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Abstract 
 
Title: “Ingen människa är bara en diagnos” – ADHD-diagnosens betydelse inom 
familjehemsvård ur socialsekreterares perspektiv.  
 
English title: “No human is only a diagnosis” – the meaning of the ADHD-
diagnosis in foster care out of the perspective of social workers.  
 
Author: Arvid Eklund, 2014. 
 
The aim of this study is to examine social workers’ experiences of how the ADHD-diagnosis 
affects their work with children and youths living in foster care and how it affects the 
individuals and families themselves. The study is built upon five qualitative interviews and 
the results are analyzed through a theoretical framework that constitutes ADHD as not only 
the symptoms and the medical disorder but also as a social phenomenon where the disorder is 
socially constructed by the current society, norms, and knowledge. The study shows that the 
social workers’ do not rely on the sole ADHD-diagnosis in the understanding and guidance of 
the children and their foster parents, but rather see the individual needs of each children. The 
social workers’ experiences shows that the diagnosis can act as a relief and explanation for 
both children and their foster parents but can also be a stigma. My overall conclusions are that 
the diagnosis seems to have only minor significance for these social workers’ daily work and 
is rather more relevant for obtaining medical treatment or extra support in school for the 
children. 
 
Keywords: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, DAMP, diagnosis, 
neuropsychiatric disorders, disorder, foster care, foster home, social services, social worker, 
neuropsychiatry, psychiatry, sociology, biology, debate. 
 
Nyckelord: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, DAMP, diagnos, 
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Inledning 
 
Det råder idag olika åsikter om huruvida personer med avvikande beteenden ska 
diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. ADHD, Aspergers Syndrom, 
Tourettes Syndrom eller Tvångssyndrom. Det finns dels positiva uppfattningar om att 
diagnoserna möjliggör för bärarna att få rätt hjälp och för omgivningen att få förståelse för 
deras problematik men det talas också om stigmatisering, skapande av utanförskap och ett 
krympande utrymme för vad som anses vara normalt (Johannisson, 2006). Dessa diagnoser är 
därför inte ett oproblematisk sätt för samhället att hantera människors lidande. 
 
ADHD är nära förknippat med skolan. Symtomen uppmärksammas oftast av lärare då 
beteendet sällan visar sig vid ett vanligt läkarbesök (Majes, 2008). Mycket av den tidigare 
forskningen kring ADHD har också riktat in sig på skolan (se t.ex. Gillberg, 2005; Kadesjö, 
2000 och Velasquez, 2012). I skolan kan en diagnos vara något som främjar möjligheterna för 
en elev med särskilda behov att få extra stöd samt förklarar barnets beteende för andra elever 
och lärare. ADHD är dock inte något som upphör att existera när det diagnostiserade barnet 
lämnar skolans väggar utan både symtomen och diagnosen följer med i vardagslivet och kan 
påverka interaktionen med vänner, familj och andra som individen möter. Därför kan det vara 
av intresse att undersöka diagnosens betydelse även inom andra områden än skolan. 
 
Jag ämnar i den här studien att undersöka ADHD-diagnosens betydelse för socialtjänstens 
arbete med barn placerade i familjehem. Det är också min ambition att koppla studien till den 
debatt som länge pågått om ADHD-diagnosen (se t.ex. Snaprud, 2003). Jag vill genom att 
göra den här studien bidra till att både uppmärksamma debatten samt att tillföra mer kunskap 
till densamma genom att synliggöra professionellas egna erfarenheter och tankar om ADHD 
och diagnosen. Det är inte min avsikt att genom studien ta ställning i debatten, det lämnar jag 
åt läsaren, utan snarare vill jag hjälpa läsaren att vidga sina perspektiv på diagnosen och jag 
vill klargöra vilken betydelse som diagnosen kan ha för de diagnostiserade och andra. 
Eftersom detta är en kvalitativ studie med begränsat antal deltagare gör jag inga anspråk på att 
generalisera resultaten, jag vill snarare ge läsaren en liten bit av verkligheten.  
 

Motivering av forskningsfrågan och relevans för socialt arbete 
 
Studiens relevans för socialt arbete kommer av att den berör familjehemsvård. Ökad kunskap 
om ADHD kan dock också vara relevant för andra grenar av det sociala arbetet. En 
socialarbetare kommer sannolikt oavsett verksamhet att komma i kontakt med personer som 
har blivit diagnostiserade med ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser. Det är min 
övertygelse att diagnosen i dessa möten kan vara en pusselbit som påverkar bemötandet 
mellan socialarbetare och klient och kanske också hur socialarbetaren väljer att hjälpa sin 
klient. Att öka kunskapen om ADHD och fortsätta diskutera användningen av diagnosen torde 
därför vara relevant för en stor del av det sociala arbetet och dess framtida utveckling. 
 
Hacking (1999) uttrycker att diagnoser är interaktiva, att det inte bara är det upplevda som 
påverkar det beskrivna utan också det beskrivna som påverkar det upplevda. Hur vi väljer att 
klassificera, tolka och tala om mänskligt beteende i form av diagnoser kan utifrån detta 
resonemang påverka de diagnostiserades självbild. Därav finns ett intresse av att studera och 
diskutera inte bara de symtom som ADHD-diagnosens bärare har utan att också titta på hur vi 
väljer att förstå och tala om dessa symtom i form av en diagnos. Med studien vill jag bidra till 
ökad kunskap om vad ADHD-diagnosen har för funktion och får för konsekvenser. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att utifrån socialsekreterares erfarenheter erhålla mer kunskap om vilken 
betydelse diagnosen ADHD har inom familjehemsvård.  
 
Frågeställningar 

 
Hur beskriver socialsekreterarna ADHD? 
 
Hur använder socialsekreterarna diagnosen i sitt arbete? 
 
Vilka konsekvenser får diagnosen för de placerade barnen och omgivningen? 

 
Utgångspunkter, avgränsningar och begreppsförklaring 
 
ADHD och DAMP 
 
Denna studie kommer avgränsa sig till diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) Även diagnosen DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) 
kommer att beröras i viss mån på grund av dess stora likheter med ADHD. Jag kommer i 
delar av texten behandla dessa diagnoser synonymt då jag bedömer att tidigare litteratur och 
forskning om DAMP – på grund av diagnosens likhet med ADHD – är relevant för studien. 
 
Med ”ADHD” menar jag själva tillståndet när en individ har koncentrationssvårigheter och är 
hyperaktiv. När jag talar om ”diagnosen” eller ”ADHD-diagnos” avser jag själva etiketten 
ADHD som psykiatrin sätter på de personer som anses lida av ADHD. 
 
Socialtjänstens familjehemsvård 
 
När det gäller familjehemsvård så kommer jag koncentrera mig på den verksamhet som 
uppstår kring ett barn efter att det har omhändertagits. I denna kontext ingår det placerade 
barnet som mottagare av vården, familjehemsföräldrarna som utförare av den dagliga vården, 
biologiska föräldrar som i lämplig omfattning får umgänge med sitt barn och slutligen den 
eller de socialsekreterare som ansvarar för att kontrollera, följa upp och samordna vården. 
Socialsekreterarnas uppgift är mer konkret att hålla kontakten med alla berörda och tillse att 
barnet får god vård och att dess behov av sådant som utbildning och hälsovård tillgodoses. 
Arbetet ska ske i enlighet med bestämmelser i Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, beroende på om vården sker med samtycke eller inte. De barn 
och unga som socialtjänsten arbetar med i denna kontext är i regel 0-20 år gamla. 
 
Min avgränsning till familjehemsvård innebär inte att jag kommer bortse från t.ex. skolan. 
Familjehemsvård är en bred kontext som omfattar hela barnets livssituation med skola, fritid 
och kamrater, därför kommer den här studien sannolikt också generera kunskap som är av mer 
generell karaktär. 
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Diagnosen som ett mångfacetterat fenomen 
 
Jag kommer att utgå från diagnosen som ett fenomen som konstrueras genom samspelet 
mellan människan och samhället. En diagnos är inte bara något som berör kroppen. 
Diagnosen uppstår och upprätthålls av att människors biologi, beteenden och symtom möter 
samhällets normer, värderingar, kultur, struktur och kunskapsramar. Den modell jag 
presenterar här nedan (Figur 1.) bygger på Johannissons och Svenaeus teorier om diagnoser 
(Johannisson, 2006; Svenaeus, 2013). Deras teorier kommer jag redogöra för mer ingående i 
avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” men jag vill redan nu klargöra detta perspektiv på 
diagnosen så att läsaren har det i åtanke genom hela läsningen. 
 
Huruvida ADHD beror på biologi eller miljö är en omstridd fråga vilket jag kommer gå in på 
längre fram i uppsatsen. Det är dock inte min avsikt att i den här uppsatsen råda klarhet i 
frågan, jag vill snarare presentera vilka olika perspektiv som finns. 
 
 

        Figur 1.                          
 
 

Bakgrund till forskningsproblemet 
 
Vad är ADHD? 
 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Gillberg, 2005). I Fass (2013) 
räknas ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan se olika ut för olika 
bärare av diagnosen. En person med diagnosen ADHD har svårigheter med koncentration och 
uppmärksamhet och blir lätt störd om det händer mycket i omgivningen. Personen kan vara 
både väldigt aktiv men också ha svårt att ta sig för att göra saker. Det kan förekomma 
problem med sociala relationer liksom läs- och skrivsvårigheter, impulsivitet, motoriska 
svårigheter, humörsvängningar och svårigheter i att följa instruktioner. (a.a.) 
 
Hur stor problematiken blir för individen beror till stor del på omgivningens förhållningssätt 
till den diagnostiserade. Även sammanhanget individen befinner sig i spelar roll, då 
egenskaper som är till nackdel i ett sammanhang kan vara en fördel i ett annat. (Fass, 2013). 
 
 



 
 

8 

Prevalens 
 
Det finns olika uppskattningar av hur vanligt förekommande ADHD är. En siffra som 
Gillberg (2005) nämner är mellan fyra till åtta procent av alla skolbarn. Fass (2013) nämner 
mellan tre till sex procent av barn i skolåldern samt att diagnosen är två till tre gånger 
vanligare bland pojkar än bland flickor. Bland flickor är det vanligare att de får diagnosen 
ADD som är ADHD utan de hyperaktiva symtomen (a.a.). 
 
Från MBD till DAMP till ADHD – ett historiskt persp ektiv 
 
ADHD-diagnosen har sitt ursprung i den numera övergivna diagnosen MBD (Minimal Brain 
Damage) som under flera decennier ställdes på barn som uppvisade motorisk överaktivitet 
och som hade problem med skolanpassning och kamratumgängen (Gillberg, 2005). Den 
brittiska barnläkaren Sir George Frederick Still resonerade under tidigt 1900-tal om att 
impulsivt beteende och utbrott i ilska hos barn kunde bero på en minimal hjärnskada, eftersom 
kända hjärnsjukdomar hos barn kunde ge dessa symtom (Whitaker, 2010). MBD-diagnosen 
blev dock så småningom omstridd och kritiserades av bl a barnpsykiatern Michael Rutter på 
1980-talet för att han inte ansåg det vara bevisat att MBD-barnen hade hjärnskador eller 
störningar i hjärnan (Gillberg, 2005). En konsekvens av kontroversen kring MBD var att 
bokstaven D fick ändrad betydelse från Damage till Dysfunction (a.a.). 
 
1980 när tredje utgåvan av DSM (Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders) 
släpptes lanserades diagnosen ADD (Attention-deficit disorder) som kännetecknades av 
hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet (Whitaker, 2010). 1987 i en reviderad 
upplaga av DSM-3 döptes diagnosen om till Attention Deficit Hyperactivity Disorder (a.a.). 
1990 bestämde en nordisk grupp av experter att MBD skulle ersattas av DAMP (Gillberg, 
2005). Skillnaden mellan ADHD och DAMP är att DAMP också inkluderar problem med 
motorik och perception (a.a.). I dagsläget har diagnosen DAMP till stor del övergetts till 
förmån för den internationellt mer accepterade ADHD (Fass, 2013). 
 
Diagnostisering av ADHD 
 
Diagnosen ADHD ställs genom en kombination av olika tester och samtal. En undersökning 
av barnet görs av läkare och psykolog (Gillberg, 2005). Undersökningarna syftar till att 
utesluta alternativa förklaringar till barnets beteende och att upptäcka eventuella andra 
störningar hos barnet (a.a.). Det görs också begåvningstester vars resultat kan indikera ADHD 
eller någon annan diagnos. En frågeformulärsskattning görs av barnets beteende i hem och 
förskola eller skola och det hålls läkarsamtal med vårdnadshavare eller någon annan som är 
väl bekant med barnets beteende och utveckling (a.a.). Det kan utöver dessa tester behövas 
olika kompletterande undersökningar för att ställa diagnosen (a.a.). 
 
Enligt Gillberg (2005) är det vanligt att ADHD är ärftligt varför släkthistorien måste gås 
igenom med föräldern när barnet utreds för diagnosen. Även komplikationer under graviditet 
och förlossning bör diskuteras med utredande läkare då skador under fostrets utveckling eller 
första levnadsår kan orsaka eller bidra till ADHD (a.a.). 
 
Orsaker 
 
Det finns flera olika sätt att se på vad som orsakar ADHD beroende på om man intar ett strikt 
biomedicinsk perspektiv, ett strikt sociologiskt eller ett som kombinerar flera discipliner. 
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Dessa olika perspektiv kan grovt sett kategoriseras i ett antal diskurser. En diskurs är en 
tolkningsram för hur man talar om och förstår ett fenomen. Esaiasson et al (2012) förklarar 
begreppet diskurs som den samlade teoribildning, empiriska kunskap, metodarsenal och de 
normativa diskussioner som finns på ett område.  
 
Den biomedicinska diskursen 
 
Biomedicinska orsaksförklaringar dominerar när det gäller diagnosen ADHD (Kärfve, 2006; 
Brante, 2006). Denna modell förklarar ADHD som en störning i individens hjärna. Det är 
inom det medicinska fältet inte helt känt vad som orsakar ADHD men det antas att de 
funktioner i hjärnan som styr uppmärksamhet, impulser, reaktioner och simultanförmåga 
fungerar annorlunda hos dessa individer (Fass, 2013). Mer exakt relateras problematiken till 
signalsubstanserna dopamin och noradrenalin som används när nervcellerna kommunicerar 
med varandra i hjärnan (a.a.). Gillberg (2005) skriver att orsakerna i huvudsak beror på 
ärftlighet, i andra fall av hjärnskada eller båda dessa faktorer. I en svensk studie hittades 
samband mellan låga nivåer av stresshormonet kortisol och ADHD (Isaksson et al, 2012). 
 
Den sociologiska diskursen 
 
Denna diskurs söker sin förklaring till ADHD i samhälle och kultur och ämnar också att 
förklara sociala effekter och maktstrukturer kopplade till diagnostiseringen. Den sociologiska 
diskursen är till stor del en kritik av den biomedicinska diskursen.  
 
En av företrädarna för den sociologiska diskursen är Kärfve (2000) som riktat kritik mot 
diagnosen DAMP. Kärfve (a.a.) anser det vara motsägelsefullt att DAMP beror på ett fel i 
hjärnan. Hon menar att om förändringar i barnets skolmiljö kan avhjälpa problemet torde 
också miljön kunna vara orsaken till att problemet från början uppstått. Hon menar vidare att 
för att den biomedicinska förklaringsmodellen ska vara legitim måste alternativa psykosociala 
förklaringar motbevisas vilket hon menar inte har skett (a.a.). 
 
Tideman (2000) skriver att vad som är normalt och avvikande är föränderligt över tid och 
påverkas av den för tillfället dominerande modellen för att förklara mänskligt beteende. Han 
nämner att faktorer som resursbrist, utbildningens utformning, skolans bemötande av eleverna 
samt skolans organisation kan vara möjliga orsaker till hur barn beter sig och påpekar att 
biologiska förklaringsmodeller riskerar att skymma alternativa förklaringar (a.a.). 
 
Den biopsykosociala diskursen 
 
Hacking (1999) intar en mellanposition mellan det biomedicinska och det sociologiska 
synsättet på diagnoser och försöker ge båda perspektiven utrymme i sina resonemang. Han 
menar att debatter om ifall sjukdomar är verkliga eller konstruerade sällan tar hänsyn till 
begreppet ”verklig” i sig. Han frågar sig vad som egentligen menas med verklig? Han undrar 
om det kan vara så att det som vi upplever som verkligt uppstår i samspel mellan faktiska 
fenomen och våra tankar kring dem. Hacking (a.a.) menar att diagnoser är interaktiva genom 
att de inte bara beskriver sina bärare utan också kan påverka hur bärarna upplever sig själva 
och hur de beter sig. 
 
Vetenskapssociologen Thomas Brante (2006) bygger vidare på Hackings resonemang. Brante 
menar att olika perspektiv eller förklaringsmodeller inte behöver konkurrera mot varandra 
utan snarare ska kombineras för att ge en fullständig förståelse av ett fenomen. Ett strikt 
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biomedicinskt perspektiv, ett strikt psykologiskt eller ett strikt sociologiskt ger alla i sig själva 
bara en sida av sanningen (a.a.). Han efterfrågar därför mer tvärvetenskaplighet inom 
forskningen om ADHD. Brante (a.a.) vill se en biopsykosocial förklaringsmodell som 
integrerar kunskap från flera discipliner – sociologi, biologi och psykologi – istället för att 
forskare begränsar sig till förklaringar kopplade enbart till en av dessa discipliner. 
Ljungberg (2011) förespråkar också en biopsykosocial modell som en alternativ förklaring till 
neuropsykiatrins biologisk-deterministiska syn på ADHD. Han talar om att ADHD kan vara 
ett resultat av en kombination av biologiska sårbarhetsgener och psykosociala omständigheter 
i olika proportioner (a.a.).  
 
Kriterier för ADHD 
 
Kriterierna för ADHD finns beskrivna i diagnossystemet DSM (Diagnostic and Statiscal 
Manual of Mental Disorders). Manualen har utkommit i ett flertal reviderade upplagor sedan 
den första publicerades 1952, varav den senaste heter DSM-5 och kom ut 2013 (APA, 2013) I 
DSM-5 måste någon för att ha ADHD uppfylla ett minimiantal av kriterier från en lista. Inga 
orsaker nämns utan ADHD är en symtomdiagnos som ställs utifrån iakttagbara funktionella 
svårigheter (Ljungberg, 2011). För att få diagnosen ADHD behöver barnet inte uppfylla alla 
kriterierna och ADHD är därför inte ett enhetligt tillstånd. Ett grundkriterium är dock att 
symtomen utgör ett hinder för barnets funktion eller utveckling (APA, 2013). För kriterierna 
för ADHD i DSM-5, se bilaga 1. 
 
Behandling av ADHD 
 
Exempel på behandling av ADHD är dels medicinering med centralstimulerande medel som 
lindrar symtomen hos barnen men också pedagogiska och psykosociala insatser riktade till 
föräldrar, lärare och/eller barnet (Hellström, 2007). Det finns också så kallad multimodal 
behandling som kombinerar medicinering av barnet, terapi till densamma och handledning till 
de vuxna i barnets närhet (a.a.). Inom skolan kan särskild placering i klassrummet, avgränsade 
och tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass hjälpa barnet (a.a.). Individuella 
åtgärdsprogram som konstrueras utifrån barnets förutsättningar kan strukturera hjälpen i 
skolan (a.a.). Stöd kan också ges i form av en extra resursperson, specialpedagogisk 
undervisning eller placering i mindre grupp under hela eller delar av skoltiden (a.a.). 
 
ADHD-medicinering har kritiserats för att vara riskfylld. Whitaker (2010) skriver i sin bok 
”Pillerparadoxen” om en rad forskningsresultat som tyder på att farmakologisk behandling av 
ADHD endast ger kortsiktiga positiva effekter men på längre sikt kan ge en rad fysiska och 
psykiska biverkningar, därtill t.ex. förlorad aptit, högt blodtryck, huvudvärk, sömnlöshet, 
tvångsbeteenden, psykos, apati och bipolär sjukdom. O´Neal (2006) hävdar istället att 
farmakologisk behandling av psykiska problem inte bara lindrar symtom utan också kan 
skydda mot hjärnskador på sikt, då han menar att toxiska nivåer av t.ex. glutamater eller 
stresshormonet kortisol kan skada nervvävnaden eller störa utvecklingen av denna. 
 
Debatten om ADHD och DAMP i Sverige 
 
ADHD-diagnosen är kontroversiell. I Sverige har debatten om diagnosen kommit att handla 
om en kamp mellan naturvetenskapen och sociologin om rätten att beskriva verkligheten 
(Snaprud, 2003 och Svenaeus, 2013). Det tvistas om vad som är den egentliga orsaken till 
ADHD, ifall det är en genetisk skada i hjärnan eller om diagnosen snarare är en social 
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konstruktion. Två centrala parter i denna debatt har varit barn- och ungdomspsykiatern 
Christopher Gillberg och hans motståndare sjuksköterskan och sociologen Eva Kärfve. 
 
Eva Kärfve har anklagat Christopher Gillberg för forskningsfusk i sin kända longitudinella 
studie av barn födda 1971 i Göteborg. Kärfve menar i sin bok Hjärnspöken – DAMP och hotet 
mot folkhälsan (Kärfve, 2000) att DAMP är den gamla diagnosen MBD i ny tappning och att 
Gillberg felaktigt målar upp att vi står inför ett gigantiskt problem som kräver medicinering. 
Kritiken från Kärfve har också handlat om att Gillberg påstås vilja stärka neuropsykiatrin på 
ett sätt som kostar samhällsresurser och stigmatiserar barnen (Svenaeus, 2013). 
 
Båda parterna har fått anhängare. Kärfve har fått medhåll från barnläkaren Leif Elinder som 
varnat för att vi vet för lite om de långsiktiga effekterna av medicinering av barn med 
amfetaminpreparat (se efterskrift i Kärfve, 2000). Gillberg har i sin tur försvarats av Tom 
Fahlén, doktor i medicin och överläkare i psykiatri, som i en artikel i Läkartidningen bemöter 
Kärfves kritik (se Fahlén, 2001). Även journalisten och författaren Vanna Beckman (2007) 
ställer sig på Gillbergs sida i sin bok Strider under hjärnåldern- om ADHD, biologism, 
sociologism. I media har debatten beskrivits som en infekterad personstrid som rört upp starka 
känslor (Snaprud, 2003). 
 
På senare tid har kritik mot ADHD-diagnostiseringen framförts i Svenska Dagbladet av Alf 
Nilsson, professor i klinisk psykologi. Han skriver att den ökade medicineringen av ADHD 
motiveras med att ny kunskap ska ha tillkommit på området men ifrågasätter vad denna nya 
kunskap skulle bestå av (Nilsson, 2012). Ovan nämnda Leif Elinder har också skrivit en 
artikel i Svenska Dagbladet där han menar att det finns en benägenhet idag att medikalisera 
problem som inte är medicinska och att ett motiv till detta skulle vara läkemedelsindustrins 
intresse av att tjäna pengar (Elinder, 2012). Han kallar ADHD-diagnosen för ett 
”horoskopbegrepp som fångar in allt som vuxna tycker är störande” (a.a.). 

 
Tidigare empirisk forskning 
 
Sökprocessen 
 
Vetenskapligt arbete är kumulativt med vilket menas att ny forskning ska bygga vidare på 
tidigare forskning (Esaisson et al, 2012). På detta sätt undviker forskaren att göra arbete som 
någon annan redan gjort (a.a.). Med detta i åtanke har jag utgått från tidigare studier om 
ADHD och sökt referenser i dessa. Referenserna har sedan lett mig vidare till nya referenser. 
Detta sökande har genererat dels de empiriska studier jag redovisar nedan men också annan 
litteratur som refereras i denna uppsats. 
 
Jag har genomfört sökningar på Google, Google Schoolar, ProQuest, Sub.su.se och Libris. 
Sökord som har använts är bl a funktionshind*, diagnos*, adhd, funktion, betydelse, 
sociolog*, diagnosis och attention deficit hyperactivity disorder. 
 
Urval 
 
I mitt urval av tidigare empiriska studier (dvs. studier som bygger på någon form av insamlad 
data) har mitt inklusionskriterium varit att studierna skulle belysa sociologiska aspekter av 
ADHD, hur diagnosen används och vilka konsekvenser den får. Detta för att hitta forskning 
med liknande infallsvinklar som min egen studie.  
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Den sammanställning av empiriska studier jag kommer presentera längre ner är ett urval av de 
studier som finns på området och ämnar inte på något sätt vara heltäckande eller 
representativt för all sociologisk forskning som finns om ADHD. I sammanställningen har jag 
heller inte tagit med de relevanta studier jag funnit som varit examensarbeten. 
 
ADHD i en skolklass 
 
Velasquez (2012) har i en avhandling studerat interaktionen i en specialklass inom 
grundskolan för elever med ADHD. Studiens utgångspunkt är att ADHD utöver att vara en 
diagnos också formar elevernas identitet, inlärning, socialisation och dagliga samspel. Studien 
bygger på ett års fältstudier i en skolklass och analyserar hur lärare och elever genom samtal 
och interaktion ger mening åt och skapar förståelse för ADHD. Studien utmynnar i att skolans 
beskrivningar, kategorisering och praktiker i samspel med meningsskapandet leder till 
stigmatisering av eleverna och forskaren efterlyser nya pedagogiska alternativ för att bättre 
tillmötesgå elevernas behov. Hon kommer till slutsatsen att problematiska beteenden tillskrivs 
individen fastän dessa beteenden hänger samman också med lärares och kamraters handlingar. 
 
Hur ADHD används av ett elevhälsoteam 
 
Hjörne & Säljö (2004) utgår från att människor i alla kontexter organiserar sina liv genom att 
kategorisera sin omgivning. Forskarna betraktar kategorier som fundamentala för kollektivt 
som individuellt handlande, tänkande, beskrivning och förståelse av verkligheten. Dessa 
kategorier finns inbakade i vårt språk som ord och deras innebörd tas för självklara och 
problematiseras sällan. Forskarna presenterar i en artikel (a.a.) resultatet från en fallstudie där 
de har studerat hur multiprofessionella elevhälsoteam förhåller sig till neuropsykiatriska 
diagnoser när de talar om enskilda barns problem.  
 
Studien kommer fram till att ADHD-diagnosen används för att förklara elevers problem och 
att ADHD i detta sammanhang används för att härleda besvären till eleverna som individer. 
Samtidigt sker ingen kontextualisering av problemen och de kopplas inte till andra möjliga 
faktorer som pedagogiska utmaningar eller andra omständigheter. ADHD fungerar i 
sammanhanget både som organisk förklaringsmodell för avvikande beteende samt som 
retoriskt begrepp för att samtala om och skapa konsensus om ett fenomen. 
 
Psykiatrins maktanspråk i skolan 
 
Ekström (2012) har i en avhandling undersökt hur medicinska professionella gör anspråk på 
medicinska förklaringsmodeller för barns uppförandeproblem samt inlärningssvårigheter 
inom den svenska grundskolan och hur de ställer den kunskapen i förhållande till pedagogiska 
kunskaper. I studien undersöker han den kontrovers som funnits kring diagnosen DAMP 
genom att analysera artiklar i debatten från vetenskapliga tidskrifter. Studiens slutsats är att 
den medicinska diskursen tar anspråk på att förklara problemen och föreslår lösningar för barn 
med DAMP även inom skolans värld. Detta härleds till att lärare till skillnad från psykiatriker 
har begränsade möjligheter att formulera pedagogiska problem med sitt professionella språk. 
 
Manualer och deras makt 
 
Rafalovich (2001) har studerat manualer som riktar sig till föräldrar till barn med ADHD. I 
studien undersöker han hur kunskapen i dessa manualer framställs som trovärdig, hur ADHD 
gestaltas samt vilka råd som ges till föräldrarna. I analysen använder han sig av Michel 
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Foucaults tankar om disciplinering. Rafalovich kommer fram till att författarna framställer sig 
som experter, genom hänvisning till personlig erfarenhet och/eller akademiska titlar. 
Manualerna konstruerar vidare en norm som ämnar att skilja ADHD-barnen från andra barn. 
Manualerna skapar idealtyper av hur dessa barn är och förespråkar att föräldrarna anpassar sitt 
bemötande av barnen utifrån dessa. Ett av många budskap är att barnen inte lyder tilltal  eller 
förstår långsiktiga konsekvenser utan måste fostras genom handling i nuet.  
 
Rafalovich betonar maktaspekten i dessa manualer och skriver att klassificeringen av barnen 
som avvikare utgör en väsentlig del i processen att disciplinera dem in i normen. Makten i 
dessa manualer är att de tar psykiatrin som dominerande diskurs in i de privata hemmen. De 
talar inte bara om vilket beteende som önskas utav barnen utan också utav föräldrarna. 
 
Diskussion av tidigare forskning 
 
Tre av de tidigare studier jag hittat (Velasquez, 2012; Hjörne & Säljö, 2004 & Ekström, 2012) 
fokuserar på skolan. Inom skolan kan ADHD användas för att peka ut de elever vars beteende 
man vill förändra men också som ett retoriskt begrepp för att föra samtal och nå konsensus 
kring fenomenet. Två av studierna (Velasquez, 2012 & Hjörne & Säljö, 2004) är inne på att 
diagnosen individualiserar problem som kan bero på andra faktorer än eleverna själva. I 
användandet av diagnosen visar forskningen att det tas mer hänsyn till eleverna och deras 
brister än till eventuella orsaker i miljön. Två av studierna visar att psykiatrin tycks göra 
anspråk på att förklara barns beteende och styra behandling, dels i skolan (Ekström, 2012) och 
dels i hemmen (Rafalovich, 2001). I och med detta gör psykiatrin intåg på lärares territorium 
men också i människors privatliv. 
 
Dessa fyra studier är kvalitativa varför det går att ifrågasätta om deras resultat går att 
generalisera. De ger en bild av hur det kan se ut men inte nödvändigtvis hur det ser ut överlag. 
En av studierna (Rafalovich, 2001) är utförd i Kanada, de övriga i Sverige. 
 
Jag fann ingen forskning som specifikt undersöker ADHD-diagnosens betydelse inom 
familjehemsvård. Att det saknas studier med samma avgränsning som min gör det än mer 
relevant att göra denna studie. Den studie jag fann som låg närmast min egen forskningsfråga 
undersökte diagnosers roll inom socialtjänsten (Johansson & Johansson, 2014), denna och 
andra liknande studier jag fann var dock examensarbeten som i akademiska sammanhang inte 
brukar anses vara av tillräckligt hög kvalitet för att refereras som tidigare forskning i en 
uppsats som denna.  
 

Teoretiska perspektiv 
 
De teoretiska perspektiv jag har valt att använda mig av i denna uppsats är först och främst 
socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen kan ses som den grund som mina övriga 
teorier bygger på. Dessa teorier är dels ett antal teoretikers resonemang kring hur en diagnos 
uppstår i samspelet mellan människokroppen och samhället och dels en rad olika perspektiv 
på vilken funktion en diagnos fyller och vilka konsekvenser den får för samhälle, grupper och 
individer.  
 
Socialkonstruktionism 
 
Socialkonstruktionismen är en del av den postmoderna strömning där etablerade sanningar 
ifrågasätts och dekonstrueras. Teorin ifrågasätter att det finns en objektiv verklighet utanför 
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våra beskrivningar av den och menar istället att vår verklighet konstrueras genom vårt sätt att 
tänka och tala om den. Teorin används inte sällan för att avtäcka osynliga maktstrukturer som 
finns i vårt sätt att beskriva och förstå världen. 
 
Payne (2005) beskriver socialkonstruktionismen som en teori om att individer skapar sin 
verklighet utifrån sociala, historiska och kulturella sammanhang. Sociala konstruktioner är 
människors gemensamma uppfattningar av vår omvärld som människor bygger upp genom 
samspel med varandra. Payne (a.a.) gör skillnad på personliga konstruktioner som utgör 
individuella perspektiv på omvärlden och sociala konstruktioner som motsvarar gemensamma 
sociala verkligheter. Genom socialkonstruktionism blir subjektiva förståelser av verkligheten 
objektiva när tillräckligt många individer delar samma förståelse. Sociala konstruktioner är en 
produkt av samhället där sociala sanningar ständigt skapas, reproduceras och omskapas 
genom en cirkulär process av människorna som lever i den. (a.a.) 
 
Payne (2005) beskriver fyra för socialt arbete relevanta områden av socialkonstruktionism; 
den sociala konstruktionen av verkligheten, den sociala konstruktionen av sociala problem, 
fenomenologisk sociologi och den sociala konstruktionen av mänskliga kategorier. Den 
sociala konstruktionen av verkligheten sker genom att individernas socialisation in i samhället 
påverkas av gemensamma sociala konstruktioner till sådan grad att dessa konstruktioner blir 
till verklighet för människorna. Den sociala konstruktionen av sociala problem sker genom att 
sociala problem inte existerar oberoende av beskrivningar av problemen, för att något ska bli 
ett socialt problem måste andra definiera det som ett problem. Den fenomenologiska 
sociologin betraktar mänskligt beteende som något som påverkas av sociala antaganden och 
förutsättningar. Slutligen konstrueras mänskliga kategorier genom att kategorier av människor 
tillskrivs sociala antaganden och beteenden som internaliseras i dessa människors sätt att vara 
(a.a.). 
 
Diagnosen som biologiskt och socialt konstruerad 
 
Medicinhistorikern Karin Johannisson (2006) skriver att sjukdomar inte bara är något som 
sker i kroppen utan uppstår i samspelet mellan människan, samhället, kunskapsläget, 
tidpunkten och rådande normer. Vi måste vara överens om en sjukdom och ge den ett namn 
för att sjukdomen ska finnas. När vi sätter ett namn på sjukdomen blir den verklig. Diagnosen 
blir en tolkningsram för en avvikelse, vid en viss tidpunkt och ett givet kunskapsläge och 
sammanhang. Även om en diagnos har en biologisk grund så bestämmer de sociala aspekterna 
av diagnosen vilken framgång, spridning och status diagnosen får. (a.a.) 
 
Johannisson (2006) menar att diagnoser alltid innehåller en aspekt som är en social 
konstruktion. När Johannison (2006) talar om att diagnosen delvis är en social konstruktion 
menar hon inte att sjukdomen inte finns på riktigt utan att den identitet en sjukdom har aldrig 
enbart kommer av dess biologiska grund. Johannison menar att en diagnos alltid omges av en 
socialt skapad del i form av normer, föreställningar och en mening som socialt och kulturellt 
läggs i diagnosen (a.a.). 
 
Filosofen Fredrik Svenaeus (2013) delar också denna uppfattning. Han menar att diagnoser är 
”biologiska kometkärnor med kulturella svansar”  och poängterar att gränsen mellan 
normalitet och störning inte kan dras enbart genom medicinska tester utan också är beroende 
av det samhälle vi lever i och rådande kultur (a.a.). För att ett biologiskt symtom ska klassas 
som sjukligt, avvikande eller som en störning måste det finnas en norm bland människor om 
att symtomet är ett fel och inte är önskvärt. 
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Jag har nedan illustrerat dessa teoretikers resonemang i den figur jag hade med också i början 
av denna uppsats, här dock mer preciserad (figur 2). Figuren ska tolkas som följer. 
Människan, med sin biologi, psykologi, arv, symtom och beteenden är i sig själv ingen 
diagnos. Diagnosen uppstår först när dessa komponenter hos människan möter samhället med 
dess normer, värderingar, kultur, struktur (t.ex. skola, arbetsmarknad, välfärdssystem), 
kunskapsläget (forskning), vilka krav samhället ställer på individen och dominerande 
förståelseramar (t.ex. medicin/psykiatri). Diagnosen avspeglar vilka mänskliga egenskaper 
samhället just nu anser avviker från normaliteten, hur avvikelsen ska förstås och hur den ska 
behandlas. 
 
Idag är det psykiatrin som dominerar när det gäller att förklara ADHD vilket lett till att vi 
talar om avvikelserna som störningar i hjärnan som ska behandlas med medicin. Även om det 
är psykiatrin som ställer diagnosen måste diagnosen för att vara legitim och få spridning ha ett 
kollektivt erkännande hos befolkningen. Att en diagnos berättigar till socialpolitiska förmåner 
inom t.ex. skola, hälsovård eller arbetsliv kan bidra till att människor efterfrågar den. 
 
       

                       Figur 2. 
      
                      
Teorier om diagnosers funktion 
 
De teoretiska perspektiv som följer här nedan är en rad olika perspektiv på den funktion en 
diagnos fyller. Dessa teorier kan tyckas ligga i gränslandet mellan att passa som teori och 
forskning i en uppsats som denna. Det är också rimligt att påstå att en teori alltid på något sätt 
grundar sig på empiri, om empirin så bara är teoretikerns egna observationer, vilket gör att 
skiljelinjen mellan forskning och teori inte alltid är lätt att dra. 
 
Jag har i denna studie utgått från att material som bygger på någon form av redovisad 
empirisk studie är forskning, medan tankar och tolkningar är teorier. 
 
Diagnosen som hjälpande 
 
Svenaeus (2013) menar att neuropsykiatriska diagnoser primärt har utvecklats i syfte att 
hjälpa barn med problem. Författaren uttrycker också att oavsett vad man tycker om diagnoser 
går det inte att förneka att det finns ett lidande bakom dem (a.a.). Genom att kategorisera 
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lidandet ges vägledning om vilken hjälp bäraren behöver samt prognos för behandlingen 
(Johannisson, 2006). Inom skolan kan en diagnos vara något som ger en elev med svårigheter 
tillgång till extra stöd som annars kan vara svår att få tillgång till på grund av begränsade 
resurser (Tideman, 2000). Diagnosen kan också legitimera till farmakologisk behandling.  
 
Diagnosen som befriare från skuld och ansvar 
 
Kärfve (2000) menar att en diagnos kan befria föräldrar från ansvar och skuldkänslor för 
deras barns misslyckanden. Föräldrarna får förklarat för sig att det är barnet det är fel på och 
att felet är kroniskt. Ansvaret för barnets diagnostiserade problematik läggs sedan i händerna 
på psykiatrin. Detta skänker lättnad och befriar föräldrarna från skulden till barnets beteende 
men samtidigt förklaras föräldrarna som inkompetenta att själva lösa barnets problem. 
Solvang (1999, citerad i Kärfve, 2000) menar att detta förskjutande av ansvaret från gemene 
man till experter på sikt försämrar befolkningens förmåga att lösa sina problem själva. 
Föräldrar fråntas i och med detta också sin roll som kompetenta fostrare av sina barn (a.a.). 
 
Diagnosen som förklaring 
 
En diagnos kan ge föräldrar och eventuellt också barnet självt kunskap och förståelse för de 
svårigheter som finns kring den diagnostiserade (Kärfve, 2000). Att barnet får en diagnos kan 
göra det lättare för föräldrarna att hantera barnets problem (a.a.). Den ökade förståelsen för 
individens problem genom att erhålla en diagnos har dock kritiserats för att vara illusorisk och 
egentligen inte ge någon djupare kunskap om orsakerna annat än att ”man har en diagnos” 
(a.a.). Svenaeus (2013) menar att en diagnos inte behöver vara mer än ett grupperande av ett 
antal personlighetsdrag och därför inte säga mer om orsakerna än vad individen redan vet. 
 
Diagnosen som vetenskaplig meningsbärare och identitetsskapare 
 
Svenaeus (2013) skriver att det är mänskligt att lida och att människor historiskt sett alltid har 
sökt efter en förklaring och en mening till sitt lidande. Förr sökte vi svaren i religion och 
filosofi medan vi idag förlitar oss på att vetenskapen ska ge oss denna klarhet. Att lida utan att 
veta varför är ett lidande i sig menar författaren och en förklaring av lidandet gör det mer 
uthärdligt. Den medicinska etiketten, diagnosen, fyller en funktion genom att sätta ord på 
lidandet och ge lidandet vetenskaplig legitimitet och mening. Den diagnostiserade kan genom 
att erhålla diagnosen förklara tidigare livshändelser utifrån denna. (a.a.) 
 
Johannisson (2006) skriver att en diagnos talar om för bäraren hur denne ska uppfatta sig själv 
och hur omgivningen ska uppfatta bäraren. Diagnosen skapar en individuell identitet och 
social roll som skapar struktur i olika relationer mellan bäraren och professionella, familj, 
arbetsgivare, försäkringskassa och sjukvården. 
 
Diagnosen som gräns mellan normalitet och avvikelse 
 
Johannisson (2006) beskriver sjukdomar som en dynamisk process som speglar rådande 
normer,  värden och kulturella koder i samhället. Den sätter gränsen för vad som anses vara 
friskt och sjukt, normalt och avvikande eller accepterat och icke-accepterat beteende. Att 
dessa gränser är föränderliga över tid speglas av att diagnoser kan uppstå, existera en tid för 
att sedan försvinna när avvikelsen inte längre uppfattas som en sjukdom eller om avvikelsen 
blir kulturellt accepterad (jfr. t.ex. homosexualitet). Sådana diagnoser kallar Johannisson för 
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kulturdiagnoser. Diagnoser kan också ersättas av andra diagnoser (t.ex. MBD � DAMP � 
ADHD). 
 
Diagnosen som stämpel och skapare av utanförskap 
 
Dagens neuropsykiatriska diagnoser kan förstås som ett uttryck för den kategorisering av 
oönskade mänskliga beteenden som även historiskt sett har förekommit. Genom tiderna har 
sådana kategoriseringar sökt sina orsaksförklaringar i religion, moral, psykologi och biologi 
(Hjörne och Säljö, 2004). Människor har till exempel kallats kättare, galna, lytta, sinnesslöa, 
bråkiga, ouppfostrade och obildbara för att de inte levt upp till de förväntningar som 
omgivningen ställt på dem. ADHD kan ur ett historiskt perspektiv betraktas som en i raden av 
många etiketter som tillskrivits de individer som inte passat in i samhällets normer.  
 
Kärfve (2000) ser diagnosens förklarande funktion också som en nackdel. I och med 
diagnosen sjukförklaras barnet med följden att barnets självförtroende sänks och tron på att en 
förändring är möjlig minskar (a.a.). Hon problematiserar också den hjälp som tilldelas den 
diagnostiserade. Kärfve (a.a.) menar att hjälpen i sig innebär segregation från andra barn 
vilket ger en känsla av att inte passa in i mängden. Hon skriver vidare att barnen kan uppleva 
utanförskap redan innan de diagnostiserats och i och med diagnosen och den särbehandling 
som den medföljande hjälpen innebär bekräftas utanförskapet. Kärfves tankar om exklusion 
måste dock ses i ljuset av att en diagnos också kan ge tillhörighet till grupper med samma 
besvär och en känsla av att man inte är ensam. 
 
Tideman (2000) talar om något som han kallar sociala kategorier med vilket han menar 
kategorier som bestäms av den eller dem som definierar kategorin till skillnad från sociala 
grupper som definierar sig själva. Sociala kategorier är alltså skapade av andra än de 
kategoriserade själva, vare sig de kategoriserade vill tillhöra denna grupp eller inte. Samhället 
kategoriserar sådant som det anser är ett problem, vilket får konsekvenser för andras 
handlande mot den kategoriserade gruppen men också gruppens syn på sig själva och deras 
beteende som kan påverkas av kategoriseringens förväntningar på gruppen. Kategoriseringen 
medför oftast en (låg) social status. En diagnos  kan användas för att utesluta oönskade 
individer ur den sociala gemenskapen vilket tidigare har skett genom att människor kallats 
galna, fobiska eller sinnesslöa (Johannisson, 2006). 
 
Diagnosen som maktmedel 
 
Johannisson (2006) skriver att diagnosen har en egen makt. Diagnosen gör att ett lidande 
uppmärksammas och kan skapa politiskt engagemang kring detta lidande. Den kan ge frihet 
från ansvar, skuld, ångest och fungera som tröst men också orsaka stigmatisering, förlust och 
utanförskap. Diagnosen skapar förståelse för det avvikande, ger prognos och styr vilken 
behandling som ska sättas in. Diagnosen gör att ett spektrum av symtom och tecken kan 
förstås som något konkret. För en professionell kan diagnosen bekräfta dennes kompetens att 
spåra, tolka och kategorisera. Diagnosen kan ge tillgång till behandling och skapa gemenskap 
bland människor med liknande symtom i t.ex. patientföreningar. (a.a.) 
 
Tideman (2000) ser skolans kategoriserande av avvikande elever som ett sätt att upprätthålla 
ordning. Dessa elever hotar stabiliteten i skolmiljön. Även om de officiella motiven med 
insatser till dessa elever, som att skriva in dem i särskola, är att hjälpa, så innehåller hjälpen 
en osynlig underliggande maktdiskurs om att utöva kontroll och disciplinering över dessa 
elever, då de inte motsvarar skolans krav på normalitet (a.a.). Tideman menar att också 
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biologiska förklaringsmodeller för elevers avvikande beteende kan bidra till att överskugga 
brister i skolans organisation, resurser och bemötande (a.a.). 
 
Svenaeus (2013) tvivlar inte på att syftet med forskning inom neuropsykiatri haft för avsikt att 
hjälpa de drabbade barnen, även om biologiska orsaker framhävs och sociala orsaker hamnar i 
skymundan. Svenaeus problematiserar dock den goda viljan hos läkare och psykologer med 
att psykiatrin skapar en mall som får starkt inflytande över vårt tänkande, för att den 
presenteras i vetenskapens namn. Exempelvis kan diagnosen få en sådan makt att endast barn 
med diagnos beviljas extra hjälp och att barn utan diagnos inte anses ha några problem. 
 
Diagnosen som döljare av resursbrist 
 
Tideman (2000) skriver att  kategorisering av barn med skolsvårigheter kan vara ett uttryck 
för skolans resursbrist. Under 1990-talet tog kommunerna över ansvaret för skolan och i 
samma veva minskade också resurserna till skolan. De begränsade resurserna har sedan lett 
till att skolan haft begränsade möjligheter att ge elever extra stöd vilket gör att klassificering 
av eleverna som särskilt behövande kan bli ett sätt att motivera det extra stödet men också att 
lägga över det ekonomiska ansvaret på särskolor. Författaren menar att det minskade stödet 
till eleverna liksom ökad teoretisering av utbildningen gör att avvikelser framhävs tydligare 
bland eleverna. Tideman menar att biologiska förklaringsmodeller för elevers avvikande 
beteende riskerar att överskugga brister i skolans organisation, resurser och bemötande (a.a.).  
 
Diskussion och motivering av valda teoretiska perspektiv 
 
Jag har valt dessa teorier utifrån mitt syfte som är att studera ADHD-diagnosens betydelse. 
Jag vill analysera hur diagnosen som sådan beskrivs, används och vilka konsekvenser den får. 
Därför har jag valt att i mina teorival rikta fokus på den sociologiska förståelsen av ADHD 
snarare än de medicinska orsakerna. För socialt arbete är det mer intressant att studera ADHD 
och diagnosen som sociala fenomen och deras samspel med individer, grupper och samhälle.  
 
De teorier jag valt har fördelen att de belyser diagnosen ur ett psykosocialt perspektiv och jag 
kommer i min analys använda dessa teorier för att ge sociologisk och psykologisk förståelse 
för vad mina respondenter berättar om ADHD och diagnosen. Mina teorier kommer också 
genom att utgå från socialkonstruktionism kunna ge ett problematiserande perspektiv på 
diagnosen. Avgränsningen av mitt teoretiska ramverk kommer möjliggöra en analys som är 
fördjupad på detta område, dock till priset av bredd som jag hade fått om jag hade valt en 
större mångfald av teorier. 
 
Att tala om diagnoser i termer som socialkonstruktionism och sociala konstruktioner kan vara 
kontroversiellt eftersom det kan tolkas som ett förnekande av människors lidande (Hacking, 
1999). Det är dock inte min avsikt att inte erkänna att det finns ett lidande hos människor som 
har ADHD. Jag vill snarare använda socialkonstruktionismen på ett frigörande sätt, för att 
visa att föreställningar och normer i samhället inte är naturlagar och att människor därför inte 
behöver känna skuld om de inte lever upp till dessa (a.a.). 
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Metod 
 
Jag kommer i detta avsnitt presentera hur jag har gått tillväga i min studie. Jag kommer 
redovisa hela forskningsprocessen från val av metod till analys av empirin, diskutera validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet och avsluta med en diskussion om hur studien placerar sig 
vetenskapsteoretiskt. 
 
Kvalitativa intervjuer 
 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för denna studie då mitt syfte 
var att ta reda på socialarbetarnas egna erfarenheter av forskningsfrågan. Kvalitativa 
intervjuer ämnar att förstå världen genom intervjupersonerna och att utveckla mening ur deras 
erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Fördelen med metoden är att den ger fördjupad 
kunskap då datainsamlingen sker genom ett interaktivt samtal där forskaren har möjlighet att 
ställa följdfrågor och intervjupersonen kan be om förtydliganden direkt från forskaren. 
 
Urval 
 
Urvalsmetod är av  betydelse i undersökningar som vill generalisera resultaten (Esaiasson et 
al, 2012). Då jag inte var ute efter att generalisera resultaten utan snarare ville ta reda på hur 
det kan förhålla sig kring mitt forskningsproblem var valet av urvalsmetod inte lika kritiskt. 
Jag valde att använda mitt eget nätverk för att komma i kontakt med socialsekreterare. Mina 
urvalskriterier var att de skulle arbeta med familjehemsvård utifrån den definition som angavs 
i början av denna uppsats samt att de skulle ha erfarenhet av ADHD i detta arbete. 
 
De fem socialsekreterare jag intervjuade arbetade alla på en enhet för familjehemsvård på ett 
socialkontor någonstans i Stockholmsområdet. Alla var medelålders eller äldre. En var man 
och fyra var kvinnor. Samtliga hade mångårig erfarenhet av socialt arbete och hade jobbat 
flera år med familjehemsplaceringar med inriktning på barnen och/eller familjehemmen. 
 
När personer deltar som respondenter i en studie kan det hända att de vill vara forskaren till 
lags och ge de svar som de tror att forskaren vill höra. Att jag hade relationer till mina 
respondenter tror jag utgjorde en ökad risk för detta. När jag ändå valde att rekrytera 
respondenter genom mitt nätverk vägde jag denna nackdel mot fördelen av att enkelt kunna 
komma i kontakt med flertalet respondenter. 
 
Etiska överväganden 
 
Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2014) vid de 
etiska överväganden i denna studie. Ett informationsmail skickades ut inför rekryteringen av 
respondenter, i mailet presenterades forskningens syfte och att studien skulle göras som en 
grund för en C-uppsats. Jag beskrev att deltagandet var frivilligt, att jag avsåg genomföra 
enskilda intervjuer som skulle spelas in, att materialet endast skulle användas för studien och 
sedan förstöras, att materialet skulle presenteras i en uppsats i form av citat. att deras 
deltagande skulle hållas konfidentiellt mot utomstående samt att deras identiteter inte skulle 
framgå i uppsatsen. Jag upprepade också denna information i början av varje intervju för att 
försäkra mig om att respondenterna var införstådda med dessa. 
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För att minimera risken att utomstående som läser uppsatsen känner igen respondenterna 
valde jag att inte ange avdelning, arbetsplats eller den kommun där studien genomfördes, 
annat än att det var någonstans i Stockholmsområdet. 
 
Jag kunde dock inte garantera konfidentialitet mot andra på arbetsplatsen eftersom 
personalgruppen visste om att jag skulle göra studien och intervjuerna liksom rekryteringen 
av tre av respondenterna skedde på arbetsplatsen. Med anledning av detta blev det inte någon 
hemlighet för respondenterna sinsemellan och eventuellt för andra på avdelningen vilka som 
deltog i studien. Jag beaktade detta etiska problem genom att i resultatdelen inte skriva t.ex. 
”alla respondenter tyckte…” för att inga slutsatser ska kunna dras om vad någon enskild 
respondent har tillfört studien. 
 
Frivilligheten i deltagandet kan problematiseras utifrån att mina intervjupersoner var bekanta 
med mig sedan tidigare och att detta kan ha gjort att de ställt upp för min skull även om de 
kanske var tveksamma till att delta. Två av intervjupersonerna anmälde sitt intresse själva. De 
övriga tre tillfrågades av mig och i det läget kan det ha varit svårt för dem att inte tacka ja i 
och med vår bekantskap. 
 
Operationalisering av begrepp 
 
Operationalisering innebär inom forskning att omsätta det forskaren vill undersöka till 
konkreta forskningsfrågor (Esaiasson et al, 2012). Hur väl operationaliseringen görs påverkar 
studiens validitet, huruvida frågorna mäter det som forskaren avser att mäta med frågorna 
(a.a.). Hur ett teoretiskt begrepp ska operationaliseras är inte självklart och kvaliteten på 
operationaliseringarna beror på hur bra forskaren kan argumentera för dem (a.a.) 
 
Då teoretiska begrepp som diagnosens betydelse, funktion, användning och konsekvenser är 
väldigt breda begrepp försökte jag bryta ner dessa i mindre delfrågor utifrån både mina teorier 
och min egen förförståelse av diagnosen och socialsekreterarnas arbete. Jag försökte också ha 
öppna frågor för att inte missa detaljer som jag inte tänkt på innan intervjuerna. 
 
Min ambition med intervjufrågorna var inte enbart att mäta en viss företeelse med en viss 
fråga utan också att låta frågorna vara ett stöd för socialsekreterarna att själva utveckla sina 
resonemang. Detta visade sig fungera då en fråga ofta ledde fram till långa svar som tog upp 
mer än bara det frågan handlade om. Detta är också ett skäl till att jag i presentationen av 
resultaten ger de flesta svar utan den fråga som svaret föregåtts av. Det kan dock göra att 
citaten upplevs som lösryckta och försvåra för läsaren att göra en egen tolkning. 
 
Datainsamling 
 
Intervjudatan samlades in genom totalt fem intervjuer med socialsekreterare, en med varje 
respondent, på respondenternas arbetsplats. Intervjuerna varade i 36 till 55 minuter och 
utfördes enskilt i socialsekreterarnas egna eller tillfälligt lånade arbetsrum. Intervjuerna utgick 
från en intervjuguide med en rad olika frågor sorterade under mina preliminära 
frågeställningar. Intervjuguiden med mina intervjufrågor återfinns i bilaga 2. 
 
Intervjuerna var halvstrukturerade i det avseendet att intervjuguiden var en grund som jag 
tillät mig själv att gå utanför ifall jag ville ställa följdfrågor eller om jag kom på någon annan 
fråga jag ville ställa under intervjuernas gång. Jag läste inte heller alltid upp frågorna direkt 
från formuläret utan tillät mig själv att formulera om frågorna under intervjuerna, detta för att 
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intervjuerna skulle upplevas som samtal både för mig själv och mina respondenter, och inte 
som mekaniska förhör. Det kan dock ha varit negativt för reliabiliteten. 
 
Transkribering 
 
Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberade jag dessa till text. Vid transkriberingen 
valde jag att skriva ner det intervjupersonerna sagt utan att formulera om talspråket till 
skriftspråk, detta för att inte förvränga innehållet i materialet. Jag valde dock att i vissa fall 
inte ta med upprepningar av ord eller när intervjupersonerna stakade sig. För att stärka 
reliabiliteten under transkriberingen gick jag ofta tillbaka och läste meningar eller stycken 
samtidigt som jag lyssnade på inspelningen igen, detta för att kontrollera att jag uppfattat 
svaren rätt och för att upptäcka eventuella fel i den skrivna texten. Jag sparade också 
inspelningarna under hela studiens gång för att kunna gå tillbaka och lyssna igen ifall jag 
trodde mig ha upptäckt missade ord eller fel i transkriberingarna vid genomläsning av dessa. 
 
Tematisk analys 
 
Vid analysen utgick jag från metoden tematisk analys så som den har beskrivits av Braun & 
Clarke (2006). Tematisk analys är en metod för att identifiera, organisera, analysera och 
rapportera teman inom kvalitativt forskningsmaterial (a.a.). En fördel med metoden är att den 
ger forskaren frihet att själv välja teoretisk och epistemologisk utgångspunkt vilket gör 
metoden flexibel mot andra mer teoretiskt bundna metoder som t.ex. diskursanalys (a.a.). 
Metodens flexibilitet och bredd kan dock också vara en nackdel i och med att forskaren måste 
ta ställning till ett flertal val (a.a.), vilka kommer presenteras mer ingående nedan. Metoden 
erbjuder inte heller kontinuitet i en enskild respondents svar som narrativ metod och tillåter 
inte heller någon analys av språkbruket i likhet med t.ex. innehållsanalys (a.a.). 
 
När jag talar om att jag ”identifierar” eller hittar teman menar jag inte att dessa teman skulle 
finnas i materialet oberoende av mig som forskare. Braun & Clarke (2006) skriver att det lätt 
kan missförstås att teman kan upptäckas bara man studerar materialet tillräckligt noga. Dessa 
teman ska snarare förstås som något som uppstår i forskarens tankar vid läsning och tolkning 
av materialet (a.a.). Det är min epistemologiska utgångspunkt att det inte finns enbart en enda 
sann tolkning av verkligheten utan att det finns flera föreställningar, därmed har jag också 
riktat in min metodologi mot förståelse och tolkning (jfr. Sohlberg & Sohlberg, 2009). 
 
En tematisk analys föregås av ett antal ställningstaganden som forskaren måste göra. Först 
behöver forskaren definiera för sig själv vad som räknas som ett tema. Ett tema ska fånga 
något viktigt i forskningsmaterialet i förhållande till forskningsfrågan (Braun  
& Clarke, 2006). Vidare är det upp till forskaren att avgöra vilken prevalens något måste ha i 
materialet för att räknas som ett tema (a.a.). Braun & Clarke menar här att relevans för 
forskningsfrågan är ett viktigare kriterium än vilken kvantitet ett potentiellt tema utgör av 
forskningsmaterialet och rekommenderar att forskaren är flexibel gällande regler kring 
prevalens (a.a.). Jag har i min analys valt att följa författarnas råd och försökt hitta teman 
relaterade till dels studiens frågeställningar men främst till studiens syfte då mina 
frågeställningar var preliminära under studiens gång. 
 
Nästa steg är att forskaren väljer att analysera hela forskningsmaterialet eller fördjupa sig i ett 
utvalt tema (Braun & Clarke., 2006). Här har mitt val varit att ge en bred presentation av de 
teman som jag på något sätt bedömt varit relaterade till studiens syfte. Vidare behöver 
forskaren ta ställning till att arbeta induktivt eller teoretiskt (deduktivt) i analysen (a.a.). Här 
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har jag valt att gå en mellanväg och både studera materialet i sig självt och utifrån teori, en 
ansats som brukar benämnas abduktiv. Larsson (2005) beskriver abduktion som att utgå från 
empiriska data men samtidigt studera denna utifrån teoretiskt grundade antaganden i ett 
växelspel där teori och empiri påverkar varandra. 
 
Vidare måste forskaren avgöra sin epistemologiska utgångspunkt. Betraktar forskaren 
kunskap som något essentiellt som existerar i sig självt eller som något som konstrueras? 
(Braun & Clarke, 2006). Här har jag valt en konstruktionistisk utgångspunkt, vilket författarna 
menar syftar till att teoretisera den sociokulturella och strukturella kontexten som styr 
individers egna sätt att tänka (a.a.). Detta passar bra ihop med mina teoretiska utgångspunkter. 
 
Den praktiska tematiseringen skedde genom att jag printade ut transkriberingarna av samtliga 
intervjuer och gick igenom dem. Jag använde mig först utav en mindmap för att strukturera 
upp teman, deras relation till frågeställningarna och eventuella relation till varandra. I 
transkriberingarna kodades varje tema en korresponderande bokstav och citat markerades med 
olika färgpennor utifrån vilken frågeställning jag tyckte de besvarade. Det problematiska med 
denna metod var att jag dels inte var helt på det säkra med mina frågeställningar och dels ofta 
upplevde att ett tema kunde relateras till flera av dem. Jag bytte därför taktik och gjorde 
istället en lista över samtliga teman utan att knyta dem till någon specifik frågeställning, gav 
varje tema en kod (T1, T2, T3…) och använde motsvarande koder för att markera teman i 
utskrifterna. Tematiseringen var en process där jag vid upprepad genomläsning identifierade 
nya teman eller slog upp flera teman till ett. 
 
Analys av enskilda teman 
 
Vid analysen av respektive tema har jag utgått från mitt teoretiska ramverk som jag beskrev 
under avsnittet Teoretiska utgångspunkter. Vid detta steg av analysen har min ambition varit 
att förklara mina respondenters svar utifrån vad mina teorier säger om verkligheten. Jag har 
ställt frågor till texten som ”vad menar respondenterna?”, ”varför pratar respondenterna om 
det här på detta sätt?” eller ”hur kan svaren förklaras på ett större plan?”. Analysen har också 
ämnat att knyta an empirin till tidigare forskning. 
 
Datapresentation 
 
Vid presentationen av mina teman valde jag att återge citaten utan att i alltför stor omfattning 
skriva om talspråket till skriftspråk. Jag tog bort upprepningar av ord eller vissa påbörjade 
meningar som inte mynnade ut i något riktigt svar. Genom att återge citaten utan alltför stor 
modifikation undvek jag att riskera ändra innebörden i mina respondenters svar. En nackdel 
med att jag inte fullständigt formulerat om citaten från talspråk till skriftspråk är att det 
riskerar att framställa mina respondenter i dålig dager. Det är därför viktigt att läsaren förstår 
att människors talspråk och skriftspråk skiljer sig åt. Vid transkribering av tal till skrift kan 
det skrivna lätt ge ett intryck av respondenten som virrig och osammanhängande då vi är vana 
vid att skrivet språk är tydligt och grammatiskt korrekt, på ett sätt som dock är svårt att 
efterlikna vid muntligt tal. 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Med begreppsvaliditet menas om vi mäter det vi avser att mäta, med intern validitet ifall de 
kausala samband vi drar inom studien är sanna och med extern validitet ifall studiens resultat 
kan generaliseras (Bryman, 2011, s. 50). 
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Under mina intervjuer fanns det tendenser bland mina respondenter till att tala om diagnoser i 
allmänhet eller ”bokstavsdiagnoser”, snarare än just specifikt ADHD. I min studie kan detta 
innebära ett validitetsproblem då mina respondenter kanske inte alltid menat just ADHD när 
de talat om en diagnos. Men det kan också tolkas som att mina respondenter har generella 
erfarenheter kring neuropsykiatriska diagnoser och vill tala om diagnoserna kategoriskt 
snarare än om en specifik diagnos. Under intervjuerna frågade jag respondenterna ifall jag 
upplevde en otydlighet gällande vilken diagnos de pratade om.  
 
Ett annat validitetsproblem i min studie kan vara att socialsekreterarna kan ha talat om ADHD 
utifrån erfarenheter från annat socialt arbete än familjehemsvård, då samtliga socialsekreterare 
som jag intervjuade var erfarna och hade mångårig bakgrund inom professionen. 
 
Intern validitet inom kvalitativ forskning handlar om hur giltiga de slutsatser jag drar genom 
analysen är (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2002). Här stärks validiteten av att forskaren 
arbetar systematiskt och är transparent med sin förförståelse, metod, genomförande och analys 
(a.a.). Med detta i åtanke har jag varit transparent med hur jag gått till väga och vilka teorier 
jag använt mig av. I analysen har jag försökt vara tydlig med vilka eller vilket citat jag 
analyserat med vilken teori. Genom transparensen ges läsaren möjlighet att själv validera mina 
analyser och eventuellt göra egna analyser av citaten med andra slutsatser. 
 
Reliabilitet mäter huruvida samma resultat erhålls vid upprepad studie (Kvale & Brinkmann, 
2009). Reliabilitet i sin grundläggande betydelse kan vara problematisk inom kvalitativ 
forskning då den undersöker människors upplevelser, vilka kan ändra sig mellan 
undersökningstillfällena (Merriam, 1994). En annan aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten 
var att socialsekreterarna talade om erfarenheter från ett långt tidsspann, därmed kan bias ha 
uppstått om de kommit ihåg händelser fel under intervjuerna. 
 
Inom kvalitativ forskning kan en faktor som påverkar reliabiliteten vara ifall intervjuaren 
ställer ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid konstruerandet av intervjufrågorna 
valde jag därför att inleda de flesta frågor med ”hur”, ”vilken” eller ”vad” för att undvika 
frågor som kunde vara ledande, men också för att få mer uttömmande svar. Ledande frågor 
kan paradoxalt nog stärka reliabiliteten om de används på rätt sätt. Jag använde ledande 
frågor när jag under intervjuernas gång ibland sammanfattade vad respondenterna sagt och 
frågade dem ifall jag hade förstått dem rätt. 
 
Extern validitet handlar inom kvalitativ forskning om huruvida resultaten är överförbara på 
andra sammanhang och undersökningsobjekt (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2002). Det 
som talar för generaliserbarhet är att socialsekreterarna talade mycket om ADHD i ett 
generellt avseende och att svaren de gav stämde överens med generella teorier om ADHD-
diagnosens funktioner. Det som talar emot generaliserbarheten är det låga antalet respondenter 
som inte valts ut slumpmässigt, vilket kan ha gett en skev bild av vilka erfarenheter 
socialsekreterare inom familjehemsvård har av diagnosen. 
 
Vetenskapsteoretisk position 
 
Sohlberg & Sohlberg (2009) talar om två extrempositioner inom ontologi (läran om hur 
världen är beskaffad); en materialistisk som utgår från att världen styrs av naturlagar 
oberoende av människans förhållande till dessa och en idealistisk som menar att världens 
existens är beroende av vår förståelse av den. Dessa ytterpoler har varsin tillhörande 
epistemologi (läran om kunskap) där den materialistiska är empiristisk och menar att det finns 
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objektiva sanningar att upptäcka medan den idealistiska är subjektivistisk vilket betyder att det 
inte finns en enda verklighet utan olika tolkningar av den (a.a.). Kvale & Brinkmann (2009) 
liknar dessa två epistemologiska positioner vid att en intervjuare antingen är en malmletare 
som gräver fram befintlig kunskap eller en resenär som konstruerar historier under sin resa. 
 
Min utgångspunkt är att ADHD kan bero på företeelser i kroppen men att det också är 
samhället och vårt sätt att tala om ADHD som konstruerar diagnosen. Därför placerar sig 
denna studie mellan materialism och idealism dock med en tydlig lutning mot den idealistiska 
ontologin med den subjektiva epistemologin. Detta för att jag genom mitt metodval 
undersöker tolkningar av verkligen. Jag deklarerar också studiens resultat som 
representationer av verkligheten och inte som givna sanningar.  
 
Min studie intar också ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv eftersom det är diagnosens 
betydelse för människor och omgivning och inte diagnosens medicinska etiologi jag avser att 
undersöka. 
 

Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer jag presentera resultatet från mina intervjuer i form av citat och göra 
en analys av dessa. Citaten kommer vara grupperade under olika teman som jag tolkat ut ur 
forskningsmaterialet. Denna tematisering ska i sig betraktas som ett första steg i min analys, 
där jag sökt efter mönster relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar i det 
transkriberade forskningsmaterialet. De citat jag väljer ut inom varje tema är ämnade att 
representera temat och är således inte samtliga citat jag funnit i respektive tema. När jag 
skriver respondenter eller socialsekreterare i plural menar jag två eller flera. När jag skriver 
t.ex. ”en respondent säger…” utesluter det inte att andra kan ha gett liknande svar. 
 
Steg två av analysen har varit att analysera varje tema för sig och denna analys kommer 
presenteras efter citaten i respektive tema. I slutet av detta avsnitt kommer jag besvara 
studiens frågeställningar utifrån mina resultat. I de utdrag från transkriberingarna där också 
frågan finns med har I betydelsen intervjuare och R respondent.  
 
Symtomen konstrueras som problem 
 
Ett återkommande mönster i socialsekreterarnas sätt att tala om symtomen var att symtomen 
sades innebära problem för barnen. Ett av svaren nämnde att barnen har svårigheter med 
koncentrationen och överkänslighet för ljud och intryck från omgivningen: 
 
”Ehh ja du jag tänker på koncentrationssvårigheter och nån slags överkänslighet för ljud och 
störa, alltså man, de tar in, man tar in alla saker som händer runt omkring…” 
 
Ett annat svar var att ADHD är ett handikapp. Socialsekreteraren vidareutvecklade vad denne 
menade med handikapp så som följer: 
 
”Det är när man får problem i vardagen, när man, nånting som ställer till det så inte, att man 
till exempel inte kan lyssna, man inte kan lyssna på instruktioner utan man måste ha dem 
skriftligen, det är ett handikapp därför att väldigt mycket kommer ju i skolan till exempel, 
fröken säger ”nu ska ni göra det, till imorgon ska ni ha med er det här” och så där och om 
man då inte kan, inte har den förmågan att vara uppmärksam, så blir det ett handikapp…” 
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Ett tredje svar poängterade att ADHD innebär ett beteende som andra uppfattar som jobbigt: 
 
”Jag skulle säga att ADHD är ett, att man har ett liksom, ett beteende som andra uppfattar 
som jobbigt på nåt vis eller att man har problem, svårt att kanske sitta still och koncentrera 
sig, att man uppfattas som lite, har svårt med sociala relationer ibland, man slåss och man 
märks helt enkelt, så skulle jag kanske säga.” 
 
Ett fjärde svar uttryckte hur specifikt hyperaktivitet kan vara ett problem för barnet: 
 
”…och sen har man ju de här ungarna som far omkring som troll liksom, som är överall, som 
man kan nästan se från de är jättesmå att det här kommer bli jobbigt, den här pojken, ofta 
pojkar är det ju tycker jag, kommer att få det jobbigt i skolan, att sitta still…” 
 
Analys: Ett av Paynes (2005) sätt att använda socialkonstruktionism inom socialt arbete är att 
tala om konstruktionen av sociala problem. Ett problem blir ett problem först när man gör det 
till ett problem (a.a.). För att svårigheter med koncentrationen ska bli till ett problem krävs det 
att omgivningen definierat det som ett problem, vilket i sin tur förutsätter ett samhälle där god 
uppmärksamhet är en nödvändig egenskap. Johannisson (2006) liksom Svenaeus (2013) 
menar att normalitetsbegreppet är föränderligt över tid och beroende av det samhälle vi för 
tillfället lever i. Det går utifrån dessa teoretikers resonemang att resonera kring att ett 
samhälle utan klassrumsundervisning eller många intryck från omgivningen hade ställt lägre 
krav på koncentrationsförmåga eller förmåga att hålla tillbaka ett överskott av energi. Ett 
sådant samhälle hade sannolikt inte heller svarat med att sätta diagnoser på dessa invidiver 
och sätta in stödinsatser för att på så sätt, som Tideman (2000) skriver, utöva kontroll och 
disciplinera in avvikarna i skolans krav på normalitet. 
 
Svenaeus (2013) menar att det för 100 år sedan ställdes helt andra krav på barn än idag och att 
det inte fanns t.ex. bildskärmar som kunde avleda barnens koncentration från annat. 
Kontexten var en annan och därför fanns inte samma behov av att diagnostisera barnen på det 
sätt vi gör idag med neuropsykiatriska diagnoser. Psykiatrin hade vid den här tiden ännu inte 
heller fått så mycket inflytande i samhället som den har idag. 
 
Symtomen kan också vara en tillgång 
 
I andra fall framhävde respondenterna ett mer salutogent förhållningssätt till barnens 
problematik, de vill säga att fokus riktas mot det friska, det som fungerar. Här menades att 
ADHD i rätt sammanhang och med rätt stöd kan vara en tillgång för individen: 
 
”  den här öppenheten och nyfikenhet och intensiteten kan ju vara en tillgång också om man 
hamnar på rätt ställe och får rätt stöd så kan ju det nyfikenhet och man är inte rädd för att ta 
sociala kontakter och.. alltså det kan vara nånting positivt också.” 
 
” Och att vara hyperaktiv kan ju ibland vara positivt därför att man har ork, man är med, 
man liksom är så här, om man kan leda in hyperaktiviteten på rätt spår, så att säga…” 
 
En socialsekreterare menar att symtomen kan vara vägledande för framtida yrkesval: 
 
”… man kanske ska utbilda sig till nåt mer praktiskt, för det är man bättre på, man är bättre 
på att få göra, riva, ta i lite, bli lite tröttare.” 
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Analys: Dessa citat uttrycker att barnens problem är kontextberoende. Utifrån 
socialkonstruktionismen existerar inte ett problem om omgivningen inte gör det till ett 
problem (Payne, 2005) I kontexter där symtom som öppenhet, nyfikenhet och intensitet är 
önskvärda egenskaper kommer följaktligen egenskaperna inte heller konstrueras som ett 
problem. Möjligen skulle det vara svårt att hitta en kontext där uppmärksamhetsbrist är en 
direkt tillgång, men kanske en kontext där detta inte utgör något väsentligt hinder.  
 
En person är mer än bara en diagnos 
 
Ett uppfattning som fanns bland respondenterna var att diagnosen inte säger allt om en person. 
En person uttryckte att diagnosen kan vara ett hjälpmedel men att människan ändå är mer än 
bara sin diagnos: 
 
”…jag tycker nog bara det här att ingen människa är bara en diagnos, det tycker jag nog är 
det absolut viktigaste, ingen människa, oavsett vilken diagnos. En diagnos är ett hjälpmedel 
som kan hjälpa framför allt den som får den tänker jag att möjligtvis veta hur man ska göra 
med vissa saker och hur man ska förhålla sig till vissa saker men man är inte sin diagnos, 
oavsett om man har ADHD eller utvecklingsstörning eller autism eller whatever. Inte ens om 
man helförlamas, då är man inte heller sin diagnos, man är inte bara det utan man är en 
person och människa och alla är olika så. Det tänker jag. Det är det viktigaste.” 
 
En annan respondent påpekade att diagnosen kan vara vägledande men upplevde att det finns 
en myt om att barn med samma diagnos är mer lika varandra än vad de faktiskt är: 
 
” Ja ibland så tycker jag alltså att jag kan känna det där liksom, och att som, att det är som 
om det vore någon enhetlighet mellan de här ungarna som har diagnos ADHD… …de har 
vissa drag, det är vissa saker som är gemensamma men sen är de ju så mycket mer, det tänker 
jag är alltid det som är viktigt, jag menar jag tänker att det är så med alla” 
 
Ett tredje svar menade att det finns olika grader av ADHD och det också spelar roll ifall 
personen har lägre begåvning eller drag av någon annan diagnos: 
 
”…alltså det kan ju vara väldigt olika grad.. alltså det är inte ett, en sorts handikapp utan det 
är ju många sorter, det kan vara hela skalan, för det kan ju vara, om man har en, en, ett 
förståndshandikapp kombinerat med det här, så fungerar man ju helt annorlunda än om man 
är normalbegåvad eller har lite Aspergerdrag också. Så att det, hela spektrat finns, så det går 
inte att säga att ett ADHD-barn är ”sånt”, det går inte utan.. det är olika…” 
 
Analys: Att vi kategoriserar vår omgivning är fundamentalt för vårt sätt att tänka om, 
beskriva, tala om och förstå verkligheten (Hjörne & Säljö, 2004). Kategorier underlättar för 
oss att tala om fenomen och är också nödvändiga för att bilda en gemensam förståelse av 
något. Kategorin ADHD har i tidigare forskning visat sig användas just på detta sätt av vuxna 
i en skolmiljö (a.a.).Utifrån mina respondenters erfarenheter inom detta tema kan dock 
kategorisering med ADHD vara ett för grovt sett att dela in människor på. När människor 
placeras i facket ADHD finns risk för att människan bara ses utifrån sin diagnos, personen 
”blir” sin diagnos som en respondent uttrycker det. Detta menar mina respondenter kan 
skymma andra sidor av personen. 
 
Samtidigt har diagnoser som Svenaeus (2013) skriver stark legitimitet i samhället genom att 
vi idag har en stor tilltro till vetenskapen och gärna söker svaren på våra problem genom 
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vetenskapliga förklaringsmodeller. Detta menar Svenaeus hänger ihop med ett historiskt 
behov hos människor att ge mänskligt lidande en mening och förklaring (a.a.).Inom 
vetenskapen har psykiatrin i modern tid fått en stark ställning när det gäller att förklara 
mänskligt beteende vilket gjort att ADHD blivit en allmänt erkänd förklaring till 
koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Diagnosens legitimitet som förklaringsmodell 
kan därmed också bidra till att allmänheten lägger stor vikt vid att tolka en person med 
ADHD utifrån diagnosen. Att mina respondenter så tydligt framhäver ”att man inte bara är en 
diagnos” tyder på att de har erfarit att det finns tendenser i samhället till att vilja förstå och 
kategorisera människor utifrån deras diagnoser. Mina respondenter menar att detta är ett snävt 
sätt att förstå människor på. 
 
Jobbig uppväxt kan vara orsak till symtomen 
 
En uppfattning bland mina respondenter var att de placerade barnens problem kan ha andra 
orsaker än medicinska. Familjehemsplacerade barn är placerade av en anledning, de kommer 
från en trasslig miljö och har upplevt saker som har satt spår i dem. En socialsekreterare 
tänker att symtom som diagnostiseras som ADHD kan orsakas av barnens bakgrund. 
 
” Nu är jag ju färgad av att de barn jag har som har ADHD, är ju barn som jag har aktuella 
på socialtjänsten, så de har någon form av sociala problem. Jag tänker ibland att jag skulle 
också få ADHD om jag bodde hos den där familjen, förstår du?” 
 
Andra svar var inne på att det är svårt att veta om symtomen hos barnen beror på ADHD eller 
om barnens sociala bakgrund orsakar deras symtom: 
 
”Och så tänker jag också att det är väldigt svårt att särskilja de egentliga ADHD-symtomen 
från sånt, såna symtom som är mer beroende på hur de har de blivit bemötta från tidig 
ålder.” 
 
”…nu tror jag att hans svårigheter beror på att han är uppvuxen med en mamma som är 
psykiskt sjuk, ganska gravt psykiskt sjuk, så under hela uppväxten, så att vad som är vad där 
det är svårt att veta.” 
 
Analys: Forskningen är oklar kring huruvida ADHD-symtomen orsakas av biologiska eller 
psykosociala faktorer eller möjligen av en kombination av båda. Kärfve (2000) och Ljungberg 
(2001) har kritiserat att psykosociala faktorer inte uppmärksammas mer inom psykiatrin och 
menar att om insatser i barnens miljö kan avhjälpa deras problem, då torde också miljön 
kunna vara det som orsakat problemen från början. Frågan är om orsakerna egentligen spelar 
någon roll för socialsekreterarna? Det visade sig som jag redan redovisat att 
socialsekreterarna tycks gå mer efter behoven hos varje enskilt barn än deras specifika 
diagnos och om det är barnens förflutna eller någonting i deras hjärnor som orsakar symtomen 
tycks därför vara av mindre betydelse för socialsekreterarna. Det som tycks vara viktigast är 
att hjälpa barnen här och nu utifrån vad de behöver. 
 
Diagnos är en förutsättning för att få hjälp i ekonomiskt pressad skola 
 
Följande svar nämner att skolan drar sig för att hjälpa barnen på grund av brist på resurser och 
att en diagnos då kan bli ett påtryckningsmedel för barnen att få hjälp: 
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” …skolan har, det är så många, alla har sina problem, massor med ungar, dåligt med 
resurser, dåligt med pengar till stödinsatser och så där, jag tror att de håller ifrån sig så 
mycket de kan, men blir det en diagnos så är de tvungna att gå in och ge stödinsatser.” 
 
”Sen ska ju alla barn få det de har behov av i skolan för all del, men där kan jag nog tycka att 
skolan är lika ekonomiskt pressad som socialtjänsten så att där är det väl, där är det väl.. där 
kan väl diagnosen ändå vara nåt som de kan också använda sig av för att [ohörbart] om man 
nu behöver extra resurser eller om man behöver en specialpedagogresurs eller hur man ska 
lösa det för det enskilda barnet liksom.” 
 
En socialsekreterare påpekade dock att diagnoskravet kan skilja sig mellan skolor. I en del 
skolor utgår man från barnens behov medan det i andra skolor rentav kan vara svårt att få rätt 
stöd även om eleven har en diagnos. Diagnosen behöver därmed inte vara en garanti för hjälp: 
 
”I: Upplever du att det är svårt för barnen att få hjälp i till exempel skolan om de inte har 
nån diagnos men ändå har behov av extra stöd? 
R: Jag ska säga att det ser väldigt olika ut i olika skolor. I en del skolor är det inga problem 
överhuvudtaget. Jag har nån sån nu, det är inga problem, man ser väl mycket till barnet och 
så, vad det här barnet just behöver, medans jag tycker att i andra skolor kan det rentav vara 
svårt även om man har en diagnos, så det är två motpoler där och då kan man säga att det 
finns allt däremellan” 
 
En socialsekreterare hade en teori om varför diagnosen kan bli en inkörsport till hjälp: 
 
” R: …Men i skolan är det ju helt klart lättare att få till stödinsatser om man har en ADHD-
diagnos. 
I: Vad tror du att det kan bero på? 
R: Det är en doktor som har satt en diagnos, vi tycker att doktorer kan allt, vet allt, det är nån 
sorts, det räcker inte att man säger att det här barnet behöver det här och det här och det här. 
Har man en doktor som har sagt det så är det lättare att ta till sig, tyvärr tror jag det är så.” 
 
Analys: Dessa resonemang erinrar om hur Tideman (2000) skriver om kopplingen mellan 
resursbrist och diagnostisering av skolbarn. I en skola med begränsade resurser krävs en 
diagnos för att skolan ska bevilja rätt stöd. Diagnosen kan då, som en respondent nämner, 
användas som ett påtryckningsmedel mot skolan för att de ska bevilja hjälp som annars är svår 
för eleven att få. Att diagnosen sedan faktiskt fungerar som ett påtryckningsmedel kan i sin 
tur förklaras utifrån det sista citatet, som nämner att diagnosen har satts av en läkare, som 
tillhör en respekterad yrkesgrupp som andra ser som kompetenta och vars ord väger tungt. Det 
går också att ana att respondenten bakom det sista citatet riktar en udd mot att det ska behövas 
en diagnos från en läkare för att barnet ska få hjälp. 
 
I ett av citaten sägs att relationen mellan hjälp och diagnos kan se olika ut i olika skolor. Nu 
säger socialsekreteraren inte uttryckligen att det är resurserna som påverkar hur lätt eller svårt 
det är att få hjälp i en viss skola, men det är rimligt att anta det liksom hur stor efterfrågan på 
extra stöd är i en viss skola också torde spela roll. 
 
Det borde gå att få hjälp utan diagnos 
 
Det uttrycktes önskemål bland socialsekreterarna om att barn med särskilda behov borde 
kunna få hjälp i skolan utifrån individuella behov, även utan en diagnos: 
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”  I: Varför behövs diagnoser? 
R: Ja det kan man fråga sig. Det verkar ju som att det behövs för att barn och ungdomar ska 
få rätt stöd, hjälp i skolan, rätt stöd i skolan, men egentligen så kanske, det kanske inte, i ett 
utopiskt samhälle så skulle det väl inte behövas för då skulle ju alla få det de behöver i skolan 
utifrån sina egna individuella förutsättningar, men det förefaller som att det behövs idag.” 
 
”Jag tror att det kan vara bra att få det (ADHD, min anmärkning) för att få det man behöver i 
skolan och det kan man bara säga tyvärr om därför att man ska väl kunna få det ändå men 
det ser inte riktigt ut så.” 
 
Analys: Det går att i citaten ovan uttolka en vision om att barnen borde kunna få den hjälp de 
behöver utifrån sina behov, oberoende av om de har en diagnos eller ej. Varför detta inte 
förefaller vara verkligheten idag skulle kunna härledas till skolans pressade ekonomi som 
mina respondenter men också Tideman (2000) talar om. Det kanske skulle kosta för mycket 
att ge alla barn den hjälp de behöver och när skolan måste sålla väljer man att bara ge extra 
stöd till barn som har en diagnos. 
 
Det går också att resonera kring att psykiatrins förklaringsmodeller har så stark legitimitet, 
även inom skolans värld, att det faller sig naturligt för lärare att vända sig till psykiatrin för att 
få hjälp att förklara barnens svårigheter. Detta är Ekström (2012) inne på i sin studie där han 
kommer fram till att psykiatrin sträcker sig in på lärares territorium och gör anspråk på att 
förklara pedagogiska problem hos barnen. Ett sådant förhållningssätt till barnens problem 
leder till som Tideman (2000) skriver att problemen individualiseras vilket skymmer 
alternativa förklaringar så som brister i skolmiljön. 
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv går det också att resonera kring att det finns en 
norm om att man måste veta orsaken innan man sätter in hjälp. Det sedvanliga 
tillvägagångssättet när hjälp ges inom hälso- och sjukvård är ju att hjälpen föregås av en 
diagnos som klargör problemet. Kanske har detta tänk spridit sig till skolan? Innan rätt hjälp 
kan ges måste en konkret diagnos finnas. Om detta antagande är sant skulle 
socialsekreterarnas önskemål i så fall tyda på att de vill frångå detta tänk när det gäller extra 
stödinsatser i skolan. 
 
Behoven är viktigare än diagnosen 
 
Flera socialsekreterare nämnde någon gång under intervjun att det är viktigare att titta på det 
enskilda barnets behov än att gå efter diagnosen: 
 
” Alltså jag kan tycka att en diagnos, alltså just… alla diagnoser är väl mer eller mindre 
ointressanta, det intressanta är ju hur det blir för det enskilda barnet och att egentligen ska 
man ju se på vilket problem har det här barnet och ge hjälp till barnet. För mig är diagnosen 
ointressant om du förstår hur jag menar?” 
 
En socialsekreterare uttryckte att det är svårt att bemöta barnet utifrån sin diagnos då 
neuropsykiatriska diagnoser inte är några absoluta tillstånd: 
 
”…det finns ju massor av olika små delar, det är svårt att bemöta dem ”jaha hej du har 
ADHD du”, nämen alltså, förstår du hur jag menar, det går inte riktigt… …alla de här 
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neuropsykiatriska diagnoserna är ju vad ska jag säga, de är ju inte sådana här absoluta 
tillstånd utan man uppfyller vissa kriterier och då kan man få den här diagnosen.” 
 
En socialsekreterare nämnde att barn ibland flyttar runt så mycket mellan olika familjehem att 
det aldrig hinner bli aktuellt att göra en utredning, men att barnen ändå har sina behov och då 
får socialsekreteraren utgå från dessa: 
 
” det finns en del barn som flyttar runt och om de har ADHD eller inte, det vet vi ju inte. 
Därför att så långt kommer vi aldrig. Men jag tänker, då tänker jag, nämen så här att de är ju 
som de är i alla fall och då måste man ändå försöka hitta nåt bra sätt, hur de ska tagas om 
hand i sitt familjehem och lite sånt där, skit i diagnosen, alltså det behöver inte vara en 
diagnos, men de har behov i alla fall och med skolan och så här, så får man se vad man kan 
göra åt det.” 
 
På den arbetsplats där mina respondenter arbetar jobbar man utifrån BBIC – Barnens behov i 
centrum, vilket är ett verktyg för att utreda och följa upp barn inom socialtjänsten. BBIC 
består bland annat av en rad olika frågemallar som används vid samtal med barn. Det finns 
dock inga frågemallar avsedda specifikt för barn med ADHD, utan om samtalen anpassas på 
något sätt då är det utifrån barnens förmågor: 
 
”…det BBIC material som vi använder och de intervjuer vi använder, de är ju samma (för 
barn med/utan diagnos, min anmärkning) sen så får man ju anpassa till utifrån vad barnet 
klarar av.” 
 
När det gäller familjehemsföräldrarnas behov av stöd nämnde en socialsekreterare att det till 
stor del är situationen, själva familjehemsplaceringen, som utgör att ett stödbehov finns: 
 
”…alla familjehemsföräldrar behöver ha jättemycket stöd faktiskt oavsett om barnen har 
diagnos eller inte. Men det handlar också mycket med om de biologiska föräldrarna, 
umgänge, att stå ut med att nån ringer och bråkar eller att, att vara ifrågasatt hela tiden, 
alltså det är ju mycket sånt som inte har med diagnoser att göra utan bara, det är 
situationen.” 
 
Analys: Att behoven tycks vara viktigare än diagnosen kan ha flera förklaringar. Kanske är 
det skepticism mot ADHD-diagnosen hos socialsekreterarna som gör att de hellre tittar till de 
konkreta behoven. Kanske har detta ett samband med den tidigare nämnda uppfattningen hos 
socialsekreterarna att barnen är så mycket mer än bara en diagnos. I så fall kan det vara 
rimligt att anta att socialsekreterarna inte upplever diagnosen som en tillräckligt tydlig 
vägledning att gå efter i bemötandet av barnen för att förstå vad de behöver utan hellre förlitar 
sig till BBIC som inte gör skillnad på barn utifrån diagnos. 
 
Det kan också bero på att socialsekreterarnas arbetsuppgifter inom den här avgränsningen av 
familjehemsvård inte är så beroende av barnens eventuella diagnoser. Socialsekreterarnas 
uppgift är inte att ge vård utan att följa vården och kontrollera att barnen får rätt vård av 
andra. Det kan vara så att diagnosen i detta arbete inte har så stor betydelse för dessa 
arbetsuppgifter jämfört med vad diagnosen kan betyda för exempelvis en lärare i skolan eller 
för en läkare som ska skriva ut ADHD-läkemedel till barnet i fråga. 
 
En socialsekreterare nämner ”barns behov” och en annan ”barns problem” som 
utgångspunkter för hur de ska bemöta barnen. Dessa begrepp, ”behov” och ”problem”, är 
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långt ifrån självklara utifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Vad ett barn behöver 
och vad som utgör ett problem för det kan tolkas dels som barnets egna tankar och önskemål 
men också som vad vuxna anser att barn behöver och inte behöver (Halldén, 2003). Att enbart 
tala om barns behov döljer att det finns olika värderingar kring barns behov beroende på tid, 
samhälle och kultur (Woodhead, 1990). Här kan vägledning hittas i lagstiftning, t.ex. 
Föräldrabalken och Socialtjänstlagen eller i verktyget BBIC som preciserar barns behov och 
föräldrars skyldigheter. Slutligen är det dock ändå till viss del ner till socialsekreterarnas 
expertis att avgöra vad ett barn behöver. 
 
Ingen samsyn kring ADHD inom arbetsgruppen 
 
En socialsekreterare nämnde att det varken finns riktlinjer eller någon samsyn inom 
arbetsgruppen för hur de i sin roll som socialsekreterare ska förhålla sig till ADHD. 
Socialsekreteraren själv är skeptisk till ADHD-diagnosen men framhöll risken med att låta 
denna privata uppfattning bli styrande i arbetet. Socialsekreteraren löser dilemmat genom att 
rådfråga övriga i arbetsgruppen och även höra chefens inställning: 
 
”…och när man tänker efter så är ju det här en diskussion ju som vi inte har fört i gruppen, vi 
har ju ingen samsyn tror jag egentligen. …jag tror nog att även i vårt kollegium har vi olika 
uppfattningar om vad vi tycker, så det är viktigt tror jag att, jag, du märker vad jag har för 
inställning till ADHD. Jag säger inte att jag inte tror på diagnosen, men jag är skeptisk. Så 
det är bra att du har med dig det liksom, det är min personliga, men det är ju inte 
socialtjänstens åsikt tror jag.” 
 
”…i och med att jag är medveten om att jag själv är negativt inställd… …så skulle jag väl 
akta mig för att själv fatta beslut, på min egen kammare, om vad ”nä han ska inte utredas, 
vad är det för trams, ge fan i det här” för jag kan ju bli försvarsinställd, jag vill inte att nån 
ska få den här stämpeln på sig utan nån funktion, men då skulle jag ändå ta upp det till 
diskussion i gruppen. Jag skulle inte fatta ett sånt beslut själv utan jag skulle diskutera, ”det 
här finns”, ”tycker ni att man ska utreda eller inte?”, ”vad tycker vår chef?”, och det som vi 
kommer fram till, då gör jag det.” 
 
Analys: En socialsekreterare arbetar främst utifrån lagar och riktlinjer även om det finns ett 
utrymme inom professionen att göra egna ställningstaganden utifrån kunskap och 
erfarenheter, ofta kallat handlingsutrymme. När det saknas tydliga riktlinjer blir detta 
handlingsutrymme större vilket ställer större krav på socialsekreteraren att ta ställning till vad 
som är bäst att göra. 
 
Svaren ovan uttrycker en oro för att avsaknaden av riktlinjer kring hur ADHD ska hanteras 
gör att barnen riskerar att behandlas olika av olika socialsekreterare. En socialsekreterare som 
är skeptisk till ADHD lägger troligen mindre vikt vid att ett barn har en diagnos och är kanske 
inte lika angelägen om att låta utreda barnet eller nämna diagnosen när dokumentation skrivs. 
En lösning på detta likabehandlingsproblem kan som nämns i svaret ovan vara att samråda 
med arbetskamrater och chefen. 
 
Min övergripande tolkning av att det inte finns några riktlinjer eller tydlig samsyn hos 
socialsekreterarna är att diagnosen kanske helt enkelt inte spelar så stor roll i 
socialsekreterarnas arbete. Men det kan också tolkas som att diagnosen spelar olika roll för 
olika socialsekreterare och att lagstiftare och socialtjänsten valt att ge socialsekreterarna ett 
större handlingsutrymme i hur barn och unga med ADHD ska bemötas. I det som kallas 
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evidensbaserat socialt arbete är en av nyckelkomponenterna just att socialsekreteraren har 
detta utrymme för egna ställningstaganden (Bergmark et al, 2011).  
 
Diagnosen ger förståelse och lättnad 
 
När det gäller de positiva aspekterna av ADHD var en socialsekreterare inne på att diagnosen 
både för ungdomar och föräldrar kan förklara svårigheter eller avvikande beteende och att 
denna förståelse kan skänka en lättnad. 
 
” …för en del tror jag, ungdomar och föräldrar så kan det vara, blir det nån slag förklaring 
till varför det blir som det blir, att man kanske blir jättearg eller vad det nu kan vara för 
någonting och varför man har svårt att koncentrera sig ibland, det kan ibland bli ett svar på 
det som gör att, då kan man coola ner sig lite ibland tror jag.” 
 
Samma socialsekreterare byggde vidare på sitt svar och trodde att diagnosens förklarande 
värde ligger i att problemen härleds till en medicinsk diagnos, som är medfödd. 
 
”I: Och vad tror du är, vad är det i diagnosen som förklarar? 
R: Jag tror att det är själva grejen att man har en diagnos, att det här beror inte på att det är 
nån som är trotsig eller besvärlig eller i alla fall inte bara utan att det finns några andra skäl 
till det, att man så att säga har nån sjukdom, funktionshinder, alltså att det är någonting som 
är medfött, nån, nåt, nån liten skavank som gör att man kanske inte är så bra på vissa saker. 
 
En socialsekreterare ansåg att diagnosen inte fyller någon speciell funktion för denne men att 
diagnosen kan verka lättande för familjehem och biologiska föräldrar för då är det inte deras 
fel att barnet är som det är. 
 
”Ja alltså för min personliga del så fyller den (diagnosen, min anmärkning) ingen speciell 
funktion men det är ju rätt känt att för både familjehem men även för biologiska föräldrar så 
är det alltså, så upplever de att det är väldigt skönt med en diagnos för då är det inte deras fel 
och det är inte barnet som inte bara är inte, inte har lust att göra någonting, utan det finns en 
orsak, en medicinsk orsak till det och det är väl den funktionen som möjligen kan vara 
positiv…” 
 
Diagnosen ansågs också kunna utgöra en lättnad för barnet: 
 
” ja för en del är det, har det varit bra att veta för att man har liksom kunnat lugna ner sig i 
det, och veta att det beror nånting, det är inte jag som är dum i huvet… …och det kan vara 
bra för självförtroendet…” 
 
Följande respondent var inne på att människor gillar att få förklaringar till varför något är på 
ett visst sätt, att kategorisera in mänskligt beteende i olika fack och att klassificera vad som är 
normalt och inte normalt. 
 
” R: Ja.. varför behövs den för.. jamen det är väl som med allting, folk gillar ju liksom att det 
ska vara, man ska ha en yttre förklaring till saker och ting så här. Varför är han så jobbig? 
Jo det är ADHD, eller varför, alltså och då blir folk nöjda på nåt vis. Man ska kategorisera in 
du vet, ”är det lite Asperger eller är det lite det eller”, det är som att det duger inte med att 
”så här är det här barnet” utan.. folk vill stoppa in saker och ting i rätt fack. 
I: Det kanske är svårt att spekulera kring, men varför tror du att det är så? 
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R: Varför det är så för? Ja det verkar ju som att det alltid har funnits den typen av behov. 
Fanns ju i alla fall när jag gick i skolan, som sagt var, DAMP och MBD, det har alltid 
funnits.. ja.. varför är det så för? Ja men det är väl för att människan har ett behov av att 
liksom ”det här är normalt och det här är inte normalt, det här är onormalt”…” 
 
Analys: Den socialsekreterare som talar om att människor gillar att få förklaring och 
kategorisera mänskligt beteende är inne på samma resonemang som Svenaeus (2013) när han 
talar om mänskligt lidande och behoven av att få lidandet förklarat. Den förståelse och lättnad 
diagnosen kan skänka individer är utifrån Svenaeus (a.a.) ett resultat av att individen får sina 
problem förklarade genom biomedicinen, som idag är den förklaringsmodell som människor 
söker sig till för att få sina kroppsliga besvär förklarade. Detta skulle kunna vara förklaringen 
till dels varför det finns ett behov av att förstå och varför lättnad infinner sig när förståelsen 
ges. Lättnad ges av att individen efter att ha fått en diagnos nu vet vad som är felet. 
 
Citaten ovan är alla inne på att diagnosen kan ge lättnad och/eller förflytta skulden för 
problemen bort från barn och dem som fostrar barnet. Denna lättnad kan förstås som en 
konsekvens av att symtomen ”accepteras” av omgivningen. Vare sig ADHD är någonting 
biologiskt, psykosocialt eller bådadera skulle det kunna vara själva den sociala konstruktionen 
att ADHD är ”något man inte kan ro för” det som i grund och botten skänker lättnad. Det är 
legitimiteten i att vid en diagnos skjuta bort ansvaret från barn och föräldrar som är den 
egentliga orsaken till att individen lättas av att få en diagnos. Det finns en kollektivt 
accepterad förståelse i samhället om att ”hyperaktivitet och uppmärksamhetsbrist inte är 
individens fel, om personen har en diagnos”. Diagnos eller inte diagnos kan därmed ses som 
en reglerare för när skulden för ett visst beteendet ska läggas på individen och när individen, 
eller föräldrar, anses vara oskyldiga. 
 
Följaktligen kan sägas att diagnosen därmed är en gräns mellan normalitet och avvikelse i 
dualistisk bemärkelse. Dels säger diagnosen till dess bärare ”en del av dina egenskaper är inte 
normala”. Å andra sidan fungerar diagnosen normaliserande genom att ge en socialt 
accepterad förklaring till bärarens symtom och därmed befria individen från skuld. Att 
ADHD-diagnosen idag är en socialt accepterad förklaring kan i sin tur bottna i att psykiatrin 
har en respekterad position i samhället och att människor litar på vad läkare säger. 
 
Den förståelse och lättnad som diagnosen kan ge dess bärare skulle också kunna förklaras 
genom en uppfattning hos människor om att ADHD är något essentialistiskt, något som 
existerar i sig självt, något som forskare har upptäckt. Men även om forskare påstår sig ha 
hittat eller kommer hitta några biologiska markörer för ADHD (här är forskningen oklar) är 
det fortfarande samhällets konstruktion av normalitet/avvikelse som gör att markörerna och 
symtomen anses vara ett fel, en avvikelse eller en störning. Den förklaring diagnosen ger ur 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är därmed snarare ”psykiatrin tycker att jag har ett fel i 
mitt huvud” snarare än ”jag har ett fel i mitt huvud”. Även om diagnosens förklarande värde 
ur detta perspektiv kan ifrågasättas är det inte att förringa att många människor mår bättre 
efter att de eller deras barn har fått en diagnos (Svenaeus, 2013). 
 
I det sista citatet talar respondenten om människors behov av att kategorisera vad som är 
normalt och inte normalt. Ur det maktperspektiv som Tideman (2000) talar om kan diagnosen 
ses som ett sätt för samhället att disciplinera dem som inte passar in i normen, vilket kan vara 
en av många förklaringar till varför människor vill markera avvikelser med diagnoser. 
Diagnosen är enligt Johannisson (2006) gränsen mellan normalitet och avvikelse. Människor 
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tycks ha ett behov av att markera det som faller utanför normaliteten och sätta etiketter på det 
som för att visa alla att ”här har vi något som inte är som vi önskar att det skulle vara”. 
 
Diagnosen vägledande för familjehemmen 
 
En socialsekreterare menade att familjehemmen efterfrågar utredning för att få sina aningar 
om att barnet har en diagnos bekräftad och att de också ställer sig positiva till medicinering 
för att få lugnare barn:  
 
”…det är min erfarenhet i alla fall att de (familjehemmen, min anmärkning) brukar vara 
väldigt, de brukar tycka att det är väldigt bra att få den här diagnosen och skyndar på den 
alltså, de hittar en förklaring och sen så vill de ha den bekräftad så fort som möjligt. Och att 
det liksom är väldigt frestande med medicinering för det blir ju ett lugnare barn.” 
 
En socialsekreterare nämner att diagnosen kan användas för att förklara för familjehemmen 
hur barnet fungerar. 
 
”…och man kan också kanske förklara för familjehemmen så att de kan ha förståelse för hur 
barnet fungerar eller inte fungerar.” 
 
Analys: Innebörden i det första citatet ovan går i samma linje som Svenaeus (2013) 
resonemang om att människor alltid har sökt efter en förklaring till sitt lidande och att 
människor idag vänder sig till vetenskapen för att hitta svar, förklaring och mening. Att 
familjehem explicit efterfrågar en diagnos på sina barn visar på psykiatrins starka ställning i 
samhället och biomedicin som dominerande förklaringsmodell. Det räcker inte att känna till 
hur barnen är utan familjehemmen vill ha en diagnos på barnens beteende. Diagnosen ger då 
en lättnad för familjehemmen då de får barnets problem erkänt av psykiatrin. De får veta vad 
problemen beror på. Diagnosen för också med sig rätt till medicinsk behandling för barnet och 
är också ett påtryckningsmedel för att få mer hjälp för barnet i skolan. En diagnos kan som 
Kärfve (2000) skriver ge en befrielse från skuld, ur det perspektivet kan det vara så att 
familjehemmen efterfrågar en diagnos för att inte själva känna sig dåliga i sitt föräldraskap. 
 
I det andra citatet nämner en socialsekreterare att diagnosen kan användas för att förklara för 
ett familjehem hur barnet fungerar och inte fungerar. Diagnosen kan därmed som Kärfve 
(2000) skriver ge kunskap om vilka svårigheter som finns kring den diagnostiserade. Att tala 
om barnets problem i termer av en diagnos kan dock som Hjörne & Säljö (2004) och 
Velasquez (2012) skriver bli ett individualiserande av problem som kan bero på yttre faktorer. 
 
Inga insatser utifrån ADHD från socialtjänsten  
 
Jag frågade mina respondenter om socialtjänsten erbjuder barn med ADHD någon särskild 
insats. Det framkom att någon konkret insats för barn med ADHD inte finns men att det 
möjligen kan köpas in extern handledning till familjehem med dessa: 
 
” I: …erbjuder ni någon särskild insats för barn med ADHD? 
R: Nä alltså det finns ingenting på pappret att då ska de ha det och det utan, nä, det kan jag 
inte säga. Det kan vara utökad handledning (för familjehemmen, min anmärkning) möjligen. 
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En socialsekreterare nämnde att LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
inte omfattar personer med funktionshindret ADHD och menade att diagnosen därför är 
ointressant rent stödmässigt inom socialtjänsten: 
 
”…jag menar, såna diagnoser som är viktiga för oss, alltså som verkligen är viktiga, det är ju 
de som berättigar till stöd enligt LSS… …Det gör ju inte ADHD. I sig själv så gör den ju inte 
det, så därför är det ju en ointressant diagnos egentligen för oss, inom socialtjänsten, om du 
förstår hur jag menar, alltså rent stödmässigt, men en autismdiagnos är ju avgörande att du 
får, liksom, för det öppnar ju upp, rättigheter.” 
 
Följande respondent nämnde att familjehemmen hänvisas till andra aktörer när det gäller 
specifikt stöd kopplat till en diagnos eller att socialtjänsten anlitar familjehem som redan har 
rätt kunskaper. 
 
” …vårat stöd till familjehemmen när de får barn som har diagnoser, det blir ju att underlätta 
för familjehemmet att till exempel komma till BUP…” 
 
Analys: Att det som tidigare nämnts saknas samsyn i arbetsgruppen, riktlinjer och inte heller 
finns insatser riktade just till barn ADHD hos socialtjänsten visar att diagnosen tycks ha en 
begränsad roll inom socialtjänstens arbete. Inom LSS har lagstiftaren inte haft avsikten att 
ADHD ska berättiga till insatser till skillnad från autism, autismliknande tillstånd och 
utvecklingsstörning (LSS, 1§). Detta kan säga någonting om synen på ADHD i ett 
samhälleligt perspektiv, som en mindre stödberoende funktionsnedsättning. 
 
Att ADHD har en underordnad roll i socialtjänstlagstiftningen kan också tolkas som att 
ADHD är ett tillstånd som mer faller under psykiatrins ansvar. ADHD är en diagnos som 
förknippas mycket med medicinsk behandling och medicinering är en insats som kräver 
annan kompetens än vad socialtjänsten har. I det sista citatet ovan nämner också 
socialsekreteraren att de hänvisar till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) vilket också tyder 
på att konkret stöd till dessa barn utifrån deras diagnoser inte verkar ligga inom 
socialtjänstens kompetens- eller ansvarsområde. Socialtjänstens uppgift tycks snarare vara att 
förmedla rätt kontakter. 
 
Diagnosen är till för barnens skull 
 
På frågan om vem diagnosen behövs för var flera socialsekreterare eniga om att det är för 
barnens eller de ungas skull, någon nämnde också familjen. 
 
”Alltså det är ju en jättesvår fråga. Om barnen, alltså ska det ju vara för barnens skull, inte 
för någon annans skull…” 
 
”  Ja  det är ju utifrån som jag har diskuterat här så då är det ju väldigt mycket för familjen 
som får både förklaring och en avlastning i att det inte är dem det är fel på.” 
 
”  Ja just det jo men sen så givet det att för en hel del barn så är det ju väldigt skönt också att 
få en förklaring varför jag är annorlunda och varför jag inte kan göra saker som andra kan 
och så, så visst…” 
 
Analys:. På den här frågan fick jag svar som fokuserade på diagnosens betydelse för barnen 
och familjerna. Dessa svar kan tolkas som att diagnosen har mindre betydelse som verktyg för 
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socialsekreterarna själva i deras arbete. I citaten ovan framgår ett barnperspektiv i 
socialsekreterarnas sätt att tala om diagnosen, där det är barnets och familjens lättnad och 
förståelse som är i fokus. När Johannisson (2006) talar om att diagnosen har en egen makt 
nämner hon bland annat befrielse från ansvar, skuld och ångest. Denna diagnosens makt kan 
stärka barnens självkänsla, de kan känna att det inte är deras fel att de är som de är. Barnen 
kan också känna att det inte är ensamma om att ha problemen. Detta är en dualism i 
diagnosen. Diagnosen måste dels förstås som ett uttryck för vad samhället på ett strukturellt 
plan anser är avvikande men diagnosen säger samtidigt till bäraren att ”du är inte ensam, det 
finns flera som du”. Den markerar både utanförskap och tillhörighet på samma gång. 
 
Diagnosen som stämpel 
 
En respondent sa att man bör iaktta försiktighet med att diagnostisera barn eftersom diagnosen 
kan bli en livslång stämpel som skapar ett utanförskap. 
 
”R: …man ska inte vara för snabb med det, det får ju konsekvenser, om man sätter en 
diagnos på nån så är det ju på nåt sätt en livslång stämpel som man får. 
I: Hur tror du den stämpeln kan drabba barnet? 
R: Det är ju ett utanförskap, att man inte är som de andra.” 
 
En annan respondent uttrycker oro för att diagnosen kan användas som skällsord men trodde 
sig knappt ha träffat någon som upplevt diagnosen på det sättet: 
 
”I: Om det är nåt barn som har negativa erfarenheter av att ha blivit diagnostiserad, vad kan 
det då vara som det nämner? 
R: Nämen jag kan tänka mig att det blir den här hårda tillvaron i skolan bland kompisar 
ibland, alltså att, nu vet jag inte om det har blivit nåt skällsord, men alltså att det blir lite att 
”du din jävla, du är ju fan dum i huvudet, du har ADHD din jävla CP-unge”, att det skulle 
kunna användas så. Nu tror jag knappt att jag har träffat någon som har råkat ut för det men 
det skulle ju kunna bli så.” 
 
En annan socialsekreterare talade om att diagnosen bekräftade för en pojke att han inte var 
som andra: 
 
”…det blev en bekräftelse på att han var annorlunda och udda…” 
 
Följande respondent menade att diagnosen kan vara hämmande för barnet från de vuxnas sida 
eftersom diagnosen markerar ett kroniskt fel. Jag tolkar citatet som att diagnosen därmed kan 
sänka kraven från omgivningen på individen: 
 
” Den kan vara stämplande, det kan också vara som att man tänker ”nämen han har sin 
diagnos det är ingenting att göra någonting åt”,  det är liksom icke-föränderligt på nåt vis 
liksom så därför spelar det ingen roll, då kan man skylla allt på ADHD:n bara liksom på nåt 
vis. Så att på det viset kan det ju bli väldigt hämmande med en sån diagnos tänker jag, i 
bemötandet.” 
 
Analys: I det första citatet går det att ana en rädsla hos socialsekreteraren för att diagnosen 
kan drabba barnet negativt. Ordet ”stämpel” som socialsekreteraren använder om diagnosen 
tolkar jag med hjälp av Kärfve (2000) som en sjukförklaring som sänker barnets 
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självförtroende och bekräftar för barnet att det är något fel på det. Denna konsekvens går rakt 
emot de positiva förklarande och lättande effekterna som diagnosen kan ge. 
 
ADHD-diagnosen kan beskrivas som en social kategori, en kategori som har definierats av 
andra än de kategoriserade själva och som markerar att de kategoriserade utgör ett problem 
(Tideman, 2000). Denna kategorisering kan i sin tur påverka hur andra bemöter individen 
(a.a.) vilket det andra citatet är inne på. Eftersom ADHD av samhället definierats som ett 
problem ger det följaktligen låg status att ha ADHD och det kan motivera en användning av 
diagnosen som en förolämpning människor emellan. Johannisson (2006) nämner att de 
kategorier som tillskrivs avvikare kan användas för att utesluta dem ur sociala gemenskaper. 
Att förolämpa någon för att denne har ADHD kan då förstås som inte bara en attack mot den 
andres sociala status utan också en markering av den andre som socialt exkluderad. 
 
Det sista citatet talar om diagnosen i termen av en självuppfyllande profetia. Barnet har 
problem, de vuxna får problemen bekräftade med en diagnos, finner sig till ro och ställer 
därefter andra krav på barnet vars tillstånd anses vara oföränderligt. Detta leder mina tankar 
till Hackings (1999) tal om diagnoser som interaktiva fenomen, där det inte bara är symtomen 
som leder till en diagnos utan att diagnosen också påverkar den diagnostiserades självbild och 
beteende, i detta fall indirekt genom hur barnet utifrån sin diagnos bemöts av vuxna. 
 
Medicinering för omgivningens skull snarare än för barnet 
 
En socialsekreterare talar här, i ett citat som jag haft med tidigare, om att familjehemmen 
efterfrågar diagnos för att få mediciner som lugnar barnet. 
 
”  I: Om du då pratar med själva familjehemmet, hur talar de om ADHD? 
R: Ja dem.. det är min erfarenhet i alla fall att de brukar vara väldigt, de brukar tycka att det 
är väldigt bra att få den här diagnosen och skyndar på den alltså, de hittar en förklaring och 
sen så vill de ha den bekräftad så fort som möjligt. Och att det liksom är väldigt frestande 
med medicinering för det blir ju ett lugnare barn.” 
 
En annan socialsekreterare berättade om en pojke som inte ville ta ADHD-medicinen för att 
han såg medicinen och diagnosen som en bekräftelse på att han var annorlunda, detta 
samtidigt som omgivningen tyckte att han skulle ta den för att det blev bättre då. 
 
” … jag tänker på en annan pojke som var stor, som jag hade, som också hade ADHD  och 
han tyckte ju att det var lite jobbigt det här med, alltså han såg ju det negativa med att ha en 
diagnos. Att vara ADHD på nåt sätt. Så det var ju inte helt lätt heller och där fick ju 
familjehemmet kämpa med honom för att han skulle ta sin medicin för det blev ju jobbigt för 
honom då, det blev en bekräftelse på att han var annorlunda och udda, att han behövde äta 
medicin, samtidigt som alla såg att gjorde han det så funkade det bättre.” 
 
Ytterliggare en socialsekreterare nämnde att det kan finnas ett tryck från omgivningen att 
barnet ska ta medicin. 
 
”Ofta bollar vi det här med mediciner, för jag kan känna ibland att, de här som jag haft (barn 
med ADHD, min anmärkning), där har omgivningens tryck på att man absolut skulle ta 
mediciner varit väldigt stort, för att man väl har tänkt att det skulle coola ner, man skulle 
liksom må bättre och så där.” 
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Analys: En ADHD-diagnos kan inte bara skänka lättnad och förståelse utan också medföra 
andra fördelar i form av t.ex. tillgång till mediciner. Varför familjehemmen, utifrån det första 
citatet, efterfrågar medicin till sina barn med ADHD grundar sig antagligen i att det är en 
snabb, om än temporär, lindring av ett komplext problem. Mediciner ses förmodligen också 
som en legitim insats, trots riskerna, eftersom medicinerna skrivs ut av läkare som är en 
respekterad yrkesgrupp som människor litar på. 
 
Det andra citatet tyder på det som jag tidigare nämnt att diagnosen kan vara stigmatiserande 
och skapa en känsla av utanförskap. Diagnosen kan tolkas som gränsen mellan normalitet och 
avvikelse där den som har diagnosen av omgivningen anses vara avvikande (Johannisson, 
2006). Den reaktion som barnet i det andra citatet visade kan tolkas som att detta barn 
uppfattade hjälpinsatsen (medicinen) som något som exkluderande honom från normaliteten 
och från hur andra barn är. Som Kärfve (2000) skriver behöver den hjälp barnet får utifrån sin 
diagnos inte bara vara av godo, den kan också vara segregerande och ge barnet än känsla av 
att inte passa in i mängden. Den särbehandling barnet ges bekräftar utanförskapet. 
 
Tideman (2000) talar om att stödinsatser som ges till barn med särskilda behov innehåller en 
osynlig makt som ämnar att disciplinera in barnen i normaliteten. När familjehem efterfrågar 
medicin eller till och med trycker på för att barnet ska ta medicin kan det utifrån Tideman 
tolkas som att medicinen är ett sätt för omgivningen att disciplinera barnet till att bli som 
andra barn. I det andra citatet är makten tydligt riktad från omgivningen mot barnet, det är 
omgivningen som vill att barnet ska ta sin medicin medan barnet känner sig stigmatiserat av 
att ta tabletterna. Medicinen kan då uppfattas som till för omgivningen snarare än för barnet. 

 
Återkoppling av empirin till mina frågeställningar 
 
Hur beskriver socialsekreterarna ADHD? 
 
Socialsekreterarna beskrev att barn med ADHD har svårt med koncentrationen och att sitta 
stilla och ta in instruktioner. Barnen är överkänsliga för intryck och har ett beteende som 
andra uppfattar som jobbigt. Oftast handlar det om pojkar. Det fanns också tankar kring att 
problemen hos de barn som var aktuella inom familjehemsvård på socialtjänsten kunde vara 
ett resultat av sociala problem i uppväxtmiljön och att det kunde vara svårt att veta vad som 
beror på ADHD och vad som beror på omständigheterna. 
 
Hur använder socialsekreterarna diagnosen i sitt arbete? 
 
Resultaten visar att socialsekreterarna lägger mindre vikt vid diagnosen och hellre tittar på 
barnen som individer och till deras individuella behov och problem. När de talade om vem 
diagnosen behövs för var det barnen och eventuellt familjehemmen som var i centrum och 
inte socialsekreterarna själva. Det nämndes också att det inte finns någon samsyn inom 
arbetsgruppen eller några riktlinjer till hur socialsekreterarna ska förhålla sig till ADHD och 
inte några konkreta insatser från socialtjänsten riktade just mot barn med ADHD. Möjligen 
kunde extern handledning till familjehemmet köpas in, annars handlade eventuellt stöd om att 
slussa vidare barnen till t.ex. BUP. Det sades att diagnosen kan ge vägledning till 
familjehemmen och socialsekreteraren i hur de ska bemöta barnen, även om barnens behov 
här sades spela en viktigare roll än diagnosen i sig. Utifrån svaren sammantaget tycks 
diagnosen bara vara ”nice to know” och inte ”need to know” för socialsekreterarna. 
 



 
 

39 

Vilka konsekvenser får diagnosen för de placerade barnen och omgivningen?  
 
Här blev en del av svaren av mer generell karaktär som inte nödvändigtvis bara behöver gälla 
barn i familjehemsvård. Fördelar som nämndes var lättnad och förståelse, rätt hjälp i framför 
allt skolan även om diagnoser i det sammanhanget också kan få den negativa effekten att 
odiagnostiserade barn inte får hjälp utifrån sina behov. Diagnoskravet kopplades till 
tillgängliga resurser vilket kan skilja sig mellan skolor. Det nämndes att ADHD kan användas 
som skällsord, att det kan bli en stämpel och också hämma andra i hur de bemöter barnet. 
Socialsekreterarna talade om att diagnosen kan bevilja barnen tillgång till medicin men de 
nämnde också om att det kan finnas ett tryck från omgivningen att barnet ska ta medicin, 
vilket gör det aktuellt att fråga sig vem medicinen egentligen är till för. En socialsekreterare 
upplevde att familjehemmen efterfrågar en neuropsykiatrisk utredning för att därmed få snabb 
hjälp i form av medicin. 

 
Diskussion 
 
Jag har i den här studien undersökt ADHD-diagnosens betydelse inom familjehemsvård 
utifrån fem socialsekreterares erfarenheter. Resultaten talar för att diagnosen endast är av 
mindre betydelse för socialsekreterarna i deras arbete men att diagnosen ändå kan ge viss 
vägledning till dem själva men framför allt barnen och familjehemmen. Socialsekreterarnas 
svar tydde på att de utgår mer från barnen som individer och inte utifrån vilken diagnos 
barnen har. Empirin stödjer teorier om att diagnosen kan ge lättnad och förklaring men också 
stämpla och exkludera individer. Det kom fram önskemål om att barnen skulle kunna få extra 
hjälp i skolan utan att behöva motivera stödet med en diagnos. Det talades också om att 
familjehemskontexten i sig skapar ett stort behov av stöd för familjehemsföräldrarna oavsett 
om barnen har diagnos eller ej. 
 
För utvecklingen inom kunskapsområdet socialt arbete innebär studiens slutsatser att ny 
kunskap tillförts fältet om hur diagnosen används och vilka effekter den får. Genom studiens 
avgränsning har också kunskap producerats om diagnosens roll på ett område som inte är 
välutforskat. Att både positiva och negativa konsekvenser av diagnostiseringen framkommit 
ger en indikation på att fortsatt reflektion kring diagnosen bland professionella är nödvändig. 
Att diagnosen visat sig användas som fördelningsverktyg för resurser gör det angeläget att 
lyfta debatten om diagnosen också till en politisk nivå. 
 
Urvalets påverkan på resultaten 
 
Något att ta hänsyn till vid tolkningen av resultaten är att det fanns en utpräglad skepsis till 
diagnosen hos de flesta av mina respondenter. Det kan påverka hur mycket vikt dessa 
socialsekreterare lägger vid diagnosen när de träffar barn med ADHD. Det går att anta att 
diagnosen har en mer central betydelse bland socialsekreterare som är positiva till diagnosen. 
Det kan också ha inneburit att respondenterna under intervjuerna belyst de negativa sidorna av 
diagnosen mer än de positiva. Då urvalet var litet och inte slumpmässigt är det svårt att 
generalisera resultaten. Något som ändå talar för att diagnosen har en begränsad roll generellt 
för familjehemsvård och kanske också andra delar av socialtjänsten är att ADHD inte nämns i 
LSS och att BBIC-formulär som socialtjänsten använder inte lägger särskild vikt vid ADHD. 
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Diagnosen i skolan 
 
Diagnosen främsta styrka tycks utifrån svaren vara att den kan fungera som en biljett till extra 
stöd inom skolan. Det kan dock diskuteras om diagnosen i detta avseende i sig själv är god 
eller om diagnosen snarare ska ses som ett nödvändigt ont för att få tillgång till mer hjälp i 
skolor med svaga resurser. Diagnoskravet skulle i det sammanhanget kunna bli ett hinder för 
att få stöd för de barn som behöver mer hjälp men som inte har blivit diagnostiserade. 
 
Jag tänker mig att diagnoskravet i skolan kan förstås utifrån tre olika hypoteser. Min första 
hypotes är att skolor som inte ger stöd utan diagnos gör detta i syfte att prioritera bort de 
elever som kanske är i behov av stöd men inte har någon diagnos. Diagnosen – istället för 
behoven – blir ett kriterium för att få stöd. Jag vill inte utmåla skolan som illvillig i detta 
avseende utan tänker mig att skolan har en budget som måste räcka till många barn och att 
skolan därför känner sig tvungen att prioritera bland eleverna. 
 
Min andra hypotes liknar den första, men här är det främsta syftet med diagnoskravet att 
fördela hjälpen inom skolan till de elever som behöver hjälpen bäst. Detta förutsätter en 
uppfattning hos skolan om att diagnostiserade elever behöver mer hjälp än odiagnostiserade 
elever med problem. Denna hypotes skulle kunna härledas till diagnosers och psykiatrins 
starka ställning i samhället. Barn med diagnos skulle av skolan kunna uppfattas som mer 
hjälpbehövande än andra barn eftersom det är läkare som har satt diagnoser på dem. 
Skillnaden mellan den första och andra hypotesen är skolans inställning till att hjälpa. I den 
första hypotesen är skolans syfte med diagnoskravet att minimera utgifterna för extra stöd 
medan i den andra hypotesen är syftet att fördela hjälpen till dem som bäst behöver den. 
 
Min tredje och sista hypotes är att skolan genom diagnoser hos eleverna kan motivera ett 
större ekonomiskt tillskott från kommunen. Utifrån psykiatrins legitimitet i samhället torde 
det vara lättare för en skola att få igenom krav på större budget om de hänvisar till att de har 
elever med diagnoser och inte bara säger att de har barn med det ena eller andra behovet. 
 
Dessa hypoteser måste dock också ses i ljuset av att det kan skilja sig mellan skolor, vilket en 
respondent nämnde. Att skolor har olika ekonomiska förutsättningar att bevilja enskilda hjälp 
utifrån budget och hur stora behov det finns bland eleverna totalt sett torde påverka i vilken 
grad skolan använder diagnoser som fördelningsverktyg för resurser eller som motiv till att 
begära ökade resurser från kommunen. 
 
Behövs diagnoser eller borde det gå att få hjälp utan? 
 
Då det i min empiri har framkommit att ADHD är långt ifrån någon enhetlig kategori för 
mänskligt beteende och att även om diagnosen ger vägledning är barnen olika, går det att 
ifrågasätta hur nödvändig en diagnos egentligen är för att förstå barnens hjälpbehov. Om en 
lärare upptäcker t.ex. att ett barn inte kan koncentrera sig i en för stor grupp, borde inte det 
vara tillräckligt för att bevilja barnet stöd, utan att barnet först ska behöva gå igenom en 
utredning hos BUP? Det nämns dock i min empiri att utredningen i sig omfattar ett antal 
begåvningstester som kan ge fördjupad vägledning i vad barnet är duktigt på och dessutom 
kan vara peppande för självkänslan. Detta torde vara positivt i synnerhet för ett barn som 
tidigare mest fått höra negativa saker om sig själv från omgivningen. Utredningen kan kanske 
också mer tydligt uppmärksamma specifika svårigheter hos barnet. 
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Individ- eller miljöperspektiv påverkar var stödet sätts in 
 
När psykiatrin ger barn diagnosen ADHD och talar om orsakerna i biologiska och medicinska 
termer intas en syn om att felet sitter hos barnet. Insatser riktas då följaktligen också till det 
enskilda barnet genom t.ex. särskild undervisning, en assistent eller medicin. Tideman (2000) 
resonerar istället kring att felet kan sitta i skolans struktur. En teoretisering av utbildningen, 
större klasser och skolans utformning i övrigt, som ställer en rad krav på hur barnen ska vara 
och vad de förväntas klara av som elever, kan utifrån ett miljöorienterat synsätt förstås som 
det som exkluderar en del av barnen. Där skulle lösningen snarare kunna vara strukturella 
förändringar i skolans miljö för att den bättre ska passa alla. 
 
ADHD kan också tolkas som något som uppstår i relation mellan individ och miljö. Det är ur 
det perspektivet inget fel på individen i sig eller miljön i sig men när dessa två möts så uppstår 
problem eftersom barnens färdigheter inte ligger i harmoni med omgivningens krav och 
förväntningar. Här kan tänkas att insatser riktas till både individ och miljö. Vilken modell vi 
använder oss av för att förklara problematiken, en individuell, en miljöorienterad eller en 
relationell styr alltså vem eller vad som ”skulden” läggs på och var insatser sätts in. 
 
Diagnosens fördelar och nackdelar 
 
Fördelar med diagnosen sades vara att den kan ge förståelse, lättnad och befrielse från skuld 
för diagnostiserade individer och omgivning. Det nämndes också i min empiri att diagnosen 
efterfrågas av familjehem som är oroliga för barnens beteende. Det tycks som Svenaeus 
(2013) skriver finnas ett behov bland människor att hitta förklaringar till lidande för att slippa 
lida i ovisshet. Vetenskapens och psykiatrins starka fäste i samhället har gjort att det är dit 
människor vänder sig för att få sina problem utredda. Psykiatrin ger också tillgång till medicin 
som det tycks finnas en efterfrågan på främst från de vuxnas sida för att få lugnare barn. 
 
Psykiatrins frammarsch när det gäller att förklara, klassificera och behandla mänskligt 
beteende pågår dock inte utan att ifrågasättas. Skepticismen mot ADHD bland mina 
respondenter samt kritiska röster från sådana som Eva Kärfve visar att psykiatrin trots sin 
position inte agerar utan motstånd. Mina respondenter uttryckte att diagnosen kan bli en 
stämpel och att den kan leda till ett tryck från omgivningen på att barnet ska ta medicin. 
 
Samhällets eller psykiatrins konstruktion? 
 
Jag har flera gånger i uppsatsen varit inne på att diagnosen är ett uttryck för vad samhället 
tycker. Med samhälle har jag då menat människor i allmänhet i kombination med kultur, 
struktur osv. Detta uttalande går dock att problematisera Är människors kollektiva uppfattning 
verkligen kollektivets egna eller har de blivit påverkade någonstans ifrån? Som bl a 
Rafalovich (2001), Kärfve (2000) och Ekström (2012) är inne på har psykiatrin en stark 
ställning i samhället och gör anspråk på att förklara brister hos människor i olika 
sammanhang. Psykiatrin domineras av läkare som är en respekterad grupp i samhället och 
som människor därför lyssnar till. Psykiatrin skulle därmed kunna vara den grupp 
professionella som i grunden ligger bakom hur övriga samhället ser på ADHD. Psykiatrins 
tolkningsramar har spridit sig och blivit allmängiltiga även för ”vanligt folk”. 
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Diagnosens vara eller icke-vara – inte bara en medicinsk fråga 
 
Frågan om ADHD-diagnosens vara eller icke-vara handlar om mer än bara medicin. Vad som 
betraktas som sjukligt eller inte är till syvende och sist alltid åtminstone delvis ett resultat av 
de rådande sociala normerna kring vad som är önskvärt och inte önskvärt och vad som 
uppfattas som normalt eller inte normalt. Denna normalitetsbestämning är i sin tur inte bara 
beroende av det kroppsliga utan också av samhälleliga strukturer. Därför måste debatten om 
ADHD inte bara handla om biomedicin utan också föras på en politisk nivå. 
 
Är den diagnostisering som pågår ett uttryck för att en viss andel av barnen har störningar i 
hjärnan eller ett uttryck för att stödbehövande barn har svårt att få hjälp i resurssvaga skolor 
om de inte har en diagnos? Hur vi väljer att se på just denna fråga kan påverka ifall vi satsar 
skattemedel på psykiatri och hjärnforskning eller ökar resurserna till skolan. Forskning visar 
att skolan tenderar att individualisera elevers problem (Velasquez, 2012 och Hjörne & Säljö, 
2004). Kanske är det inte individuella insatser i form av assistenter och specialundervisning 
till barn med ADHD som är lösningen utan större reformer för skolan generellt för att fler 
barn ska kunna leva upp till kraven som ställs? Frågans bredd kräver att olika professioner 
och inte minst politiker samverkar vid framförhandlandet av vilken lösning som ska tillämpas. 
 
Framtiden för ADHD 
 
Mänskliga avvikelser har genom historien klassificerats med en rad olika epitet och härletts 
till en rad olika orsaker. ADHD-diagnosen är sannolikt inte finalen i denna historiska 
utveckling. Vi har troligen inte kommit i mål utan har nya kategorier och nya 
förklaringsmodeller att vänta oss i framtiden beroende på hur samhället, kulturen och 
kunskapen utvecklas. Det beror också på om psykiatrin får behålla sin hegemoni eller om 
andra professioner med andra förklaringsmodeller än de medicinska får mer inflytande. 
 
När Johannisson (2006) talar om ”kulturdiagnoser” menar hon medicinska kategorier som 
under en tid har använts för att beteckna ett tillstånd men som har slutat användas när 
symtomen blivit normaliserade. Kanske kommer framtida generationer se tillbaka på ADHD 
som en diagnos som uppstod, existerade och dog ut, i likhet med MBD, DAMP eller varför 
inte homosexualitet. Kanske förändras samhällsstrukturen på ett sådant sätt att symtomen inte 
längre utgör ett problem eller ens uppstår. Eller så klarnar hjärnforskningen på området och 
ger diagnosen och den medicinska förklaringsmodellen förnyad legitimitet. 

 
Metoddiskussion 
 
Fördelarna med metoden kvalitativa intervjuer har varit att den inneburit interaktivitet med 
mina respondenter och att jag därför har kunnat undersöka socialsekreterarnas erfarenheter på 
ett djupare plan än vad jag hade kunnat göra med t.ex. en enkät. 
 
Nackdelen är att intervjuerna varit tidskrävande att genomföra och transkribera och att antalet 
respondenter därför blev litet. Respondenterna har inte heller varit anonyma mot mig som 
forskare vilket kan ha upplevts som utlämnande för respondenterna och kan ha påverkat vilka 
svar de gett. Min sammanlagda upplevelse var dock att respondenterna inte höll tillbaka egna 
åsikter kring utan vågade framföra både positiva som kritiska tankar. 
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Det kan dock diskuteras huruvida intervjuer var den bästa metoden för att undersöka min 
forskningsfråga. Verkligheten återgavs filtrerad genom respondenterna. En annan metod för 
att minska avståndet mellan forskare och det undersökta hade kunnat vara observationer av 
hur socialsekreterare samtalar med barn som har ADHD eller att intervjua barn och 
familjehemsföräldrar. Jag bedömde dock att intervjuer med socialsekreterare lämpade sig bäst 
utifrån tidsmässiga och etiska aspekter. 
 
Hur jag utformade mina frågeställningar, vilka intervjufrågor jag ställde, vilka teman jag 
identifierade och vad jag kom fram till i min analys har påverkats av min förförståelse och 
mina teorival. Detta har sannolikt påverkat studiens slutsatser. Någon annan hade kanske 
hittat andra teman i materialet och dragit andra slutsatser. Att jag gjorde studien ensam kan 
därför ha bidragit till att slutsatserna präglas av min egen förståelse. 

 
Förslag på vidare forskning 
 
Framtida forskning skulle kunna undersöka forskningsfrågan genom att intervjua även 
familjehemsföräldrar eller de placerade barnen själva. Ju fler som får ge sina perspektiv på 
diagnosen desto bredare blir förståelsen för hur diagnosen upplevs samt dess funktion och 
effekter inom detta område. Det är viktigt att inte bara spekulera eller teoretisera kring hur en 
diagnos kan upplevas av en individ som fått den utan att faktiskt också fråga dem själva. 
Vilka kan ge ett bättre svar på ifall en diagnos upplevs som frigörande eller stämplande än de 
personer som själva lever med diagnosen? 
 
Det vore också spännande att närmare undersöka diagnosens eventuella självuppfyllande 
effekt, dvs. teorin om att en diagnos i sig ändrar barnens beteende. 
 
Min forskning har gett en bild av hur ADHD beskrivs, används och vilka konsekvenser den 
ger inom en liten del av socialtjänsten. En kvantitativ studie med mer generaliserbara resultat 
skulle kunna göras för att ta reda på om min urvalsgrupps erfarenheter gäller också för en 
större grupp socialtsekreterare och kanske också inom andra verksamhetsgrenar än bara 
familjehemsvård. 
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Bilaga 1: Diagnoskriterier för ADHD enligt DSM-5 (APA, 
2013) 
 
People with ADHD show a persistent pattern of inattention and/or hyperactivity-
impulsivity that interferes with functioning or development: 
 
1. Inattention: Six or more symptoms of inattention for children up to age 16, or five or 
more for adolescents 17 and older and adults; symptoms of inattention have been 
present for at least 6 months, and they are inappropriate for developmental level: 
 
• Often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, at 
work, or with other activities. 
• Often has trouble holding attention on tasks or play activities. 
• Often does not seem to listen when spoken to directly. 
• Often does not follow through on instructions and fails to finish schoolwork, chores, or 
duties in the workplace (e.g., loses focus, side-tracked). 
• Often has trouble organizing tasks and activities. 
• Often avoids, dislikes, or is reluctant to do tasks that require mental effort over a long period 
of time (such as schoolwork or homework). 
• Often loses things necessary for tasks and activities (e.g. school materials, pencils, books, 
tools, wallets, keys, paperwork, eyeglasses, mobile telephones). 
• Is often easily distracted 
• Is often forgetful in daily activities. 
 
2. Hyperactivity and Impulsivity: Six or more symptoms of hyperactivity-impulsivity for 
children up to age 16, or five or more for adolescents 17 and older and adults; symptoms 
of hyperactivity-impulsivity have been present for at least 6 months to an extent that is 
disruptive and inappropriate for the person’s developmental level: 
 
• Often fidgets with or taps hands or feet, or squirms in seat. 
• Often leaves seat in situations when remaining seated is expected. 
• Often runs about or climbs in situations where it is not appropriate (adolescents or adults 
may be limited to feeling restless). 
• Often unable to play or take part in leisure activities quietly. 
• Is often "on the go" acting as if "driven by a motor". 
• Often talks excessively. 
• Often blurts out an answer before a question has been completed. 
• Often has trouble waiting his/her turn. 
• Often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations or games)  
 
In addition, the following conditions must be met: 
 
• Several inattentive or hyperactive-impulsive symptoms were present before age 12 years. 
• Several symptoms are present in two or more setting, (e.g., at home, school or work; with 
friends or relatives; in other activities). 
• There is clear evidence that the symptoms interfere with, or reduce the quality of, social, 
school, or work functioning. 
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• The symptoms do not happen only during the course of schizophrenia or another psychotic 
disorder. The symptoms are not better explained by another mental disorder (e.g. Mood 
Disorder, Anxiety Disorder, Dissociative Disorder, or a Personality Disorder). 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Om jag säger ADHD, vad tänker du då? 
Hur vanligt är det att du möter barn med ADHD i ditt arbete? 
Vad brukar känneteckna dessa barn? 
 
Vilken funktion upplever socialsekreterarna att diagnosen ADHD fyller i deras arbete 
med de placerade barnen och familjehemmen? 
 
Vilken funktion  tycker du att ADHD-diagnosen fyller i ditt arbete? 
Hur påverkar diagnosen det stöd du ger till barnen? 
Hur påverkar diagnosen det stöd du ger till familjehemmet? 
Hur påverkar diagnosen din förståelse för barnet? 
Hur påverkar diagnosen ditt bemötande av barnet? 
Hur påverkar diagnosen valet av familjehem? 
Är en diagnos något som medför högre ersättning till familjehemmet? 
Hur påverkar diagnosen ert samarbete med andra aktörer inblandade i vården? 
 
Hur upplever socialsekreterarna att de behandlar barn diagnostiserade med ADHD i 
jämförelse med odiagnostiserade barn? 
 
Vilka särskilda behov anser du att ett barn med ADHD har inom familjehemsvård? 
Erbjuder ni någon särskild insats för barn med ADHD? 
Hur tycker du att ADHD hjälper dig att förstå ett barns problematik? 
Hur bemöter du barn med ADHD till skillnad från andra barnen? 
För vems skull behövs diagnosen? 
Hur talar  du med barnet om dess diagnos? 
Hur talar barnet om sin diagnos? 
Hur talar familjehemmet om diagnosen? 
Vad tycker du är viktigt  att tänka på när man möter ett barn med ADHD? 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser socialsekreterarna med ADHD-diagnostisering i 
deras arbete? 
 
Varför behövs diagnoser? 
Fördelar med diagnos? 
Nackdelar med diagnos? 
Är det viktigt för dig att ett barn som du misstänker kan diagnostiseras med ADHD får 
diagnosen, och i så fall varför? 
Vilka faktorer gör att du uppmuntrar till en utredning för diagnos (ADHD eller annan) av 
barnet? 
 
Hur upplever socialsekreterarna att familjehemsföräldrarna påverkas av att de får veta 
att barnet som placerats hos dem har ADHD? 
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Något du vill tillägga? 
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