa antaganden hämtas ur en viss specifik kontext. När något ska 
förklaras, krävs det till att börja med att man antar att något behöver förklaras. (Kalman: 
2006: 69) Den tvärvetenskapliga utbildningen och yrkesrollen gör dock att kunskaperna inte 
alltid är så djupa. Detta försvårar i viss mån för det kritiska tänkandet. Men bredden kan i sin 
tur kompensera detta till viss del. Men vilka frågor som ställs är därför av stor vikt. ”Genom 
att ställa frågor om kunskap vad gäller deras tillkomst, efterfrågan, syfte, för vem, ur 
vilket/vems perspektiv kan vi synliggöra några av de sammanhang i vilka det söks och bildas 
kunskap, och i vilka sammanhang denna kunskap förväntas komma till användning.” 
(Kalman, 2006:77) Det här är frågor som man exempelvis kan anse saknas i diskussionen om 
ADHD i kriminalvården. 
 
Metoder kan framförallt förstås som arbetsmetoder, som man behöver för att utföra sitt arbete, 
eller som ”mer eller mindre sammansatta interventioner, dvs ingripanden i klienters liv, 
avsedda att utreda deras situation eller i något avseende förändra dem eller deras villkor”. 
(Bergmark & Lundström, 2006:175). Det är dock inte helt enkelt att finna en systematik och 
entydighet som närmare avgränsar och beskriver vad en ”metod” är (Nygren et al. 2006). 
Metoderna kommer man framförallt att möta i det praktiska arbetet, genom kurser, kolleger, 
vidareutbildningar och handledning (Bergmark & Lundström, 2006). Just därför att man söker 
efter bättre metoder kommer också ökade anspråk på så kallat evidensbaserat socialt arbete, 
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vilket ska innebära en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (Pettersson, 
2001:294). Det evidensbaserade arbetet är till för att öka tillförligheten i det sociala arbetets 
praktik. Men termen evidensbaserad kan drabbas av metodologiska och konceptuella 
problem. Exempelvis så har en medicinsk syn på problematiskt beteende och med 
medicinering som behandling som följd i avsaknad av en konceptuell tydlighet och sund 
metodologi varit väldigt framgångsrik: inte som problemlösare, utan som det akademiska 
svaret. (Gambrill, 2005:263) Vi kan då så att säga ha kommit fram till den delen i uppsatsen 
som handlar om diagnosen och om ADHD. 
 
6. TEMA TRE: DIAGNOSEN OCH ADHD 
 
Jag ska under detta avsnitt diskutera diagnosen, som begrepp, som socialt förlopp, som 
kategorisering och hur den kan påverka människor och hur den kan användas. I diskussionen 
om diagnosen kan det kanske upplevas som att jag hoppar mellan att tala om olika diagnoser 
och ibland om ADHD. Men under själva diskussionen om diagnosen, är det som diagnos, 
som kategorisering, ADHD och diagnoser diskuteras. Jag kommer även in specifikt på 
diagnosen ADHD men detta då under det som rubriceras med ADHD. 
 
6.1 Diagnosen 
 
Diagnos: ordet diagnos kommer från grekiskans dia´gnõsis, och betyder undersökning, eller 
bedömande(Nationalencyklopedin, 1990). Det handlar om en avgränsning och beskrivning av 
ett visst sjukdomstillstånd. 
 
Sjukdomsdiagnoser kan, enligt Johannisson (2006: 37), beskrivas som sociala förlopp mellan 
olika aktörer, med mer eller mindre makt i samhället. Dessa aktörer inbegriper patienterna 
själva, läkarna, läkemedelsbolagen, arbetsgivarna, sjukförsäkringssystemen, massmedia och 
olika kulturella koder som ständigt omdefinierar vad sjukdom egentligen är. För att dessa 
diagnoser ska lyckas måste de passa in i den sociala kontexten, de måste samspela med 
kulturellt relevanta teman. Diagnoser, eller sjukdomskategorier, har dessutom ofta en historia, 
eller en begränsad livstid: de uppstår, existerar och försvinner, och kan även återuppstå fast då 
under andra namn (Brante, 2006).  
 
Diagnostiseringen handlar på ett plan om individualisering, men inte genom individens unika 
personliga, karaktärsdrag utan genom att man särskiljer individerna från varandra genom 
olika tester. (Börjesson & Palmblad, 2003). Psykiatrin, som står för diagnoserna, var redan 
vid födseln en medicinsk gren, om inte till uttryckssätten, så sett till orsakerna. Psykiatrin har 
dock gjort vissa närmanden mot att erkänna miljöns påverkan av individen. (Kärve, 2006: 61) 
 
DSM , Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är en handbok för psykiatrin 
som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Med hjälp av en 
standardiserad manual är det meningen att man ska höja reliabiliteten. (Socialstyrelsen, 2002)  
 
DSM introducerades för att skapa ett gemensamt arbetsredskap och ett gemensamt språk för 
psykiatrin, då detta leder till större konsensus (Brante, 2006). Med tanke på att skalan är 
flytande finns det en risk för att variationen i den enskilda bedömningen blir stor, men enligt 
Socialstyrelsen (2002) visar empiriska studier att tränade kliniker som bedömare når en 
mycket hög grad av samstämmighet. Detta innebär dock inte mer än att man har lärt sig vad 
som ska anses vara problematiskt och i en hög grad. Med andra ord kan man säga att det ökar 
reliabiliteten, men inte att den betyder något speciellt för validiteten. (Kärve, 2000)  
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Ett av problemen med DSM, är att den inte i sig kan skilja på ”verkliga” mentala störningar 
och naturliga reaktioner på miljömässig påverkan. (Wakefield, 2005) Definitionen av mentala 
störningar i DSM kan inte till fullo komma ifrån vad som kan kallas ekvifinalitet, det vill 
säga, att flera olika orsaker kan leda till samma problem. Detta kan då leda till att det blir 
svårt att skilja mellan psykiatrins fält och det sociala arbetets.  
 
6.1.1 Diagnosens fördelar 
 
En diagnos kan vara förutsättningen för att få hjälp, även om en ADHD-diagnos inte behöver 
vara tillräckligt för att få den hjälp man behöver(Jacobson, 2005: 46). Det kan även finnas 
samhällsfördelar med diagnosen. ”Sannolikt kan man uppnå vinster för samhället genom att 
minska de sekundära problemen (psykiatrisk sjuklighet, missbruk och utslagning) som 
uppstår när en person med denna typ av funktionshinder inte får förståelse för sina 
tillkortakommanden.” (58) Det som föreslås är att man bör satsa mer på denna grupp därför 
att detta levererar långsiktiga individuella vinster som i sin tur betyder samhällsvinster. 
 
Det kan också finnas psykologiska vinster. För diagnosen har dessutom fördelen att den kan 
förklara och även i viss mån förlåta. Diagnosen bär på ett löfte, moraliskt, medicinskt och 
socialt. Den förklarar vad som har varit felet och lättar på skuldbördan. (Börjesson & 
Palmblad, 2003: 17f) 
 
Det terapeutiska värdet i att få en diagnos, ligger delvis i att man blir uppmärksammad. Men 
den bär även på en legitimitet. Att vara sjuk kan för vissa vara en mer godkänd förklaring än 
andra för att exempelvis få ekonomisk ersättning. Sjukbidrag skänker en legitimitet som inte 
socialbidrag ger. (Beckman, 2000: 51f) Det finns kriminellt belastade individer som vägrar gå 
till sociala myndigheter på grund av de stigmatiserande effekterna, eller som en intagen 
uttrycker sin avsky för sociala myndigheter: ” Jag har aldrig gått på det sociala. Det får mig 
att känna mig så underlägsen att jag skulle bli kriminell direkt i stället” (Kriminalvården, 
2005a:16) Diagnosen bär alltså på någonting mer än själv symtombilden: ”Diagnoser skall 
inte i första hand förstås som kliniska entiteter utan som administrativa verktyg för att utfärda 
välfärdsstatliga biljetter.” (Börjesson & Palmblad: 2003: 42) 
 
Det bör också tilläggas att det kan leda till ökad samverkan mellan professioner och olika fält, 
då en fördel som diagnosen har är att den blir till ett gemensamt verktyg för olika 
yrkesgrupper bland socionomer, psykologer och psykiatriker. Men detta då utifrån det 
neuropsykatriska tolkningsföreträdet. Konsensus är naturligtvis av vikt för att detta redskap 
ska kunna vara användbart. Det är i sammanhanget också viktigt att förstå att det inom socialt 
arbete finns både en längtan och ett behov av samverkan mellan olika myndigheter. Detta 
behov kan också behövas genom att många människor har en komplicerad problembild där 
man antar att olika problem korrelerar. (Olsson, 2006:89) 
 
En del undersökningar visar att människor med ADHD löper en flerfaldigt ökad risk för att 
hamna i missbruk, kriminalitet, arbetslöshet och bidragsberoende. För att kunna göra något åt 
problem med missbruk och kriminalitet kan det därför vara viktigt att ha kännedom om den 
eventuella diagnosen. Ett problem kan vara om man då inte ser att det är själva diagnosen som 
ligger bakom problemet, och att om man missar detta faktum, kan man ha orealistiska 
förväntningar på klienten. Det är ”förvisso behjärtansvärt”, menar författaren bakom en 
rapport från Stockholms Landsting, (Jakobsson, 2005:57) att ha en positiv syn på individens 
förmåga till utveckling, men faran ligger i att man inte ser de begränsningar som finns i och 
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med funktionshindret som istället kan förhindra möjligheten till utveckling. Detta leder till 
resursslöseri. ”Landstinget lägger idag ned gagnlöst mycket arbete och stora summor på 
behandling, slutenvård och externa placeringar för personer med odiagnostiserade 
funktionshinder (en erfarenhet alla som arbetat med patientgruppen delar.)” (Ibid)  
Man bör förändra behandlingsmetoden och med rätt diagnos finns förutsättningar för ett 
mindre problemfyllt liv. ”Målet blir inte att ’bota’ utan målet blir att patientens liv i minsta 
möjliga utsträckning skall begränsas av funktionshindret och att hon/han skall kunna leva så 
autonomt som möjligt.”  (Ibid) 
 
Dessutom har den ökade diagnostiseringen andra fördelar. ”The psychiatriazation of everyday 
troubles has its benefits. For example, public views of mental illness have changed 
dramatically, in the direction of more tolerance and acceptance.” Allt eftersom människor 
med olika former av mentala problem, dels ökar i omfattning, men även genom ett förändrat 
språk, normaliseras de mentala problemen, och människor kan alltså stigmatiseras mindre. 
(Kirk, 2005: 8) Detta innebär också allt eftersom öppenheten om problemen ökar och 
informationen ökar, söker människor hjälp tidigare och oftare. Men behandlingen av 
människor tenderar också att bli tidsmässigt effektivare och bestå i diagnostisering, recept och 
medicinering. Detta förändrar arbetet för socialarbetarna. Rollerna förändras. Men här kan vi 
också se att stigmatiseringens tendenser kan tolkas olika. Ökar den eller minskar den? 
 
6.1.2 Diagnosens makt 
 
Börjesson och Palmblad (2003) pekar på förändringar i tvångets natur. Det handlar nuförtiden 
mer om ett samspel mellan aktörer när det gäller problem och vilka åtgärder som skall utföras. 
Men det betyder inte att samspelet är helt öppet. Diagnoserna är inte förhandlingsbara (även 
om det kan finnas ett tryck från exempelvis föräldrar och enskilda individer). Men konsensus 
är ändå det optimala, och därför gäller det att få medborgaren välvilligt inställd till 
problemdefinitionerna, detta utan att ge avkall på experternas makt. Det är i skolan det börjar 
med en differentiering och kategorisering. Men genom livets alla faser kommer man att 
acceptera att vi lever i ett kunskapssamhälle, där flexibilitet och anpassningsförmåga är a och 
o. Individen skall med andra ord vara beredd på att de krav som ställs kan skifta, men att vara 
samhällsproduktiv är ett krav som består. Detta kan sägas påminna en del om den 
självdisciplinering som Foucault (2002) talar om. Foucault pekade på förändringar i samhället 
som förändrade människans syn på sin roll i samhället, och att människan inte längre ser sig 
som något som står under maktens diktat. Denna frihet, är dock chimär, men nödvändig. Det 
har att göra med att makten bara blir uthärdlig om den döljer en del av sig själv. Framgången 
för den rådande makten står i proportion till vad den lyckas dölja av sina mekanismer. Men 
detta hemlighållande är inte helt igenom cyniskt, utan helt enkelt en praktisk och funktionell 
maktteknik. (Foucault, 2002: 98)  
 
Förändringar har alltså skett i samhället, som kopplas till detta. Vi har i det senmoderna 
samhället befriats från vissa traditionella bestämningar, men kopplas istället ihop med andra. 
Giddens (1996: 84) menar att ”de moderna institutionernas natur på djupet är bunden till de 
mekanismer som rör tilliten till abstrakta system, i synnerhet expertsystem.” Det betyder 
också att tilliten till och förtroendet för expertsystemen är av yttersta vikt. Detta innebär att 
man med hjälp av kunskap och makt också måste framstå som trovärdiga i det man gör, vilket 
medför ett behov av forskning som stöder den egna tesen och teorin och att man måste 
motverka andra teorier. Eva Kärfve citerar i sin bok Hjärnspöken (2000), ett internmaterial 
skrivet av experter i området, bla Gillberg, som skickats till de sociala myndigheterna: "Den 
missvisande debatten om 'bokstavsbarn' måste ersättas av en konstruktiv insikt om att 
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DAMP/ADHD är verkliga funktionshinder med potentiellt förödande psykosocial prognos, 
men också med goda möjligheter till kraftigt minskad handikappgrad under förutsättning att 
de som drabbas får tillgång till 'evidens-baserade' insatser." (Ibid: 194) I slutet av dokumentet 
tilläggs: "Ett brett engagemang kräver utbildningsinsatser, riktade till ett stort antal 
professioner, ett öppet debattklimat, som eliminerar onödig splittring i synen på de 
neuropsykiatriska störningarna och tydliga politiska ställningstaganden till gruppens existens 
och behov." (Ibid:197 Kärfves kursiveringar). Statliga myndigheter som 
Handikappsombudsmannen har öppet beklagat sig över att en debatt förs om barndiagnoser. 
(Kärfve, 2006) Oenighet stör och komplicerar. Diagnosens makt är beroende av enighet, ett 
paradigm för att tala med Kuhn (1997). 
  
Detta samtidigt som diagnosen producerar sina fall. Det är diagnosen som synliggör 
problemen. (Börjesson & Palmblad, 2003:45) Symtomen får sitt värde endast, eller i vart fall, 
endast med den behövliga tyngden, genom diagnosen. Därtill anses den biomedicinska 
förklaringen har mer vetenskaplig tyngd. Neuropsykiatrin innehåller faktorer som föranleder 
till att den får en vetenskaplig legitimitet och räknas som en ”hard science” (Brante, 2006) 
Man hyser helt enkelt olika mycket tillit till olika former av vetenskap. Diagnosen får i vart 
fall en egen makt efter att vetenskapen gett den ett namn och skapar även anhängare som 
hjälper till att upprätthålla denna makt. (Johannison, 2006) 
 
Klienter måste också klientelbestämmas och dessa står i relation till den övriga befolkningen. 
När man väl fått diagnosen så finns det ingen återvändo. Man blir den diagnosen. I detta finns 
också en vision om samhällets ordning, om en form av nollvision av problem, detta utifrån en 
sorts kristen moralsyn. Det sociala arbetet är som en del av människovetenskapen bärare av 
vissa moraliska synsätt. Det sociala arbetet kommer inte ifrån den moral som föreligger i 
samhället vid den givna tidpunkten. (Börjesson & Palmblad, 2003:46f) Att diagnosen i sig 
innebär makt, kan märkas i att diagnosen också innebär en högst möjlig stigmatisering. Detta 
även om diagnosen också kan leda till känslor av lättnad. (Rogers & Pilgrim, 2005).  
 
Ett av målen med det sociala arbetet och behandlingsarbete är ju att hjälpa människor att leva 
ett mer oberoende liv. Forskning har visat hur stigma underminerar vården som människor 
med mentala problem har fått. Detta beror även på allmänhetens bild av människor med olika 
former av problem, vilket försvårar för människor att få och behålla jobb och även vad gäller 
bostäder. (Corrigan, 2007) Denna bild är naturligtvis viktig för individerna själva. Kriminella 
får även de en stämpel på sig, som kan försvåra acklimatiseringen i samhället. Ett samhälle 
där det också är andra faktorer som spelar en mycket stor roll. Det sociala nätverket är av stor 
vikt för att återanpassa kriminellt belastade människor liksom tillgången till arbete och en 
egen bostad. (Kriminalvården, 2005b) 
 
Men då kan som sagt diagnoserna vara ett problem. "Dignostic classifications augment public 
perceptions of the groupness and differentness of people with mental illness. These 
classifications are perceived as homogenous, and compositen traits are seen as stable. As a 
result, individual members of a diagnostic class tend to be seen in terms of their diagnostic 
instead of the idiosyncratic nature of their problem." (Corrigan, 2007: 36) 
 
Detta kan sägas leda oss till vad Hacking (2000) kallar för en interaktiv kategori. Det handlar 
om att människor som blivit kategoriserade växelverkar med sin omgivning och blir medvetna 
om sin kategorisering. En diagnos hjälper till att skapa personliga uppfattningar och skapar 
mening. Denna växelverkan förstärks i ett rum av experter. Samtidigt menar Hacking (Ibid.) 
att om man använder sig av teorin om interaktiv kategori, så har förståelsen av denna 
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kategorisering den fördelen att den motverkar en socialkonstruktivistisk enkelspårighet, det 
vill säga, att samhället konstruerar störningen. Socialkonstruktivisten hävdar att störningen 
inte existerar om den inte beskrivs som störning. Den interaktiva idén visar på ett mer 
komplicerat schema, med dubbelriktad påverkan eller ett ännu större mönster av krafter som 
påverkar. Kategoriseringen påverkar helt enkelt människor i olika hög grad. Det gör att 
upplevelsen i sig inte enbart kan förklaras utifrån att det skulle vara en social konstruktion. 
 
Corrigan (2007) är inte motståndare till diagnostiken i sig utan ser ett värde i det som ett 
redskap. Det viktiga är att undvika stigmatiseringen. En annan risk är att man generaliserar 
gruppen för mycket, vilket har att göra med att man ser människan som en grupp människor 
med en viss diagnos. Stigmatiseringen kan också blockera en människas mål i livet. Man 
internaliserar diagnosen och tror sig inte kunna göra saker i livet. Diagnosen skapar 
stereotyper, där individer kan få lägre självkänsla och ger lättare upp när de utför handlingar. 
(Ibid) 
 
På så sätt avindividualiseras patienten genom att han inte blir en individ utifrån sina 
karaktärsdrag, utan genom DSM-manualen blir han en patient utifrån en begränsad 
uppsättning av symtom. (Hydén, 1995: 172) Därifrån är alltså inte steget långt till att låta 
diagnosen i sig bestämma individens potential. I boken En Väg Till Fängelset (2000: 17f) 
frågar en diagnostiserad man författaren till boken och tillika journalisten Vanna Beckman:  
"- Men vad säger du, hur mycket ska jag acceptera min diagnos? ... Det talas ju så ofta om det. 
Ska jag verkligen acceptera att jag är en som har lätt att ljuga, svårt att stava och lätt att 
hamna i missbruk?” Vanna svarar honom: ”Jag säger att en diagnos ska användas som en 
språngbräda. Ett avstamp, utifrån vilket man kan värdera sina svaga och starka sidor, och ta 
ställning till vilka man måste leva med och vilka som kan förändras." Mannen gör då den 
bedömningen att han nog får ge upp drömmen om körkort eftersom han har en diagnos som 
hävdar att han har definitiva begränsningar. Detta kan i viss mån ses som att vi rör oss från en 
yttre regim av disciplinering, och hur individerna själva på egen hand förstår det rätta, 
förvisso med hjälp av samhällelig kunskap. Detta sker i enlighet med en liberal tidsanda, där 
vi själva väljer våra liv, och även självdiagnosticerar. (Palmblad & Petersson, 2003:177) Där 
erkännandet, eller bekännelsen, än en gång spelar en viktig roll.  
 
Samtidigt diagnostiseras allt fler människor, vilket beror på flera faktorer. Till att börja med 
så diagnostiseras allt mer av det mänskliga beteendet som stört, som exempelvis sömnbesvär. 
Men alla mentala störningar lever inte heller enligt DSM ett evigt liv. En del tas även bort. 
Detta behöver inte bero på vetenskapliga fynd, utan kan vara rena politiska beslut, som till 
exempel att homosexualitet har tagits bort ur DSM-manualen. (Brante 2006) Detta kan 
förvisso även förstås utifrån en motdiskurs. De homosexuella blev medvetna om förtrycket, 
började tala om sig själva och krävde helt enkelt sin rätt, och ett erkännande. (Foucault, 2002) 
 
Alltså förändras saker och ting reflexivt. Processen är inte enkelspårig. Mycket av det som 
idag anses vara mentala störningar sågs inte som några bevis på mentala störningar förrän på 
andra halvan av 1900-talet. Psykiatrin har breddat sitt område, men gör det på bekostnad av 
andra områden, som dessutom medför problem i det alternativa sökandet efter orsaker till 
problemen. Med Foucault (2002) talar vi här även om ett motstånd. Men motståndet kommer 
inifrån: det kan aldrig lösgöra sig helt och gör sitt motstånd utifrån viss antaganden, som 
makten har bestämt ska gälla. Socialarbetare kan därmed inte undgå en diskussion om den 
mentala hälsan. 
 
Socialarbetare har å andra sidan aldrig varit den dominerande professionella yrkeskåren när 
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det kommit till den mentala hälsan. (Kirk, 2005: s. 4) ADHD i sin tur skapar en exkluderande 
professionell diskurs, vilket stänger ute andra professioner, och detta gör det svårare för 
socialarbetare att kritisera ADHD-diagnosen. Dessutom ökar det den ursprungliga gruppens 
status som experter på området, vilket då kan öka tilliten till gruppen, och det i sin tur stärker 
professionens ställning och maktposition, som i sin tur ökar potentialen för att få mer stöd till 
sin forskning, både politiskt och ekonomiskt. (Stead, Lloyd & Cohen, 2006: 2) 
 
Diagnoser kan alltså ses som meningsprocesser, de blir till ett sätt att förhålla sig till sjukdom 
och avvikelse vid en viss given plats i tiden och rummet (Johannison, 2006: 31). Men 
diagnosernas makt kräver också tillit och måste ha en vetenskaplig legitimitet. 
 
För Giddens (1996) är tillit av yttersta vikt när det gäller att nå tolkningsföreträdet. Det 
grundläggande villkoret för tillit är dock bristande information, det vill säga, den egna 
kunskapen är för liten så man måste förlita sig på någon annans information. Tillit kan, enligt 
Giddens (Ibid: 40), definieras som ”förtroende för en persons eller ett systems pålitlighet med 
hänsyn till en given mängd händelser eller resultat av händelser, där detta förtroende uttrycker 
en förtröstan om personens redlighet eller kärlek eller om vissa abstrakta kunskapers riktighet 
(teknisk kunskap).” Vidare så innebär tilliten att människan förstår att mänsklig verksamhet är 
socialt skapad, och att det sker utan någon guds inblandning och att den mänskliga 
verksamhetens förmåga till förändring fått en rejält ökad räckvidd genom de moderna 
dynamiska sociala institutionerna.  
 
”Det moderna sociala livets reflexivitet består i att sociala bruk utsätts för kontinuerliga 
prövningar och reformer i ljuset av inkommande information om just dessa bruk, varigenom 
deras karaktär konstitutivt förändras… Alla former av socialt liv är delvis konstituerade av 
aktörernas kunskap om dem.” (Ibid: 43) Mänsklig verksamhet är med och förändrar och 
reproducerar kunskap. Kunskap är inte samma sak som visshet, för kunskapen om hur saker 
och ting är, kan alltid förändras. Detsamma gäller för diagnoser. I det senmoderna samhället 
kräver diagnosens makt tillit. Nu ska jag närmare diskutera en specifik diagnos. 
 
6.2 ADHD 
 
Etiologin till ADHD är inte säkert känd, men det anses bland förespråkare för ADHD-
diagnosens giltighet att det finns ett vetenskapligt underlag för att säga att det behövs flera 
faktorer för att öka risken för uppkomst av ADHD. ADHD beskrivs bäst som ett heterogent 
tillstånd när det kommer till både problembild och orsaker (Socialstyrelsen, 2002).  
 
ADHD anses vara ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Med neuropsykiatriska 
funktionshinder avser Gunnar Jakobsson i sin rapport Neuropsykiatriska funktionshinder hos 
vuxna (2005, s:11) ”utvecklingsrelaterade funktionshinder med debut i barndomen. Personer 
med dessa funktionshinder har svårigheter inom flera områden; uppmärksamhet, 
impulskontroll, att reglera sin aktivitetsnivå, socialt samspel, inlärning, minne och retorik.” 
 
Neuropsykiatrin menar att ADHD inte kan förklaras av sämre socioekonomiska förhållanden, 
snarare är dessa resultatet av ADHD. Man menar också inom neuropsykiatrin att 80 % av 
fallen är ärftliga. (Jakobsson, 2005: 21) Sammanfattningsvis visar en kartläggning av vuxna 
med ADHD att de är en grupp människor som alla andra, utbildar sig, gifter sig, flyttar 
hemifrån, med mera. Men bakom den ”vanliga” fasaden finns det stora svårigheter. 
Svårigheterna bygger på att klara av att leva ett självständigt liv och de blir svårare ju äldre 
man blir och desto högre krav samhället ställer på autonomi. (Ibid: 29) Rapporten hävdar att 
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majoriteten lever via sjukförsäkringssystemet. Man har svårt att klara ekonomin, man har 
svårt för sociala relationer, svårare att slutföra utbildningar. Hälsoproblem och missbruk av 
olika slag är vanligare bland vuxna med ADHD-diagnos, och även hjärnskakningar är 
vanligare. Sammanfattningsvis: funktionsstörningen påverkar individen inom alla 
livsområden; hälsa, sociala relationer, arbete, utbildning, ekonomi och fritid. (Ibid)   
 
Missbruket kallas ibland självmedicinering och anses av vissa företrädare för neuropsykiatrin 
och frivården bevisa förekomsten av ADHD. Detta leder till att bruk av droger ges en viss 
rationalitet och bygger på ett neuropsykologiskt antagande om att amfetamin behövs, och att 
amfetamin lugnar. (Kärve, 2000:179)  
Socialstyrelsen skriver i sin kunskapsöversikt (2002:216f) att även personer med måttliga 
svårigheter kan komma att få pröva medicinering när behov föreligger. Något motsägelsefullt 
tycks det, skriver man, att det är just de med måttliga svårigheter som har mest glädje av 
medicineringen. När det gäller själva medicineringen kan den alltså ha positiva effekter, i så 
måtto att beteendet förändras såsom man åsyftade. Detta beror å andra sidan på vad man 
menar med positiva effekter, men häri ligger ändå ett par andra problem. Ett av de är en 
potentiell fara som ligger i att man låter ”pillret” tala, och lösa problem. Man blir hjälplös 
förutan den. (Moses & Kirk, 2005:396) Dessutom kan detta i sig, om medicinen ger vissa 
positiva effekter, skapa en tro på att den mentala störningen är verklig. Medicineringen i sig 
kan alltså ha skadliga psykologiska effekter då det stärker åsikten om att något är fel, och kan 
dessutom minska viljan och motivationen att försöka att hitta andra vägar att lösa problemen. 
Detta utan att beviset för störningen finns där. (Ross & Read, 2005: 129) 
 
ADHD anses av vissa vara den mest omdebatterade kontroversen inom sitt område. (Brante, 
2006)  Kritiken och debatten har varit stundtals hård. Detta hävdar Brante till viss del beror på 
enögdhet. Han skriver inom en parantes att ”en forskarutbildning är världens längsta 
socialiseringsprocess i funktionell enögdhet.” (Brante, 2006: 99) Samtidigt handlar det ju just 
om makten om kunskapen. Det har investerats mycket i de egna forskningsprojekten. Man har 
mycket att förlora på att framstå som den som har fel. 
 
Men den ökade prevalensen för ADHD kommer inte ur ett socialt vakuum. Den har ett 
gynnsamt klimat att växa i. När exempelvis vissa kan tala om att antalet ökade diagnoser 
beror på ökad kunskap och ökad information, pekar kritikerna på att det är 
självdiagnostiseringerna som gör att antalet diagnostiserade ökar.(Brante, 2006: 101) Den 
ökade och allt mer spridda informationen om ADHD gör att diagnoserna helt enkelt ökar i 
antal. Detta sker kanske framförallt när det gäller bland kriminella. Så låt oss då därför titta 
närmare på kriminaliteten. 
 
7. TEMA 4: BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE, KRIMINALITET OCH 
FRIVÅRDEN 
 
Under detta avsnitt ska jag lite kort diskutera olika bitar av kriminaliteten och arbetet med att 
få ned kriminaliteten. Detta med fokus på det sociala arbetet inom kriminalvården.  
 
7. 1 Brottsförebyggande arbete 
 
”Det brottsförebyggande arbetet handlar om att förebygga och förhindra brott, det vill säga att 
intervenera i brottets orsaksmekanismer för att förhindra eller försvåra att brott begås.” 
(Lidskog, 2006: 157) Kriminalpolitiken har som mål att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet. Kriminalpolitiken kan ses som en del av den allmänna välfärdspolitiken, 
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där trygghet och människors välbefinnande ingår. Förändringar i värderingar, kunskap och 
livsstil gör att lagar förändras, tas bort eller läggs till. Lagar har också en normerande 
funktion, och straffvärdena är uttryck för värderingar hos dem som gör bedömningarna. 
(Lidskog, 2006: 162f) 
 
Det brottsförebyggande arbetet skiftar alltså i takt med sin tid och omgivning. Men det är inte 
enbart så att det brottsförebyggande arbetet styrs av hur det omgivande samhället ser ut, det 
brottsförebyggande arbetet är i sin tur med och påverkar denna omgivning. Det är en form av 
dialektiskt samspel mellan samhället och det brottsförebyggande arbetet. Dels så är det i den 
senmoderna verkligheten som arbetet förs och påverkas därmed av den, men samtidigt är det 
brottsförebyggande arbetet med och påverkar den senmoderna verkligheten. (Garland, 2001) 
 
Sahlin (2000) skriver att begreppet brottsförebyggande arbete har en positiv laddning. 
Diskussionen handlar därför om hur man bäst bedriver brottsförebyggande arbete, då med 
hänvisning till dess effekter. Det brottspreventiva arbetet kan vara inriktat på att i olika hög 
grad förändra eller bevara samhället, och syfta till att motverka en utveckling, men också 
främja en annan.  
 
Sahlin (Ibid) menar att brottspreventiva insatser ständigt måste prövas ur ett etiskt perspektiv, 
annars finns det en risk att grundläggande samhällsprinciper som demokrati, rättssäkerhet och 
människors lika värde hotas. Sahlin (Ibid:80) menar också att brottsprevention, handlar i 
första hand om att konstruera brottets orsaker: ”Det är inte så att förebyggande arbete åtgärder 
väljs efter en noggrann och förutsättningslös analys av ett problem och dess orsaker, utan det 
råder ett ömsesidigt  beroende och samtidigt ett relativt oberoende mellan åtgärder och 
problem…” Det brottsförebyggande arbetet har med andra ord även ett annat syfte än det 
officiella, och dessutom påverkar det brottsförebyggande arbetet i sig hur samhället ser på 
brott och kriminalitet. Det brottsförebyggande arbetet tenderar också ofta att vara kortsiktiga 
projekt som förväntas ge snabba och tydliga resultat. Det är alltså inte det att man vet att 
något fungerar som gör att olika metoder införs. ”Crime control strategies and crimonological 
ideas are not adopted because they are known to solve problems. The evidence runs out well 
before the their effects can be known with any certainity. They are adopted and succeed 
because they charactize problems and identify solutions in ways that fit the dominant culture 
and the power structure upon which it rests.” (Garland: 2001:26)  
 
Då kan man säga att vi är inne på en annan aktör som ofrånkomligen påverkar det sociala 
arbetet och även det brottsförebyggandet arbetet, nämligen massmedia. Det finns en 
överensstämmelse mellan den kriminalpolitiska, brottsförebyggande kontexten och den 
massmediala. Medias påverkan är stor och den har på senare år alltmer fokuserat på råa brott 
och oskyldiga brottsoffer, och psykiatrin. Något som påverkar den allmänna opinionen. 
(Pollack, 2001)  
 
Sahlin (2000:64) listar fem speciella strategier som man kan använda sig av för att mildra 
hotet från olika problemkategorier. Det första strategin är att helt enkelt exkludera 
medlemmar från det egna området, det andra är begränsa problemgruppens omfattning 
genom att minska nyrekryteringen av individer till problemgruppen. En tredje strategi är att 
på olika sätt förändra och förbättra individerna själva. En fjärde kategori är att inkapacitera 
individerna, och en femte är att övervaka dem. Alla dessa strategier innebär kategoriseringar 
och kontroll. Däremot så innefattar dessa kategorier olika ideologiska synsätt på problemen.  
 
Samtidigt som det sker en förskjutning i samhället med en alltmer ökad fokus på individen, så 
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sker detsamma på Kriminalvården. Men även här finns det en del motsägelsefullhet: samtidigt 
som man vill att individen själv tar ansvar, så vill man att individen ska handla på ett sätt som 
är funktionellt och produktivt för samhället. Individen ska med andra ord själv få välja, men 
han bör välja på ett speciellt sätt. Detta gäller då naturligtvis även de som arbetar inom 
kriminalvården, där de som arbetar avkrävs en lojalitet vad gäller att stödja de olika 
programmen. (Petersson, 2003: 126).  
 
7.2 Kriminalitet, gener och ADHD 
 
Sedan kriminologins födelse har det talats om en kriminell sorts människa, som en speciell 
människotyp. Den kriminelle ges en egen kategori. Det kan även innebära en förlust av 
autonomin, genom att individen börjar betrakta sig själv som kriminell. (Hacking, 2001) 
 
Det är i fråga om den kriminella individen, även en fråga om klasstillhörighet. Men en 
skiftande syn på kriminalitet har medfört att brottet har hamnat i centrum, inte för de drabbade 
och dennes familj, eller den som utförde handlingen, utan som en fråga för samhällsplanerare, 
kriminologer, psykologer och även biologiskt influerade forskare och psykiatriker. Den 
italienske fängelseläkaren och psykiatriprofessorn Lombroso myntade idén och begreppet om 
den “födde brottslingen”. Man kunde delvis se på en individ, utseende och beteendemässigt 
om denne var en potentiell kriminell. Lombroso modifierade sina första antaganden, och 
tillade att medfödda faktorer inte var tillräckliga för att anta att en person skulle bli kriminell 
utan att även miljömässiga faktorer spelade in. Lombrosos idéer var typiska för sin tid. Även 
om Lombrosos idéer i sig idag har förkastats, så är inte idén som sådan på historiens soptipp, 
för än lever uppfattningen om att biologiska faktorer spelar en viktig roll om en individ blir 
kriminell eller inte. (Sarnecki: 128f) Men samtidigt hade även Lombroso en vilja att förbättra 
villkoren för de intagna. Det fanns alltså även en humanistisk tanke. 
 
Antalet intagna eller klienter inom kriminalvården som förväntas ha ADHD är en siffra som 
skiftar. Den senaste uppskattningen är av Christoffer Gillberg och han menar att den ligger 
mellan 30-60 %. (Kriminalvården, 2007) 
 
Intagna med diagnosen ADHD/Damp måste enligt en rapport från Kriminalvården om unga 
män i anstalt behandlas annorlunda. Dessa behöver speciella och små avdelningar med 
strukturerad verksamhet, välutbildad personal och tillgång till psykolog och psykiatriker. 
(Kriminalvården, 2001)  
 
7.3 Kriminalitet och behandling 
 
Behandlingstanken, det vill säga förändringsarbete av människor som bedöms som kriminella, 
syftar till att förändra individens situation så att de orsaker man anser vara upphov till 
kriminaliteten undanröjs. För att tro att behandling fungerar bör man anse att brottsförövarnas 
möjligheter att fatta rationella beslut utifrån sitt eget beteende är begränsade av faktorer som 
finns hos individen själv och/eller det omgivande samhället. Vad man väljer för typ av 
behandling beror på vad som anses vara orsaken till det brottsliga beteendet. (Sarnecki, 378) 
 
Behandlingstanken har genomgått vissa förändringar under åren. På 70-talet infann sig en viss 
skepsis gentemot huruvida behandling fungerade, framförallt manifesterad genom Robert 
Martinsons devis och studier i ämnet, med temat “nothing works”. Denna pessimism har till 
viss del levt vidare, men det har inte hindrat att det finns en tro på behandling. Dels menar 
man att man inte bara ska titta på återfall som kriterier för huruvida behandling är 
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framgångsrik eller inte. Genom olika genomgångar av behandlingsprogram framgår att andra 
mål än brottsprevention har haft större framgång för individerna, såsom ökat självförtroende, 
bättre psykisk hälsa, bättre familjerelationer, utbildning och arbete med mera. Myndigheter 
kan också reagera olika på ungdomar som är med i program, än ungdomar som inte är det. 
Den bästa typen av intervention handlar om en kombination av insatser, från skola, 
rättssystemet, psykologisk hjälp, medicinsk hjälp och från socialtjänst. I viss mån hävdar man 
på så sätt att det aldrig är för tidigt att ingripa, men heller aldrig för sent. (Ibid:383ff) 
 
Moffit (Ibid:142) har i sin forskning kommit fram till att det råder relativt svaga samband 
mellan beteendemässiga och medicinska faktorer. Hon menar dock att det finns samband och 
ett samspel mellan arv och miljö. Andra forskare vill minska det deterministiska i den 
biologiska teorin, och pratar istället om “biologisk sårbarhet”. (Ibid) Detta medför att det 
krävs ett samspel mellan biologiska, neuropsykologiska faktorer och den sociala miljön för att 
individens sårbarhet skall ha någon betydelse. De sociala faktorerna blir då förstärkande. 
 
Psykiatrins inblandning med kriminaliteten kom vid samma tidpunkt som kriminaliteten 
uppstod som begrepp, om man får tro Foucault (2003), och det gjordes då en skiftning på 
fokus. Men för Foucault var det till normerna och inte till lagen eller sjukdomen psykiatrin 
förhöll sig (något som dock då ska hålla i sig än idag). Det vill säga, gärningen i sig var inte 
det intressanta, det intressanta blev vem som gjorde det. Ett större intresse fokuserades på 
förövaren som också blev tvungen att lämna ut sig, inte för vad han gjort, utan för vem han 
var: ”It is not enough for the accused to say in reply to that question ’ I am the author of the 
crimes before you, period,. Judge since you must, condemn if you will’. Much more is 
expected of him. Beyond admission, there must be confession, self examination, explanation 
of oneself, revelations of what one is.” (Foucault cit. I Rogers & Pilgrim, 2005: 194) 
 
Erkännandet är därmed av stor vikt. Man behöver all information man kan få för att förklara 
brottet. Det finns flera aspekter här. Erkännandet är dels av stor vikt för att få fram sanningen, 
men också som ett led i disciplineringen och för att kunna behandla brottslingen. Bekännelsen 
är ett viktigt led i behandlingsverksamhet. Det är ungefär som när en alkoholist enligt 
anonyma alkoholister måste erkänna sitt missbruk för att kunna bli nykter och frisk. 
Brottslingen måste erkänna sitt brott för att kunna bli frisk. Biografin blir till på så vis till ett 
styrningsinstrument. Men bekännelsen sker inte utan påverkan utifrån utan påverkas av 
maktrelationerna. (Petersson, 2003) Diagnosen kräver i sin tur en bekännelse av den 
diagnostiserade om vilka symtomen är. 
 
Behandlingen av de kriminella syftar till att klienten är med och rehabiliterar sig själv. Han 
får hjälp med de redskap han behöver för att kunna klara av detta genom skolning, genom att 
han får lära sig något utöver straffet.  
 

”Det är i och genom dessa teknologier som den internerade styrs att lära sig 
uppfatta sig själv på ett bestämt sätt och det är utifrån dessa teknologier som 
samhället beställer kvaliteterna hos samtidens intagna.  

Och det är utifrån dessa teknologier, som skall få de intagna att strukturera 
om sina tankebanor, inte för att i första rummet botas från något, utan snarare 
få honom att förstå att vid tiden för frigivning är det dags att lära sig att 
kvalificera sig för att självmant påbörja en livslång omskolningsprocess som 
gör honom rustad att ta ett självhjälpande grepp i syfte att ställa om sitt liv och 
skapa sig en ny verklighet.” (Ibid:157) 
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Kriminalvårdens arbete blir med andra ord ett arbete som syftar till att försöka producera 
produktiva människor, i den mån det går. I sammanhanget är det viktigt att förstå att även de 
som arbetar med de kriminella, alltså normaliseras. Detta sker samtidigt som man på frivården 
och olika sociala myndigheter upplever att man har mindre resurser att arbeta med idag, och 
även att individerna själva får söka vård, istället för att socialtjänsten försöker nå individerna. 
(Kriminalvården, 2004) Men man satsar ändå resurser på olika projekt. Detta kan ses som en 
oförmåga att hitta lösningar på kriminaliteten. 
 
Ett projekt som diskuteras i en utredning gjord på beställning av regeringen “ syftar till att 
finna rimliga åtgärder för omhändertagande av en inom kriminalvården problematisk och 
växande grupp klienter. Dessa kännetecknas av att missbruks- och problemdebuten ägt rum i 
unga år och en kronisk kriminalitet. Denna kriminalitet har orsakat samhälle och enskilda 
stora svårigheter trots många gånger ringa straffvärden. Strafftiderna för dessa brott är överlag 
för korta för att medge effektiv påverkan. “ (Socialdepartementet, 2006: 101)  
 
Detta är onekligen ett tecken på en individualiserad syn på kriminaliteten. Man kan även se 
det som att man inom kriminalvården inte har de rätta metoderna och redskapen att bemöta 
dessa problem. I och med att man också betecknar vissa individers kriminalitet som “kronisk” 
så är frågan om en biologisering och en individualisering av brottet inte långt borta ur en 
politisk synpunkt.   
 
Kriminalvårdens alltmer ökade intresse för ADHD, som vi såg i Inledningen (Avsnitt 1.), kan 
alltså ses som en ökad syn på att det är individen som är problemet och inte samhället eller 
strukturerna i samhället. Återfallen minskar inte heller, och man har problem att finna 
metoder för att handskas med kriminalitet och förebygga brott. Man har teorier som man 
arbetar utifrån, men ett par författare ”konstaterade, efter en genomgång av litteratur till dags 
dato, både i USA och England, vad beträffar studier, teorier och praxis vid återintegrering av 
brottslingen, en påfallande brist på forskning inom området. Forskarna har mestadels frågat 
sig vad som kan fungera, inte ”hur” eller ”varför”.”  (Kriminalvården: 2005a:8) Nu ska vi titta 
närmare på hur man arbetar inom en specifik del av kriminalvården.. 
 
7.4 Frivården 
 
Kerstin Svensson har i sin doktorsavhandling (2001) om frivårdens utveckling intervjuat 
klienter, handläggare och övervakare i frivården. Hon menar att frivården är en annan form av 
myndighet. En som bygger mycket på social kontakt och på vänlighet. Svensson beskriver 
frivården som en organisation som arbetar parallellt med andra människobehandlande 
organisationer, men som saknar egna materiella resurser som verktyg för det arbete som skall 
utföras. De redskap som används, är därmed immateriella, och det handlar om människors 
kunskap, engagemang och välvilja. (Ibid: 225) 
 
Frivårdens mål är att förhindra fortsatt kriminalitet. Däremot finns det liten tilltro bland de 
som Svensson (2001) intervjuat till att målet är realistiskt. Man anser inte att verktygen är helt 
anpassade för detta ändamål. Det handlar snarare om att försöka skapa någon form av 
förändrat sätt att tänka kring kriminalitet. Men man är också medveten om att det beror på 
vem man har att göra med. Samtidigt definierar man klienterna delvis utifrån de brott de 
begått, det är så att säga en första kategorisering. Samtidigt anser en del handläggare att det är 
nödvändigt i kategoriseringen av klienterna att man separerar individen från handlingen. 
 

De personer som kategoriserats som frivårdsklienter utifrån sina brott och kan 
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kategoriseras ytterligare inom frivården. Varje kategori tillskrivs vissa 
egenskaper och det är dessa egenskaper som blir viktigare under 
övervakningen. Det är klienternas sociala situation, egenskaper och förmågor 
som står i centrum. Brottet ses som en konsekvens av dem och som 
utgångspunkten för klientrelationen, men kommer i skymundan för de mer 
centrala sociala förhållandena.  (Svensson, 2001:147)  

 
Värt att notera är en frånvaro i Svenssons avhandling av tolkningen att det kan vara 
neuropsykiatriska problem.  
 
I en undersökning av Kriminalvården från år 2004 om frivårdens arbete diskuterar dock ett 
antal frivårdsinspektörer klienter med ”dokumenterad ADHD”. Denna dokumentation betyder 
inte så mycket för frivårdsinspektörerna i sig, då deras fokus fortfarande är på klienternas 
sociala situation men har naturligtvis en betydelse i just den dokumenterade ADHD-
problematiken, eftersom man betonar just att den är ”dokumenterad”. Detta innebär ännu en 
kategorisering.  
 
Det kan vara nödvändigt för frivården att bistå klienterna med hjälp i kontakten med andra 
myndigheter. Detta kan bero på att klienterna är lågprioriterade av andra sociala instanser, 
eftersom de kan anses vara “hopplösa” fall. Frivården blir framförallt i så fall ett stöd för 
klienterna. Men, man är även med och försöker lotsa klienterna rätt. Detta kan innebära att 
man kan remittera klienterna till exempelvis psykiatri för diagnostisering. Det finns 
handläggare som visar på oro över att det sociala arbetet med klienterna försummas, ju mer 
frivården får en administrativ och kontrollerande funktion. I själva mötet med klienten så ser, 
hör och bedömer de. Synintrycken blir på så vis centrala, även om man inte kan veta hur 
klientens sociala situation är genom att enbart betrakta, så blir denna bedömning av yttersta 
vikt. (Svensson, 2001:223) Klienten förväntas berätta om sin egen person och sitt sociala liv. 
Han krävs på en form av bekännelse. (Ibid: 147) 
 
Frivårdens tidigare ambitioner att komma närmare socialtjänsten finns inte längre, och banden 
har istället försvagats (Ibid:119). Istället är det till psykiatrin framtidens kriminalvård alltmer 
verkar vilja vända sig (SOU, 2005: 54). Från kriminalvårdens (2007) håll menar man att 
förslaget om att rättspsykiatrin skall vara kriminalvårdens närmaste samarbetspartner för 
gruppen psykiskt störda lagöverträdare är något som man välkomnar med emfas då man anser 
att det krävs en särskild förståelse och kunskap om vården och omhändertagandet av 
målgruppen. Men, det kommer ändå krävas en viss kunskap för de anställda inom exempelvis 
frivården för att dessa människor skall få vård. Detta gör man genom den dagliga 
verksamheten och kontakten med klienterna. ”Frivården vittnar bl.a. om att de möter ett antal 
personer som redan vid personutredningsstadiet uppvisar tecken på både psykiska 
störningar/sjukdom likväl som ’farlighet’”. (Ibid)  
 
Mätbarhet, uppföljbarhet och resultat är viktiga begrepp i dagens kriminalvård och frivård. 
Förändringar sker med tid, och med resultat som inte varit tillräckliga, skapas utrymmet för 
att minska de terapeutiska inslagen och efterfrågan för straff ökar. Problemet med metoder 
finns även i frivården. Men genom programverksamheten försöker man finna egna metoder 
och egna verktyg för att använda i sitt arbete med sina klienter. (Svensson, 2001:118f) 
Dessutom så söker man utbilda personalen mer. Detta sker i en övergång som kan sägas vara 
från Foucaults tidiga arbeten till hans senare, där han mer implicit tecknar övergången till ett 
kontrollsamhälle. Där vi talar om en biomakt, en makt som reglerar det sociala livet inifrån. 
Det är maktparadigmets biopolitiska natur. Denna makt genomsyrar livet. Den producerar, 
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investerar och administrerar liv. I det disciplinära samhället var relationen mellan stat och 
individ statisk. Det är den inte i det moment politiken blir biopolitisk, då är hela individen 
engagerad. (Hardt  & Negri,  2003:34ff.) I detta följer också den eviga utbildningen. Det 
räcker inte längre med examinationen. Man måste hela tiden utbildas. Men här ligger även 
bekännelsen. Individen skall nå självinsikt. Detta är något som alltså gäller för både klienter 
och personal. Handledning och terapi kan vara medel för personalen att själva nå det. 
 
Någon medicinsk kompetens har man inte på frivården, utan får förlita sig på att psykiatrin 
gör de rätta diagnoserna, och att man själv får rätt redskap att arbeta därifrån. Men ju större 
avståndet är mellan majoritetens kunskaper och de kunskaper och färdigheter som krävs för 
en speciell verksamhet, ju större blir verksamhetsområdets specialisering. (Liedman, 
1980:154) Tidigare har jag nämnt att kriminella kan känna en viss lättnad genom diagnoserna, 
men det finns personal på frivården som istället vittnar om ett motstånd även mot att bli 
remitterade till psykiatrin. Samtidigt menar man från frivården att psykiatrin behövs och att 
det finns ett större hjälpbehov än tidigare. (Kriminalvården, 2004)  
 
Här kan det naturligtvis också finnas en skillnad, exempelvis mellan klienter som befinner sig 
på anstalt och klienter som befinner sig utanför. Men samtidigt är det intressant att också 
notera att man nämner att klienterna har ett sådant behov av vård, men utan att egentligen 
beskriva det närmare. Man ser, hör och bedömer, och drar en slutsats att behovet finns. Om 
droger finns med i bilden, kan det stärka synen på detta behov, då detta leder till tanken om 
självmedicinering. Här utgår man alltså från att klienterna tar droger för sin psykiska ohälsa. 
(Ibid.) Man gör den bedömningen utifrån vad man själv kan se, och vad klienterna berättar. 
Men det finns ingenting som tyder på att klienterna själva menar att de självmedicinerar när 
de tar droger, utan det är en bedömning som görs av socialarbetaren. (Kärfve, 2000) 
 
Kriminalvården och frivården har heller inte möjligheter att arbeta med annat än med det 
material man har. Det vill säga, de som har begått kriminella handlingar. Strukturellt arbete 
blir därmed svårt. Satsningen på behandlingsarbete tenderar dessutom att minska intresset för 
sociala reformer och strukturellt arbete. (Pettersson, 2001:296f)   
 
8. FÖRDJUPAD TEMAANALYS 
 
Jag ska nu djupare diskutera de tidigare temana. Jag kommer nu i högre grad att själv bidra 
med egna synpunkter och åsikter. Jag har delat upp det i några ytterligare kategorier. Vi kan 
dock finna några gemensamma drag i de teman som jag har använt mig av. En av de är den 
ökade fokuseringen på individen. Individen avkrävs lojalitet, flexibilitet men med 
bibehållande av sin individualitet och att han kan vara och verka autonom. Detta ingår 
naturligtvis i den inre disciplinering och biomakt som Foucault (2002) talade om, där 
individen agerar fritt, men utifrån begränsningar. Diagnosen är meningsskapande och 
produktiv och detta kommer närmare att diskuteras. 
 
8.1 Behovet av metoder 
 
Diagnosen kan ses som en del av det evidensbaserade arbetet som ger socialarbetare metoder 
att arbeta med och utifrån. ADHD går inte att se som någonting falskt i sig, utan dess 
betydelse finns där. Detsamma gäller överlag för de verktyg och redskap man använder sig av 
inom det sociala arbetet.  
 
Diagnosernas giltighet är i sig då inte det intressanta, eller behöver inte vara, men kan vara ett 
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behändigt hjälpmedel i kategoriseringen och differentieringen. Men diagnosernas ”ideologi” 
kan även hjälpa till att få socialarbetaren att förstå klienten, eftersom klientens beteende, 
förklaras av diagnosen. Detta kan underlätta i det omedelbara arbetet med den kriminelle, men 
behöver inte i sig förklara kriminaliteten. Om det också är så att man från frivårdens sida 
framförallt arbetar med den sociala aspekten, delvis utifrån en moralisk synpunkt, kan även 
diagnosen stärka idén om att det är just den sociala biten man bör arbeta med, eftersom 
psykiatrin, så att säga, tar hand om den kriminella biten. Men om man betänker att ett av de 
stora problemen för de kriminella är just bristen på arbete och bostad, och det inte är något 
frivården kan hjälpa till med och bidra, minskar man möjligheten att bistå klienterna. Man 
mer eller mindre tvingas till en individualistisk syn. Utan den blir arbetet meningslöst. Tron 
på diagnosens giltighet kan förstärka viljan att arbeta, och även öka förståelsen för klienten, 
även om förståelsen kan grunda sig på en felaktighet. Diagnosen kan exempelvis vara 
felaktigt ställd eller så finns inte ADHD annat än som social konstruktion. Det positiva 
innehållet i detta, kan vara att man får en tydlig vägledning. Diagnoser och ett tydligt 
strukturerat programinnehåll ger en karta, en kompass: man får förmågan att gå så rakt som 
möjligt, inte för dess otvivelaktiga sanning, utan genom dess auktoritet. Man får med 
vägledning av ideologin en möjlighet att hålla sig på rätt väg. Man behöver inte ifrågasätta det 
som kommer med diagnosen. Det är dels inte ens jobb, men framförallt kan det även ställa till 
problem, för ens eget syfte. Men diagnosen kan även vara välfärdsbiljetten (Börjesson & 
Palmblad, 2003), men den kan också visa på att något är fel: helt plötsligt betyder symtomen 
något. Innan diagnosen kommer till, är symtomen bara symtom, men med diagnosen, blir de 
Symtom, de blir verkliga, de ges en verklig mening och betydelse. Med andra ord kan 
diagnosen, hur fel den än må vara, vara rätt i den bemärkelsen att det är den som ger 
människan den hjälp han behöver: den förståelse han behöver. Diagnosen rättfärdigar så att 
säga symtomen/medlen. Den kan också visa på samhälleliga problem. Diagnosen blir som 
kanariefågeln i gruvan. (Armstrong, 2006) 
 
I det sociala arbetet finns alltså en nödvändig hoppfullhet och en intalad tro att man inte bara 
vill hjälpa människor utan att man också gör det. Man måste tro på det man gör annars faller 
alltihop. I det professionella arbetet finns dessutom inte bara den professionella distansen, 
utan också betoningen på empati, detta eftersom själva mötet med klienten är av stor vikt. 
(Johansson, 2006) I våra roller som socialarbetare ska vi vara detta: professionellt empatiska 
med god självkännedom. Man är befriad från sig själv, men utan att vara det. Meningen är att 
man ska vara skyddad som professionell, men ta med sina egna sidor i rollen. Detta skapar en 
unik kunskapsbas som är knuten till ens egna individuella upplevelser. Men samtidigt, i rollen 
som professionell tar man med sig det som yrkesrollen kräver: man tar till sig de redskap som 
finns, utnyttjar den samlade erfarenhet och kunskap som finns. Yrkesidentiteten talar 
samtidigt för mig. Med Zizeks (2001: 44) ord: ” Det vi kallar social verklighet är ytterst en 
etisk konstruktion som understöds av ett visst som om (vi handlar som om vi tror på 
byråkratins allsmäktighet, som om presidenten förkroppsligar folkets vilja, som om partiet 
uttrycker arbetarklassens objektiva intressen.) ” Här skulle jag kunna tillägga: som om 
diagnosen beskriver klienten. Som om, diagnosen hjälper mig i mitt arbete och klienten med 
sitt liv. 
 
Diagnoserna, i en viss mängd, skapar en annan förståelse för problematiken i stort. Även utan 
att existera annat än som en konstruktion, alltså inte som verklig sjukdom, skapar de 
förståelse och kan kanske skapa förutsättningarna för en humanare kriminalvård. (Precis 
såsom Lombrosos teser om den biologiskt skapade kriminella brottslingen ändå innehöll en 
vision om en humanare kriminalvård.) För att kunna förändra krävs makten att kunna 
förändra. 
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8.2 Diagnosens makt och diagnosens tolkningsföreträde 
 
Diagnosens makt kan också ses komma uppifrån, genom direktiv från chefer och från en 
profession med vetenskapligt övertag gentemot den egna. Men denna vetenskaplighet kan 
också vara nödvändig i normaliserings och disciplineringsprocessen och det inte som 
vetenskap per se. Medicinen blir behjälplig som stöd. ”Om den medicinska professionen är 
behövlig är det som juridisk och moralisk garanti, inte som vetenskap.” (Foucault, 1983: 288)  
 
Dessutom är det så att man söker efter konsensus inom organisationerna, en strävan efter att 
dra åt samma håll. Denna strävan kan ha flera orsaker. Hörnquist (1996: 37) skriver att ” det 
är alltid enklare och på kort sikt mer vinstbringande att anpassa sig till hierarkiska strukturer, 
förlänga aggressionen nedåt, hävda de privilegier som man trots allt tillerkänns mot svagare 
grupper och undvika att stöta sig med mäktigare grupper.” Om man skulle finna något tvivel 
inför det man gör, så är det ändå ens arbete och med det följer ett visst ansvar, vissa 
privilegier, men också en position där man kan hamna i kläm. Man kanske då utför ett arbete 
som man vet vad det innebär, men man kanske ändå känner vissa tvivel inför det man gör. 
Med andra ord: man vet vad man gör, men man gör det ändå. (Zizek, 2001) Diagnosen är den 
meningsskapande diskurs som i tillräckligt hög grad kan förklara varför man gör det man gör.  
 
För Foucault var disciplinen även ett sätt att få människor att själva internalisera den rådande 
maktens budskap, genom självregleringstekniker och normalisering. Diagnosen ADHD 
förklarar, genom maktens kunskap, för den kriminelle att han bär på en form av sjukdom som 
skapar förutsättningarna för hans kriminalitet. Men med diagnosen betalar man också ett pris: 
begränsningens pris. Man kan inte längre förvänta sig vissa saker. Även om detta gäller för 
alla människor, att vi alla har våra begränsningar, är diagnosens begränsning absolut. Den bär 
på sin egen legitimitet och styrka. Diagnosen är fastställd. Som vi såg med en del 
frivårdsinspektörer i avsnittet om frivården (avsnitt 7:4): den är dokumenterad. 
(Kriminalvården, 2004). 
 
Vi kommer inte heller moraliskt nakna eller värderingsfria in i det sociala arbetet. Med Zizeks 
(2001:45) ord: ”Vi finner skäl som stöder vår tro därför att vi redan tror; vi tror inte därför att 
vi har fått tillräckliga skäl att tro.” Zizek citerar Pascal som skriver att ”Hur få är inte de ting 
som verkligen är bevisade? Beviset har bara makt över tanken. Det är vanan som innebär den 
mest verksamma och mest övertygande kraften. Vanan ställer in automatiken, och den drar 
med sig tanken, utan att tanken vet om det.” (Ibid) 
 
Denna automatik finns även hos Foucault, men som bestämmer begreppet vana i motsats till 
begreppet kontrakt. Vanans makt är ytterst funktionellt för ett samhälle, och får individer att 
reproducera sina beteenden och tankar och gör det möjligt att tillmötesgå samhällets krav. För 
de som arbetar vid exempelvis frivården är det ett sätt att arbeta att nöta in de program och de 
metoder som finns. De riktlinjer som beteendet ska följa, finns helt enkelt redan nedlagda i 
vanorna. Vanorna är på intet sätt autentiska utan formas genom den mängd makttekniker som 
används för att normalisera. (Hörnquist, 1996:224) Man kan exempelvis även tänka sig att 
lönepolitik kan fungera som en sådan maktteknik, där man får sin lön efter individualiserade 
lönekriterier. I automatiken kan även finnas att man lär sig och tar till sig begrepp som 
självmedicinering, som en förklaring, om man har kombinationen missbruk och ADHD eller 
misstänkt ADHD hos en klient, som man därför remitterar till psykiatrin. En ökad fokusering 
på individens mentala hälsa kan alltså innebära, ett ställningstagande i problematiken som 
reproducerar en viss kunskap med vanans hjälp. Men i detta vilar också en trygghet i det 
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riskfyllda och instabila och föränderliga senmoderna samhället. Någonstans måste man välja 
sida, och ha tillit till något. Diagnosen är en trygghet.  
 
Detta kan också medföra att diagnosen i sin tur, förklarar varje uppträde, av den 
diagnostiserade. Diagnosen förklarar allt, vilket den kan göra då den medger att klienten kan 
vara på olika sätt i sitt beteende på grund av diagnosen. ”En ideologi har lyckats fullt ut när 
även de fakta som vid första anblicken motsäger den börjar fungera som ett argument i dess 
favör.” (Zizek, 2001:59) När Vanna Beckman (2000) intervjuar olika människor med ADHD, 
så förklarar hon flera beteenden just med diagnosen: det vill säga, diagnosen är alltid där och 
förklarar, vare sig det handlar om att ungdomar berättar historier på ett torrt vis eller om de 
brusar upp. Det är inte tonåringen, eller miljön och situationen: det är diagnosen. Vi kan ta 
Zizeks jämförelse med anti-semitism och peka på att man anpassar sin bild av de judar man 
träffar efter sina egna anti-semitiska fördomar. Man skulle alltså kunna säga att diagnosen 
bekräftas av uppträdet. Diagnosen har dessutom en viss flexibilitet som underlättar för att hela 
tiden se diagnosen i klienten. Men, vi kommer då även in på att det finns människor som vill 
få diagnosen. Symtomen som då tidigare varit till besvär i det dagliga livet kommer nu till 
nytta. Dessa symtom leder fram till diagnosen och diagnosen förklarar symtomen, och 
besvären, och problematiken har fått sin förklaring tack vare symtomen. Detta är en inverterad 
relation. Eftersom det i slutändan är diagnosen, som förklarar vad det är som är för fel 
(symtomen). (Zizek, 2001:112) Men har diagnosen någon möjlighet att påverka individen i 
positiv bemärkelse? 
 
8.3 Frivården och stärkandet av individernas autonomi 
 
I Kerstin Svenssons avhandling från 2001 skriver hon inte om neuropsykiatriska störningar 
bland klienterna. Hon berör egentligen inte klienters problem. Men diagnosen ADHD är trots 
allt ett relativt nytt fenomen. (Börjesson & Palmblad, 2003) Hennes avhandling diskuterar 
arbetsmetoder men framförallt den kultur som råder inom frivården. För att använda 
Bourdieu, så diskuterar hon frivårdens ”doxa”. Doxa innebär till viss del att man internaliserar 
ett sätt att tänka och handla omedvetet. Det görs på rutin. Detta är naturligtvis på sätt och vis 
förståeligt. Men, man skulle naturligtvis kunna se vissa problem, med ett alltför rutinartat 
arbete när det kommer till att arbeta med människor, och hantera deras problem. En hög 
arbetsbörda borde rent hypotetiskt också kunna skapa förutsättningar för att välja den enkla 
vägen. Något jag redan har berört under föregående avsnitt. Bourdieus ”doxa” har nämligen 
starka konservativa drag. (Järvinen, 2002: 255)  
Järvinen (Ibid) konstaterar att frivårdens explicita mål inte går ihop med handläggarnas 
implicita. Frivården kan inte hantera brottslighet, eftersom verktygen inte är anpassade till det. 
Frivårdens programverksamhet kräver dessutom en del av klienterna, som anpassningsbarhet 
och bekännelser. (Svensson, 2001: 142).  
 
Här kommer vi in på det som det sociala arbetet i mångt och mycket syftar till: att öka 
individernas autonomi, vilket då går att försöka göra på olika sätt. Vi har sett hur man med 
hjälp av diagnosen vill öka individens autonomi, detta utifrån att individer med ADHD är 
funktionshindrade. (Jakobsson, 2005; Beckman, 2000) På samma sätt vill kritiker mot 
diagnoser, med dess risk för stigmatisering, öka autonomin för klienterna genom att undvika 
de negativa aspekterna av diagnosen (Corrigan, 2007) eller undvika en diagnos som ADHD 
helt och hållet. (Kärfve, 2000) Maktutövningen här är inte ond, den är menad att vara 
produktiv: men den är kategoriserande och differentierande, detta för att få den att passa ihop 
med olika förklaringsmodeller, målsättningar och åtgärdskomplex. Det handlar kort sagt om 
att på något sätt normalisera. Samtidigt hävdas att människor med ADHD är personer som har 
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svårare att leva ett autonomt liv ju högre krav som ställs. (Jakobsson, 2005) I det senmoderna 
samhället är det högre krav på autonomi som ställs. Dessa paradoxer måste hanteras.  
 
Vad gäller de utomstående expertkunskaperna, som psykiatrin står för, kan dessa vara till 
hjälp för att lösa upp känslor av ambivalens inom själva arbetet (Götlind, Söder & Finn, 
2006). Den erfarenhetsbaserade kunskapen och den empiriska vetenskapen kan också ses som 
ett försök att ge legitimitet och/eller tröst åt socialarbetaren. Man får en form av bekräftelse på 
att det man gör har en vetenskaplig grund.. (Brante, 2003:175) Diagnosen är på så vis 
motiverande och tilliten till den är av vikt för att den skall fungera.. Det finns ett behov av 
tillit i det här samhället som vi såg med Giddens (1996).  Men med tillit finns osäkerhet, och i 
osäkerhet finns också ett utrymme för slumpen. Hos Foucault och även Zizek (Bergström & 
Boréus, 2000:257) spelar också slumpen en viss roll. Man kan inte veta vad som kommer att 
ske. Alla handlar utifrån den kunskap de har: man gör ingenting av en slump, men resultaten 
av allas handlingar, av allt som sker, genom alla olika maktförhållanden leder detta till 
oförutsedda skeenden. …”folk vet vad de gör, oftast vet de varför de gör vad de gör; men vad 
de inte vet är vad det de gör gör.” (Hörnquist, 1996: 63) 
 
I sammanhanget är det också intressant att referera tillbaks till de fem strategier som Sahlin 
(2000) ansåg fanns i det brottsförebyggande arbetet. Dessa innehöll att exkludera medlemmar 
från det egna området, vilket kan göras genom att delvis låta psykiatrin ta över problemet. Det 
andra var att begränsa problemgruppens omfattning genom att minska nyrekryteringen av 
individer till problemgruppen, detta kan dels göras genom tidig diagnostisering. En tredje 
strategi var att på olika sätt förändra och förbättra individerna själva, vilket kan göras genom 
att diagnosen i sig förändrar sättet att tänka och begränsar individen, som vi såg exempel på 
med Vanna Beckman (2001) i avsnitt 6.1.3. En fjärde kategori var att inkapacitera 
individerna, och en femte var att övervaka dem, vilket kan sägas göras genom 
medicineringen. Här kan vi säga att de inblandade vet vad de gör och varför de gör det de gör, 
men inte vad detta i sin tur innebär. Individen ges ett utrymme att reagera på diagnosen, men 
innebär detta egentligen att diagnosen är individanpassad? 
 
8.4 En individualistisk diskurs? 
 
Man kan tala om en nyliberal individualistisk diskurs som passar diagnosen. Den liberala och 
nyliberala synen på människan innebär en i allt högre grad individualistisk syn. Men Zygmunt 
Bauman (2006) beskrev det paradoxala i att ett samhälle som predikar individens lov, skapar 
människor som är allt annat än unika individer. Detsamma kan sägas gälla för diagnosen. 
Diagnosen blir till individen och förklarar individen, genom att frånta individens 
karaktäristika, och som förklaring är den dessutom klinisk och diagnostiserar det avvikande. 
Dessutom härstammar idén från en tid som var allt annat än individualistisk. (Kärfve, 2006) 
Barn som sticker ut på ett negativt sätt i skolan riskerar i högre grad att diagnostiseras än de 
välanpassade (Cohen, 2006). Det senmoderna samhället har svårt att möta de olika 
paradoxerna. Det senmoderna samhället med sin fokus på att saker och ting ska ske snabbt, 
passar också en diagnoskultur inriktad på medicinering. Det passar in i den kommersiella 
kulturen likväl. Men diagnosen får inte sin position om den inte genomgått olika kamper. Vi 
har sett hur man från svensk neuropsykiatri försökt skapa tolkningsföreträdet genom att hävda 
sin ensamrätt till sanningen. (Kärfve, 2000) ”Utformningen av en given uppsättning 
sanningsvillkor är en följd av de lokala styrkeförhållandena och ett led i den ständiga kamp 
som genomkorsar samhället; när systemet av sanningsvillkor väl inrättats fungerar det som en 
stödjepunkt för de dominerande gruppernas maktutövning. (Hörnquist, 1996: 169) Man får då 
komma ihåg att i vår globaliserade värld, sker detta även inte alltid så lokalt, eller snarare: där 
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maktcentra är starkare kommer dessa att påverka yttre områden. När det kommer till 
diagnoser är USA världsledande. Men ingen annanstans har heller läkemedelsbolagen så pass 
stor makt. Läkemedelsindustrins makt har blivit så stor att den själv kan sponsra definitioner 
av sjukdomsbegrepp hävdas det bland kritiker. Just det faktum att läkemedelsindustrins 
ekonomiska makt ökar genom deras stabila och goda finansiella ställning, kan man påverka 
forskningen, och har enligt vissa författare på egen hand “tippat vågskålen så att en 
övervägande biologisk syn på psykiatriska sjukdomar kommit att dominera.” (Mosher, 
Gosden & Beder, 2005:135)  
 
Dessa starka tendenser till marknadstänkande som bygger på en nyliberal ideologisk syn på 
människan, i kombination med att det finns en inriktning på att nå effektivitetsfördelar öppnar 
även upp för en biologisk förklaring och en medicinsk lösning på sociala problem. (Liedman, 
2001: 285) Marknadstänkandets hegemoni gör den i stort sett omärkbar och osynlig (Christie, 
2005:53). Ur en ideologikritisk synvinkel kan man peka på att diagnosen ADHD ger stöd och 
argument åt ett sociobiologiskt vetenskapligt paradigm som kan användas som rättfärdigande 
för klasskillnader. ”Genetiska teorier är dessutom mycket användbara för den sociala och 
politiska eliten, som vill förlägga orsakerna till psykisk ohälsa till människornas kropp och 
sinne, istället för till hennes sociala omgivning.” (Joseph, 2005: 99)   
 
Kriminalitet och brottslighet har alltid funnits, sedan man väl definierade det, och tanken om 
den kroniskt kriminelle har funnits med sedan kriminologins födelse. Kriminalitet har dock 
också varit något som passat in i samhällets kontrollbehov. Med kontrollbehovet kom 
kriminaliteten.(Christie, 2005) Men tanken om en kriminell människotyp föddes inte helt ur 
en inhuman människosyn, utan även därför att man ville förbättra förhållandena i fängelserna 
(Sarnecki, 2003). Idag menar man inte att det finns en kriminell människotyp, även om man i 
viss mån kan tala om kroniskt kriminella. Däremot menar man med talet om biologisk 
sårbarhet att vissa människor helt enkelt har sämre grundförutsättningar, och därmed är det 
större sannolikhet att dessa blir kriminella. Att en förändrad inställning till kriminalitetens 
orsaker också förändrar det sociala arbetet med kriminella är en naturlig följd. Eftersom vi 
inte ser ett samhälle som minskar sitt kontrollbehov skulle vi inte heller, om vi följer norske 
kriminologen Nils Christies (2005) tankegång hela vägen ut, se tendenser till ett minskat antal 
kriminella. Denna i grunden ideologikritiska tanke, syftar till att det finns en latent sida, med 
kriminalpolitiken. Diagnosen kan ses som ännu ett styrningsinstrument att kontrollera 
individerna med.  Samtidigt verkar det finnas en del samverkande fördelar med diagnosen 
ADHD. 
  
 
8.5 Samverkande fördelar; Diagnosens välsignelse: En Win-Win Situation? 
 
De positiva och produktiva konsekvenserna med diagnoserna kan vara exempelvis att det ger 
lösningar på sociala problem (man blir av med besvärliga individer), det berättigar klienterna 
till en viss service och de slipper helt bära ansvaret för sitt asociala och problemfyllda 
beteende. Det kan även ge en viss lättnad för praktikerna, socialarbetarna, i och med att man 
blir mindre förvirrad i letandet efter orsaken till problemen samtidigt som det ger ett förslag 
till behandling. För forskningens del kan det leda till utökade möjligheter till att få 
forskningsmedel och för läkemedelsbolagen expanderar marknaden. Det blir en form av 
lockande win-win-situation, men som samtidigt öppnar upp för en mer biologisk människosyn 
som i slutändan begränsar socialarbetarnas område. (Gambrill, 2005: 264) Det är genom att 
även vara produktiv som den ger mening. Till detta ska man alltså lägga den fördel av att man 
med DSM får den gemensamma manual som kan behövas vid samverkan. ADHD, kan man 
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säga, på så vis slår flera flugor i en och samma smäll, och detta på fler än ett sätt. ADHD-
diagnosen kan som vi sett ovan även förklara flera av de problem som individer har. Missbruk 
blir till självmedicinering, socioekonomisk utsatthet relateras till att man inte klarar av de krav 
samhället ställer på individer med ADHD och kriminaliteten förklaras med biologisk 
sårbarhet som gör att individer med ADHD löper större risk att bli kriminella. Diagnosen blir 
en diskurs som förklarar. ADHD som metod och diagnos måste därmed också ses i ett 
perspektiv där socialarbetarna och kriminalvården bär på ett uppdrag. Ett uppdrag som kräver 
legitimering, inför uppdragsgivarna, arbetsgivarna och sig själva. Detta innebär att man 
behöver metoder och vetenskaplig uppbackning av dessa metoder. Men socialarbetare måste 
även våga leva med det faktum att absolut visshet inte går att nå och tänka kritiskt. Detta sker 
samtidigt med andra skeenden. Det som sker i olika delar av samhället påverkas av andra 
delar. Behandling och straff är delar av detta. ”Straffsystem är indikatorer på vilket slags 
samhälle som ligger bakom. Förändringar inom straffapparaten hänger ihop med andra 
förändringar inom samhället. ” (Nils Christie 2005:113) Det är utifrån en komplex väv av 
olika samhällsförändringar som vi först kan förstå diagnosen ADHD och dess framgångar 
som tolkningsföreträde, som meningsskapande diskurs, för sociala problem. Till saken hör ju 
att människor naturligtvis ibland måste förlita sig på andras kompetens och andras slutsatser. 
Vi kan aldrig bli fullvärdiga eklektiker. Tillit är nödvändigt. Det finns naturligtvis en fara i att 
vara alltför skeptisk.  
 
9 SLUTDISKUSSION: 
 
Jag ska nu knyta ihop säcken så gott det går, och se om den röda tråden är kvar. Några 
avslutande reflektioner kommer att göras och jag kommer även diskutera min metod utifrån 
dess hållbarhet 
 
9.1 Studiens syfte 
 
Syftet var att utifrån det sociala arbetets perspektiv med hjälp av en diskursanalys diskutera 
socialt arbete och diagnosen ADHD i kriminalvården. Jag har även diskuterat hur man kan se 
diagnosen som någonting mer, det vill säga att diagnosen, skulle man kunna säga, besitter ett 
mervärde. Det sociala arbetet behöver orsaksförklaringar, metoder och uppnåeliga mål. 
Kriminalvården behöver hjälp med att förhindra att tidigare dömda återfaller i brott. Om man 
vill vara lite väl drastisk skulle man kunna säga att ADHD är värt ett försök. 
 
Diagnosen ADHD bör ses som något som inte på egen hand kan nå tolkningsföreträdet. Även 
om detta i sig kan låta banalt och trivialt, anser jag att diskussionen om detta ändå måste lyftas 
upp. Efter att ha gått på Socialhögskolan i tre och ett halvt år och spenderat två terminer på 
praktik vågar jag ändå påstå att det kritiska tänkandet när det kommer till diagnoserna och vad 
dessa kan innebära, i det stora hela varit frånvarande.  
 
Diagnosen ADHD blir till en meningsskapande diskurs med neuropsykiatrins hjälp. Den 
skapar sitt eget utrymme och rättfärdigande. Den kan på egen hand ta hand om ett socialt 
område, i det här fallet socialt arbete med kriminella och brottsförebyggande arbete.  
 
Vilken nytta kan då denna c-uppsats tänkas ha? Jag har egentligen bara ställt upp ett antal mål 
inom det sociala arbetet och satt det i samband med ADHD inom kriminalvården, och fört en 
diskussion därifrån. I det sociala arbetet arbetar man med socialt förändringsarbete, och man 
utgår alltid ifrån något slags kunskapsperspektiv för att göra detta. Jag har försökt visa detta 
med en diskussion om metoder och diagnoser. Men i sammanhanget är det också viktigt med 
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tolkningsföreträdet, och om hur jakten på kunskap också behöver ett byte. I sökandet efter 
kunskap är det också så att kunskapen finns i samhället vi lever i och att de olika 
maktförhållandena har en avgörande roll i etablerandet av vilken kunskap som är den 
gällande. I syftet frågar jag hur diagnosen ADHD direkt kan påverka det sociala arbetet med 
kriminella. Även om detta i huvudsak diskuterats på ett indirekt sätt, så är det också något 
som det är svårt att spekulera allt för mycket i då vi är i början av det ADHD-projekt som jag 
nämnde i inledningen. Men, i och med projektets omfattning och det faktum att diagnosen är 
meningsskapande så påverkar det genom sin blotta närvaro; den påverkar som kategorisering 
och som metod: som problemförklaring och som lösning. Det stod i början av uppsatsen att vi 
måste våga ställa oss frågor om vårt arbete, och det ett sådant projekt behöver är sådana 
frågor. Det menar jag är en av denna uppsats fördelar. 
 
9.1.1 Vad ska vi med Foucault till? 
 
Foucault har anklagats för sin enögdhet, och för sin djupa pessimism angående det liberala 
samhället. För Foucault är det svårt, eller snarare omöjligt att finna en politik som gör 
människor mer autonoma. Han själv tar avstånd från själva tanken på en möjlig, för alla 
inblandade, gemensam moral. Detta är provocerande för människor med en liberal grundsyn, 
och gör att han av vissa kan anklagas för relativism, enspårighet och enögdhet. (Rorty, 2006) 
Därutöver, om människor inte kan hjälpas till autonomi så blir det sociala arbetets 
ansvarsområde försvinnande litet. För socialarbetare handlar det om att gå till arbetet och 
kunna tro på det man gör, annars blir det meningslöst, och möjligheten att kunna hjälpa 
människor blir allt mindre. Då kan Giddens komma till undsättning med en mer reflexiv 
uppfattning och positiv syn på subjektets roll i det senmoderna samhället. Även en marxsk 
syn på samhället och individen skulle kunna öppna upp för en mer positiv men samtidigt 
samhällskritisk syn, där man kan kräva att de universella fri- och rättigheternas språk prövas 
mot den samhälleliga praktiken, detta utan att överge upplysningens strävan mot det som 
Marx kallade ”människans frigörelse.” (Callinicos, 2000) Detta även om Marx knappast är 
användbar i det dagliga praktiska arbetet. Men kanske borde alla socialarbetare anamma 
Antonio Gramscis devis ”intellektets pessimism, viljans optimism”. 
 
9.2 Studiens begränsningar 
 
Begränsningarna ligger delvis i metodens natur. Det är både dess styrka och dess svaghet. 
Metoden har en viss frihet, men en frihet som gör den till ett väldigt subjektivt villebråd. 
Naturligtvis går det också att ha åsikter om materialet, och var man lagt fokus. Det finns ingen 
möjlighet till generaliserbarhet. Studien är heller inte produktiv i så måtto, att den har skapat 
något nytt empiriskt material. Den kan i viss mån anklagas för vaghet, och att vissa 
distinktioner saknas.  
 
9.3 Fortsatt forskning 
 
Det finns naturligtvis många områden att forska på inom det här området. Kanske vore det på 
sin plats med mer sociologisk forskning för att bryta den dominans som råder med 
neuropsykiatriskt tolkningsföreträde. Det vore bland annat intressant att se hur det skiljer sig i 
klass mellan de diagnostiserade, från barndom till anstalt.  
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9.4 Istället för reliabilitet och validitet 
 
Jag har tidigare redan diskuterat validiteten och reliabiliteten, och på så vis redogjort för några 
brister med den metod jag valt. Men eftersom denna uppsats även kan ses som en idéanalys, 
kan det vara bra att se vilka kriterier som är av vikt för att pröva hållbarheten i mina 
argument. Jag använder mig av begrepp som jag hämtat ur Ludvig Beckmans Grundbok i 
idéanalys (2005) Är denna c-uppsats metod att betrakta som rimlig, följer den ett logiskt 
mönster? 
 
Giltighet kan sägas ha att göra med huruvida det jag skriver hänger samman på ett logiskt sätt. 
Att testa giltigheten har inte med sanningen att göra med andra ord, utan beror på en 
konsekvens och logisk följdriktighet, det vill säga motsägelsefrihet och giltiga slutledningar. 
Jag har från början förklarat mitt syfte och av mitt eget syfte avkrävs jag en ganska bred 
ansats, vilket jag har försökt beskriva i dispositionen, där jag även mer genomgående försökte 
förklara varje avsnitt och tema i uppsatsen. Jag har hela tiden försökt diskutera sådant som på 
ett eller annat sätt kopplas till mitt syfte och frågeställning. Jag har fört ett resonemang som är 
relativt brett, men det är brett just för att öka giltigheten, hade jag utelämnat vissa delar hade 
mitt resonemang blivit svagare. Men det finns alltid en fara i att inte vara konsekvent. 
Informationen som möter oss kan vara komplicerad och fylld av motsättningar. Därför är det 
också av stor vikt att anstränga sig för att klargöra och förtydliga de uppfattningar man hyser 
för att i så hög grad som möjligt vara motsägelsefri och konsekvent.  
 
Vi kan pröva hållbarheten med tre frågor (Ibid:65): 

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs? 
2. Är de belägg som redovisas hållbara? 
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva? 

 
Detta är naturligtvis inte en helt enkel procedur. Det jag har försökt att göra i min uppsats 
handlar om att visa på hur någonting sker i samverkan med diskurser. Temana skall jämföras 
med mitt syfte och min frågeställning. Jag vill dock tillägga att mina påståenden är teoretiskt 
underbyggda snarare än empiriska. Det är också av detta skäl som jag väljer att diskutera detta 
i form av giltighet och hållbarhet snarare än som reliabilitet och validitet.  
 
Avslutningsvis kan det vara värt att göra en rimlighetsprövning: Är det som skrivs och påstås 
rimligt? Kan man använda sig av den metod jag anför för att söka svara på mitt eget syfte? Är 
upplägget koherent? Jag menar att detta är fullt möjligt och att upplägget av denna uppsats är 
koherent. Jag har fört en relativt bred diskussion, där det kommer att finnas vissa motsägande 
åsikter. Men detta visar även på den osäkerhet som faktiskt finns, och som är ständigt 
närvarande även i det sociala arbetet och att man kan komma fram till olika slutsatser utifrån 
vilket perspektiv man har. Exempelvis så kan man komma fram till olika slutsatser angående 
ökad eller minskad autonomi med hjälp av diagnosen beroende på vilken utgångspunkt man 
har. Jag har även visat på att saker och ting hänger ihop så till vida att ingenting sker i ett 
socialt vakuum, med andra ord är en bred ansats nödvändig och begriplig endast om den är 
koherent. 
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