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Abstract 
What should we do with all ADHD? 

The social service’s, school’s and neuro-psychiatry’s attitudes and understanding of ADHD 

in children in Gävleborg county. 

 
The purpose of the study was to examine the social service’s, school’s and neuropsykiatri’s 

understanding of ADHD children in Gävleborg county, where the diagnosis is particularly 

prevalent, and how this could affect their collaboration. The study was conducted by 

qualitative method with six semi-structured interviews with two professional from the social 

service, school and neuropsychiatry, which by law are required to collaborate on children who 

are in need of support from these parties. The results were analyzed by hermeneutic 

phenomenology based on systemic, collaborative and communication theory. The results 

showed similarities in the parties understanding of the diagnosis as such but differences in 

their explanatory model of its occurrence in the county. Psychiatry took a more genetic 

approach to the diagnosis and explained the high incidence with great knowledge and 

commitment to help children with this problem, while social services took a more 

sociological approach and suspected an over diagnosis in the county. The school took a 

position in between. These differences in approach to the diagnosis resulted in 

communication difficulties that affected the actors' ability to collaborate. 

 

Keywords: ADHD, increase, over diagnosis, explanatory models, systems theory, 

collaboration, multidiciplinary teams. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka socialtjänst, skola och neuropsykiatris förståelse av barn med 

ADHD i Gävleborgs län, där diagnosen är särskilt förekommande, och hur detta kunde 

påverka deras samverkan. Studien genomfördes genom kvalitativ metod med totalt sex 

halvstrukturerade intervjuer med två yrkesprofessionella från respektive socialtjänst, skola 

och neuropsykiatri som enligt lag ska samverka kring barn som är i behov av stödinsatser från 

dessa instanser. Resultatet analyserades genom hermeneutisk fenomenologi med 

utgångspunkt från system-, samverkans- och kommunikationsteori. Resultatet visade likheter 

i aktörernas förståelse av diagnosen som sådan men olikheter i deras förklaringsmodeller till 

dess förekomst i Gävleborgs län. Psykiatrin intog ett mer genetiskt synsätt till diagnosen och 

förklarade den höga förekomsten med en stor kunskap och engagemang i att hjälpa barn med 

denna problematik, medan socialtjänsten intog ett mer sociologiskt sådant och misstänkte en 

överdiagnostisering i länet. Skolan intog en position däremellan. Dessa skiljaktigheter i 

förhållningssätt till diagnosen medförde kommunikationssvårigheter som påverkade 

aktörernas förmåga till samverkan. 

 

Nyckelord: ADHD, ökning, överdiagnostisering, förklaringsmodeller, tvärprofessionella team, 

systemteori, samverkan. 
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Prolog om Robin 
Alla har kommit, utom pappa. Runt det stora konferensbordet sitter Robin 13 år, mamma, 

assistent, mentor, specialpedagog, rektor, psykolog och socialsekreterare. Rektorn inleder 

mötet med orden ”Robin kommer inte till skolan. Vi är oroliga att han inte kommer att klara 

kunskapsmålen. Det här har pågått i många år nu”. ”Vi har gjort en gemensam lista jag och 

Robin, hur han vill bli bemött”, säger Robins assistent. Punkterna på listan läses upp och 

diskuteras om vart efter och hur dessa önskemål kan uppfyllas. ”Jag vill att alla ska förstå att 

jag har den här diagnosen, men jag vill inte att ni ska berätta det för någon”, har Robin 

skrivit. Robins mamma är jättetrött. ”Jag klarar inte av att väcka honom på morgonen”, 

säger hon, ”han svarar inte, jag vet inte hur jag ska göra, jag orkar inte mer, han är bara sur 

och spelar tv- spel hela tiden, hans bror var likadan. Han är bara tyst hela tiden, han är 

väldigt lik sin pappa”. ”Den där medicinen ju funkar inte!”, svarar Robin. ”Hur länge har du 

haft den?”, frågar socialsekreteraren. ”fem månader typ”, svarar Robin. ”Men är det inte så 

att det finns tveksamheter om medicinen har effekt efter den tiden?”, frågar socialsekreteraren 

och vänder sig till psykologen. ”Det vet jag inte riktigt”, säger psykologen. ”Vi följer upp 

medicineringen en gång i halvåret om inte föräldern själv vill ha kontakt tidigare”. ”Ni måste 

ju hjälpas åt du och Håkan”, säger rektorn och vänder sig till mamman. ”Ni måste få upp 

Robin på morgonen och se till att han får i sig mat och medicin”. Robin har mest suttit tyst 

under hela mötet. Hans blick är ständigt i golvet och svarar mest ”vet inte”, ”kanske”, ”det 

är tråkigt”, ”vill inte”. Han tittar på klockan om vart annat. Plötsligt börjar han banka i 

bordet kraftigt, skjuter ut stolen, sparkar till den och lämnar rummet med orden ”jag går nu”. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

I Gävleborgs län bor det dubbelt så många barn med ADHD som i övriga Sverige. Så skulle i 

alla fall Socialstyrelsens rapport från 2012 kunna tolkas som visar att nya fall av ADHD för 

pojkar och flickor 10-17 år, och antalet barn som medicineras med centralstimulantia, är 

dubbelt så hög i Gävleborgs län i jämförelse med riksgenomsnittet (Socialstyrelsen, 2014a; 

Socialstyrelsen, 2014b). Det är emellertid oklart vad skillnaderna beror på men 

Socialstyrelsen betraktar det som sannolikt att den höga andelen skulle kunna förklaras av 

tillgängligheten till neuropsykiatrisk kompetens och utredning samt av lokala traditioner av 

diagnostisering. Individer med en ADHD- problematik är, enligt Socialstyrelsen, en 

problemgrupp som ökar och som kräver multimodala stödinsatser (dvs. en kombination av 

psykosociala, pedagogiska och eventuellt medicinska stödinsatser) från flera instanser 

(Socialstyrelsen, 2014d). I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 7 § 2 kap fastställs att 

sådana stödinsatser ska samverkas med en samordnad individuell plan (SIP) som ska 

upprättas för att urskilja insatser och ansvarsfördelning mellan socialtjänst, skola och 

neuropsykiatri. Vi vill därför med detta arbete öka kunskapen om dessa huvudmäns attityder, 

förståelse, tankar och känslor kring diagnosen som sådan och om Gävleborg som utmärkande 

län samt om deras samverkan kring detta.   

1.1.1. Bakgrund 
Debatten om de hyperaktiva barnen med koncentrationssvårigheter blommade upp på redan 

på 60- talet USA. Deras problematik diagnostiserades som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och för vilken de också ofta medicinerades med centralstimulerande 

medel (Carlberg, 2014). Men fortfarande, 50 år senare, är diagnosen vilt omdebatterad på 

grund av dess kraftiga ökning under de senaste åren. Diagnosen har fyrdubblats i vissa länder 

mellan 2007- 2011 (Michaëlsson, 2013) och medicineringen i Sverige har ökat från att 

behandla ett tusentals personer till ca 60 000 personer de senaste åren (Jacobsson, 2013) 

vilket kan tyckas ge skäl för Utbildningsradions titel på sin föreläsningsserie ”adhd-epidemi 

eller modefluga” (Sveriges Utbildningsradio AB, 2013).  

Det finns en omfattande forsning kring diagnosen. Socialstyrelsen menar att ”ingen 

psykiatrisk problematik eller beteendeproblematik hos barn är lika välstuderad som ADHD” 

(Socialstyrelsen, 2002, s. 25).  Ändå presenteras fortfarande rapporter och kunskapsöversikter 

från myndigheter med ”vi vet för lite”. Nu senast redogjorde Statens beredning för medicinsk 
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utvärdering (SBU) för kunskapsluckor där de ansåg att diagnosprocessen inte är 

standardiserad i Sverige och att det saknas vetenskapligt stöd för de diagnosinstrument som 

används och om långtidsbehandling med centralstimulantia (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2013). Någon uppföljning av Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer 

saknas och diagnosmanualen DSM medför också svårigheter i bedömningar av diagnosen 

eftersom det inte anges någon svårighetsgrad på symptomen och inte heller hur dessa ska 

mätas (Socialstyrelsen, 2002). Det finns dessutom svårigheter med att bedöma diagnosen 

eftersom det ofta förekommer komorbiditet (samsjuklighet) av andra funktionsnedsättningar 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Forskning har dessutom ifrågasatt 

diagnosens trovärdighet eftersom den är svårt att bevisa i och med att den bygger på anamnes 

(sjukdomshistoria) och psykologiska bedömningar (Suominen, 2013; Jacobsson, 2013) samt 

det faktum att det finns stora regionala skillnader av dess förekomst vilket nämndes 

inledningsvis (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Det finns dessutom 

statistik från Socialstyrelsen som talar för att pojkars omognad kan misstolkas som ADHD 

och att de inte är redo att börja skolan (Heyman, 2015). Att diagnosen bygger på anamnes 

medför vidare etiska dilemman eftersom barnens delaktighet i diagnosprocessen kan 

begränsas med hänsyn till barnet ålder och mognad.  

Detta sammantaget öppnar upp för olika betraktelsesätt och förklaringsmodeller till 

diagnosen vilket medför att forskningen blir svår att jämföra vilket i sin tur kan vara 

anledningen till SBU:s konstaterande ”vi vet fortfarande för lite” (jmf. Suominen, 2013). 

Detta medför också en kritik till sjukvården om hur de bedömer vad som är normalt mänskligt 

fungerande (Jacobsson 2013) vilket också kan leda till en feldiagnostisering som följer av en 

allt för snabb ökad diagnostisering (Coon, Quinonez, Moyer, & Schroeder, 2014). 

Socialstyrelsen varnar själva för risken av överdiagnostisering i de län där förekomsten av 

diagnoser överstiger riksgenomsnittet (Socialstyrelsen, 2014a). SBU redogör också för oro 

om över- och feldiagnostisering som kan bero på att individer trycker på för att få en diagnos 

och på så sätt slippa ett personligt ansvar över sin problematik men också för att få insatser 

från skola och samhälle (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013).  

Debatten i massmedia kring ADHD har också ökat på senare tid. I tidningarna finner 

vi rubriker såsom ”Verksamhetschef slår larm efter ADHD-explosion” (Eklund, 2014) och 

”Gymnasister dopar sig med adhd- medicin” (Mächs, 2015). Verksamhetschef, på Barn- oh 

ungdomspsykiatrin i Västmanland, Philip Eskridge berättar om föräldrars frustration och 

påtryckningar och att de kan bli otroligt uppgivna om de inte får en diagnos på sitt barn 

eftersom skolorna kräver detta för att sätta in extra resurser. ”Det är som att de kommer med 
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en beställning”, säger Eskridge (Eskridge refererad i Eklund, 2014). Eskridge har själv besökt 

barnens skolor och upplever att det är skolmiljön som behöver förändras i första hand och inte 

barnen. Han ställde sig därför frågan om det verkligen är psykiatrins jobb att diagnostisera 

mot en dålig skolmiljö. I skolverkets lägesbedömning från 2008 framkom att i flera 

kommuner finns ett system där en diagnos i princip är en förutsättning för att tilldelas extra 

resurser (Carlberg, 2014).  

Vi vill med detta visa att det finns en kontrovers kring diagnosen med en pågående 

kritisk debatt från både forskare, yrkesprofessionella och anhöriga vilket vi anser vara en 

viktig bakgrund till denna studies problemformulering och syfte.  Vi är medvetna om att detta 

tillsammans med Socialstyrelsens tidigare uttalande kan positionera denna studie som en 

kritisk diskurs kring diagnosen. Studiens syfte är dock inte att ifrågasätta de olika aktörernas 

kompetens. Vår förhoppning är dock att studien skall medföra ett intresse och nyfikenhet, från 

de aktörer som bemöter barn med en ADHD- problematik, om hur diagnosen kan förstås för 

att bidra till en starkare yrkesidentitet och motivation till samverkan med andra aktörer.  

1.1.2. Problemformulering 
Att Gävleborg särskiljer sig från övriga Sverige beträffande förekomst och medicinering av 

ADHD är en iakttagelse som väcker undran. Bor det verkligen fler barn med ADHD i 

Gävleborg? Vi har dessutom genom vår praktik på socialtjänsten i Gävle kommun iakttagit att 

det finns en svårighet med ansvarsfördelningen mellan socialtjänst, skola och neuropsykiatri 

som enligt lag ska samverka kring barn med denna problematik. Att medvetandegöra 

attityder, förhållningssätt och förståelse av diagnosen som sådan och om Gävleborg som 

utmärkande län är ett sätt att bidra till ökad kunskap av respektive aktörs synsätt vilket är en 

förutsättning för en lyckad samverkan som i slutänden är gynnsamt för den enskilde (jmf. 

Ginsberg & Haglund, 2013; Danermark, 2000). Genom intervjuer med professionella vill vi 

studera hur de kommunicerar kring diagnosen och om vad enlig deras mening är orsakerna till 

diagnosens höga förekomst i Gävleborg. En ökad kunskap om detta kan ge en djupare 

förståelse för möjligheter och hinder för deras samverkan. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka socialtjänstens, skolans och neuropsykiatrins attityder 

och förståelse av ADHD hos barn i Gävleborgs län, där nya fall och medicinering av 

diagnosen särskiljer sig från andra län i Sverige, och hur detta kan tänkas påverka deras 

samverkan.  



    
 

11 

Mer specifikt vill vi med denna uppsats ta reda på följande frågor: 

- Hur förstås diagnosen bland professionella inom socialtjänst, skola och 

neuropsykiatri och hur anser de att den bör den hanteras? 
- Vad är, enligt deras mening, orsakerna till diagnosens höga förekomst i Gävleborg? 
- Hur upplever de att samverkan och kommunikationen fungerar dem emellan? 

1.3. Begrepp 

Nedan följer förklaringar av centrala begrepp som är viktiga att förstå i vidare läsning av detta 

arbete. 

1.3.1. ADHD 
ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperaktivitet Disorder som är en 

neuropsykiatrisk diagnos ställd efter diagnosmanualerna; DSM utgiven av amerikanska 

psykologförbundet APA och ICD- 10 utgiven av världshälsoorganisationen WHO. Diagnosen 

ställs efter neuropsykiatrins bedömningar med riktlinjer från Socialstyrelsen där DSM är det 

dominerande diagnosinstrumentet i Sverige. ADHD beskrivs av Socialstyrelsen som en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket mer specifikt innebär en funktionsnedsättning av 

transmittorsubstanser (dopamin och noradrenalin) i hjärnan som försämrar hur hjärnans 

nervceller kommunicerar vilket medför svårigheter för en individ att koncentrera sig, 

kontrollera sina impulser vilket också gör att individen kan bli över/hyperaktiv (Kadesjö, 

2007). Men något bevis för att så skulle vara fallet föreligger inte, däremot finns studier som 

visar att så skulle kunna vara fallet (Socialstyrelsen, 2002). Beteendet tros bero på en 

kombination av genetiska-, neurologiska-, miljö-, och psykosociala faktorer där ärftligheten 

beräknas ca 70- 95% och där miljöfaktorers påverkan anses sekundära (a.a.; Bailey & 

Simpson, 2008; Suominen, 2013).  

Diagnosen kan variera i svårighetsgrad och kan förekomma i tre olika former med 

olika huvudsymptom; ADHD med uppmärksamhetsstörning (koncentrationssvårigheter), 

ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet eller ADHD med en kombination av dessa två 

(kriterierna redovisas mer ingående i bilaga 1). Med denna typ av problematik kan barnen få 

det svårt att förstå sammanhang och hur en situation har uppstått vilket medför att de kan 

hamna i konflikt utan att förstå varför. Koncentrationsproblemen kan medföra att de inte bryr 

sig om viktiga saker i tillvaron och får svårt att förutse följderna av sitt handlande vilket kan 

leda till olämpliga upptåg. Styrkan med funktionsnedsättningen är att den medför att personen 

snabbt kan associera och se okonventionella lösningar vilket bidrar till kreativitet och 
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uppfinningsrikedom (Socialstyrelsen, 2002). Symptomen kan minska under uppväxten och i 

vuxen ålder. Detta kan bero på en mognadsprocess eller på en gynnsam effekt av behandling 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Om problematiken fortsätter i vuxen 

ålder har ofta hyperaktiviteten avklingat men bekymmer med koncentrationssvårigheter, låg 

självkänsla och svårigheter med arbetsliv kan fortfarande förekomma med ökad risk för 

missbruk och kriminalitet (Socialstyrelsen, 2002). SBU redovisar för att ADHD förekommer 

bland 3-4 % hos vuxna och ca 3- 10 % hos barn där pojkar är diagnostiserade 3-4 gånger så 

ofta som flickor (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, s. 39f).  

1.3.2. Centralstimulantia 
Centralstimulantia är ett beroendeframkallande läkemedel som stimulerar det centrala 

nervsystemet genom att ersätta bristen av de transmittorsubstanser som är nödvändiga för att 

informationsflödet mellan hjärnans neuroner skall fungera vilket förbättrar patientens 

koncentrationsförmåga (Kadesjö, 2007). På läkemedelsverkets hemsida finns information 

kring Concerta och Ritalin som är de enda två centralstimulantia som är godkända i Sverige 

för behandling av ADHD och innehåller den aktiva substansen metylfenidat vilket gör 

preparaten narkotikaklassade (http://www.lakemedelsverket.se).  

 Behandlingsrekommendationer av dessa läkemedel fastställs av Socialstyrelsen som 

varit desamma sedan år 2002 när första centralstimulantia för behandling av ADHD 

godkändes i Sverige. Efter deras riktlinjer skall medicinen sättas in förs efter att psykologiska 

och pedagogiska insatser visat sig vara otillräckliga och om behandling sätts in skall detta 

noga övervakas och följas upp. Det finns dessvärre ingen uppföljning av hur dessa 

behandlingsrekommendationer efterföljs (Socialstyrelsen, 2012, s. 28; Socialstyrelsen 2014c, 

s. 23). 

2. Tidigare forskning 
Utgångspunkten för studien är att det råder en ökning av personer med diagnosen ADHD i 

Sverige och där nya fall och medicinering med centralstimulantia särskiljer sig i Gävleborgs 

län i jämförelse med riksgenomsnittet. Eftersom vår studie fokuserar på samverkansprocesser, 

attityder och förståelse av detta och diagnosen i sig från tre olika yrkesdiscipliners synsätt, är 

det därför relevant att fokusera på forskning som utgår från ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv. Ett sådant perspektiv ämnar förstå och beskriva omvärlden genom förståelse av 

flera olika synsätt snarare än att presentera ”sanningar” från ett enskilt sådant (Cuff & Payne, 
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1992). Av den anledningen är detta avsnitt avgränsat till att behandla samhällsvetenskaplig 

litteratur. Vi har således valt att inte redogöra för forskning från den naturvetenskapliga 

disciplinen eftersom dessa inte tillhör vårt huvudområde socialt arbete och är heller inte 

relevant för att besvara studiens syfte som fokuserar på aktörernas förståelse av diagnosen och 

dess utveckling snarare än förståelsen av diagnosens fysiologiska- och psykologiska processer 

hos barn med denna problematik.  

Den tidigare forskningen inom området redogör för centrala begrepp såsom 

förklaringsmodeller och sociologiska perspektiv som öppnar upp för olika attityder och 

förståelse av ADHD, dess ökning och risken för under- över- och feldiagnostisering samt hur 

detta påverkar den enskilde med denna problematik. Vi har samlat dessa under teman 

förklaringsmodeller, samhällsvetenskapligt perspektiv och samverkan. Men först redovisas en 

historisk överblick över diagnosen som är relevant för vår och läsarens förförståelse av 

diagnosens utveckling som är viktig i mötet och tolkningsprocessen av intervjupersonernas 

utsagor.  

2.1. En historisk överblick av ADHD 

ADHD har vandrat genom historien med olika kardinalsymptom (huvudsymptom) och under 

olika namn; Minimal Brain Dysfunction, Deficit in Attention Motor control and Perception 

(DAMP), Attention Deficit Disorder (ADD) och där Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) lanserades 1980 i DSM i den form vi känner till den idag. Diagnosens frekvens har 

varierat beroende på hur symptombilden definierats efter rådande, dominerande perspektiv 

och diagnosmanual (Carlberg, 2014). Under 1990- talet var exempelvis DAMP den 

dominerande diagnosen där frekvensen beräknades till ca 1 % hos skolbarn (Andersson, 1999, 

s. 205) vilket kan jämföras med dagens ADHD- diagnos som beräknas till ca 3-10 % av 

skolbarnen i Sverige (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, s. 39f). Diagnosen 

har haft mest inflytande från den amerikanska forskarvärlden och vissa menade till en början 

att diagnosen till och med var ”a cultural bound syndrome” knuten till bara engelskspråkiga 

länder (Andersson, 1996, Canio & Algeria, 2008, refererade i Conrad & Bergey, 2014).  

Diagnosen har sedan den lanserades i början på förra sekelskiftet, dominerats av det 

biologiska perspektivet och ansågs länge bara höra barnaåren till. Det var inte förens på 1990- 

talet som beteendet accepterades som en problematik som kunde fortsätta i vuxenåren 

(Carlberg, 2014). Från början ansågs beteendet vara en liten hjärnskada (Minimal Brain 

Damage) men vilket idag anses bero på en genetisk funktionsnedsättning vilket innebär att det 

biologiska synsättet inte ger en är lika deterministisk eller absolut syn på diagnosen som en 
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permanent hjärnskada som det gjorts tidigare. Diagnosen har däremot utmanats vid ett tillfälle 

av det ”freudianska” psykodynamiska perspektivet som under en period på 1940- talet hade 

stort inflytande i USA inom psykiatrin. Beteendet härleddes där istället till brister i barnets 

hemförhållanden med svårigheter i relationen till sina föräldrar. Synsättet skilde sig på så vis 

från det biologiska eftersom det förklarade barnets beteende som en reaktion på livshändelser 

medan det biologiska menade på att beteendet är symptom på en diagnos. Men i takt med 

farmakologins framväxt övertogs synsättet åter igen av det biologiska eftersom symptomen 

svarade bäst på farmakologisk behandling. Medicinering med centralstimulantia hade helt 

enkelt ett tydligare kausalt samband på symptomlindring vid farmakologisk behandling än 

den långdragna familjeterapi som det psykodynamiska perspektivet förespråkade (Carlberg, 

2014).  

Sverige har, liksom många andra länder, följt USA:s förhållningssätt till diagnosen, 

men har dock alltid haft en mer restriktiv hållning till behandling med centralstimulantia. Det 

dröjde ända fram till år 2002 innan Socialstyrelsen och läkemedelsverket godkände Concerta 

(metylfenidat) som det första godkända centralstimulerande medel för behandling av barn 

med ADHD. Concerta hade vid den tidpunkten redan använts i USA i 40 års tid (Carlberg, 

2014). Läkemedelsverket hade vid den tiden som avsikt att endast 1-2 % av de svårast 

drabbade barnen kunde behövas medicineras med centralstimulantia (a.a., s. 23) vilket kan 

jämföras med dagen siffra där ca 75 % av barn med ADHD 5- 17 år medicineras med 

centralstimulantia (Socialstyrelsen, 2014a, s. 9). I en korrespondens från 1975 mellan tidigare 

generaldirektör hos Socialstyrelsens, Bror Rexed och Skolöverstyrelsens generaldirektör, 

framkom Rexeds oro över att Sverige skulle följa samma utveckling som USA där redan då 

många barn medicinerades med centralstimulerade medel och sade ”Jag skulle vara mycket 

olycklig om de farhågor som jag nu nämnt skulle besannas också i vårt land.” (Rexed citerad i 

Carlberg, 2014, s. 15). Så rätt han fick! 

2.2. Förklaringsmodeller 

Suominen (2013) har genom en litteraturöversikt presenterat olika förklaringsmodeller för hur 

ADHD- diagnosen kan förstås. Han redogör för svårigheter med hur diagnosen kan verifieras 

och förklaras genom att citera psykoanalytikern Anthony ”…ahdh tillhör den gråa gränszonen 

mellan ett normalt fungerande neurologiskt system, som är mycket känsligt för de 

tolkningsförändringar som vetenskapen genomgår”, (Anthony, 1973, citerad i Suominen 

2013, s. 376). Citatet visar på betydelsen av hur förståelsen av diagnosen påverkas av vilken 

vetenskapsdisciplin och förklaringsmodell som är den rådande.  



    
 

15 

Suominen presenterar fyra förklaringsmodeller till ADHD. Den ena är: den genetiska 

där ADHD förklaras genom att betrakta beteendeproblematiken som symptom av en 

neurologisk funktionsnedsättning i hjärnan. Den andra är: ett ansvarigt bruk av den genetiska 

informationen där diagnosen anses uppstå ur en ”komplicerad samverkan mellan olika gener, 

det neurologiska systemet och miljön” (McGuffin & Rutter, 2002, citerade Suominen, 2013, 

s. 379). Den tredje är: den sociologiska förklaringsmodellen som förklarar hur fenomen som 

tidigare stått utanför medicinen nu medikaliseras eftersom samhällsförändringars betydelse 

förbises och där medicinering på så sätt blir en form av social kontroll. Detta kan jämföras 

med Ginsbergs & Haglunds diskussion om hur en funktionsnedsättning först uppstår i mötet 

med en icke anpassad omgivning (Ginsberg & Haglund, 2013). Och slutligen: alla modellers 

berättigande vilket förklarar diagnosen som en samverkan mellan de övriga tre modellerna 

(Suominen, 2013).  

2.3. Samhällsvetenskapligt perspektiv 

Det sociologiska- och samhällsvetenskapliga perspektivet intresserar sig för hur individens 

handlingar och beteende bestäms av den sociala miljön (Cuff & Payne, 1992). Detta 

perspektiv förnekar inte genetikens betydelse men är mer intresserad av hur genetiska 

skillnader uppfattas i samhället vilket kan jämföras med den tidigare diskussionen om hur 

diagnosen tidigare ansågs vara ”a cultural bound syndrome” kopplad till en viss kultur och 

samhälle. Genom att fokusera på miljöns betydelse för individens beteende omfattar detta 

perspektiv även ett interaktionellt perspektiv som förklarar hur det som händer mellan 

människor är avgörande för vad som händer inom människor (Liljegren, 2000). Med detta 

menas att en person som uppvisar ett icke önskvärt beteende av andra kan exkluderas från 

samhället genom att stämplas som avvikare med en diagnos. Detta visar hur en diagnos, enligt 

detta perspektiv, inte nödvändigtvis är ett tillstånd i individen utan snarare en social position 

som samhället tillskrivit denne (Cuff & Payne, 1992). Med detta som utgångspunkt diskuterar 

Liljegren kring diagnosens symptombild där beteendet i fråga skulle kunna vara en normal 

stressreaktion snarare än en avvikande funktionsnedsättning. Hon refererar till flera forskare 

om hur stressorer kan utlösas vid ångest och oro när kroppen ställer in sig på ”kamp och 

flykt” (Cannon, 1932, Sclye, 1956, Torman, 1979, refererade i Liljegren, 2000, s. 41). Därför 

är, enligt Liljegren, individen högst beroende av fungerande stödsystem som minskar 

exponeringen för stress, exempelvis goda relationer till omgivningen. Liljegren vill med detta 

visa betydelsen av miljöns påverkan på individens beteende. Hon tar som exempel att 

diagnoskriterierna i DSM är utformade efter ett biologiskt perspektiv som bedömer en 
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individs beteende snarare än att söka bakomliggande orsaker till detta. Hon benämner därför 

DSM-manualen som ”en provkarta på regelbrott mot adekvat klassrumsbeteende” vilket är ett 

sätt att betrakta diagnosen som en social produkt av manualen (Liljegren 2000, s. 32).  

 Med utgångspunkt i samma perspektiv har Socialstyrelsen redogjort för en förändring 

i skolmiljön som skett med ett nytt projektlikande arbetssätt som ställer högre krav på elevers 

planerings- och initiativförmåga vilket de anser kan försvåra skolgången för barn med 

koncentrationssvårigheter (Socialstyrelsen, 2014c). Det finns också studier som lyfter fram 

andra sociala faktorers betydelse av påverkan på diagnosen. I en kvantitativ studie från 

Brasilien jämfördes 100 barn med ADHD i åldrarna 6- 18 år med en kontrollgrupp där 

resultatet visade att familjerna med barn med ADHD uppvisade högre grad av instabilitet i 

form av motgångar, mindre sammanhållning och mer konflikter (Pheula, Rode & Schmitz, 

2011). Liknande resultat presenterades i en amerikans studie, som innehöll både kvalitativa 

intervjuer och kvantitativa tester av 134 föräldrar till barn med ADHD- problematik i åldrarna 

6- 12 år, där det konstaterades att dessa familjer i jämförelse med kontrollgruppen hade mer 

konflikter, otydligare gränssättning, mindre sammanhållning och mindre uttrycksfullhet 

(Schroeder & Kelly, 2009). Dessa studier kan dock inte svara för något orsakssamband 

mellan dessa sociala faktorer och ADHD utan bara konstaterandet att ett samband finns. 

Som vi tidigare nämnt så har Socialstyrelsen och SBU visat på regionala skillnader av 

diagnosens förekomst och att den är 3- 4 gånger så vanlig bland pojkar samt ett konstaterat 

samband med pojkars omognad och ADHD. Detta är ytterligare ett sätt att förstå diagnosen ur 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv genom s.k. intersektionella faktorers påverkan eftersom 

detta tillsammans med andra studier visar hur diagnosens förekomst har ett samband med 

maktordningar inom olika kategorier som geografi, kön och socioekonomisk status 

(Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen, 2014a; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2013; Tannock, 2003, Danley, 2006, refererade i Almer & Sneum, 2012).   

 Mycket av kritiken kring ADHD härstammar från det samhällsvetenskapliga synsättet 

eftersom det finns motsägelser kring diagnosen och dess mätinstrument vilket gör att den är 

svår att ”bevisa” genom det biologiska perspektivet som nämndes tidigare i avsnittet 

’Bakgrund’. Därför har kritik mot diagnosen öppnats upp genom det samhällsvetenskapliga 

perspektivet som sökt alternativa förklaringar till dess symptombild. Suominen för en 

diskussion med hjälp av Goffmans stigmateori, om att risken med att forskningen håller sig 

till en storteori, som i dagsläget är den genetiska modellen, är att andra faktorer förbises vilket 

kan medföra att ett barn feldiagnostiseras och därigenom stigmatiseras med en negativ 

självuppfyllande utveckling (Goffman, 1961, refererad i Suominen, 2013, s. 389). Foucault 
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har på samma sätt kritiserat den genetiska förklaringsmodellen där han menade att betrakta 

diagnosen som en genetisk störning är en form av maktbruk. Han var kritisk till hur 

avvikelser konstruerats och synliggjorts i samhället genom den rådande maktens ”kritiska 

blickar” dvs. att den som har makten har också möjlighet att definiera avvikelsen vilket 

medför att diagnosen blir en form av social kontroll (Foucault refererad i a.a., s. 373, s. 390).  

Timimi för en liknande diskussion om att medikaliseringen som en social kontroll som ett 

resultat av att vuxnas auktoritet har minskat (Timimi, 2008, refererad i a.a., s. 379). 

Överläkare, professorer och verksamhetschefer för barn- och ungdomspsykiatrin har också 

fört en kritik till diagnosen eftersom de anser att neuropsykiatrin inte tar hänsyn i tillräckligt 

utsträckning till de psykosociala faktorerna vilket gör ADHD till en ”bekvämlighetsdiagnos” 

(Zetterström & Larsson, citerade i Carlberg, 2014, s. 21). Sociologen Eva Kärfve går ännu 

längre i sin kritik och menar att neuropsykiatrin av den anledningen är ”socialdarwinistisk” 

och säger att ”ambitionen att spåra upp defekta inslag i befolkningen och på ett eller annat sätt 

åtgärda dessa, har vi sett förut” (Kärfve, 2000, citerad i a.a., s. 20).  

2.4. Diagnosens ökning 

På en konferens i Skottland år 2012, med forskare samlade från hela världen, presenterades 

fyra förklaringsperspektiv till den snabba ökningen av ADHD i vår samtid. Den mest 

dominerade vad den biologiska teorins framträdande position där läkemedelsindustrin haft en 

stor inverkan. Andra förklaringar var socialbiologi, miljö och social konstruktion där bl.a. en 

diskussion fördes om att normaliseringsbegreppet blivit snävare snarare än att den psykiska 

ohälsan har ökat. Detta kan i sin tur ha medfört en större efterfrågan på en utökad sjukvård 

som kan ställa diagnoser vilket i sig kan vara ett egenintresse för sjukvården (Michaëlsson, 

2013). Conrad & Bergey följer samma linje genom att betona den biologiska teorins betydelse 

av läkemedelsindustrins transnationella tillväxt men ger också andra förklaringar såsom 

betydelsen av influensen av västerländsk psykologi, ökning av självhjälpsgrupper, 

övergången från diagnosmanualen ICD- 10 till DSM (DSM har vidare diagnoskriterier), samt 

internets betydelse för tillgång till information, marknadsföring från läkemedelsföretag och 

självscreeningsinstrument (Conrad & Bergey, 2014).  

Som nämndes tidigare så redogjorde Socialstyrelsen för att skolmiljön har blivit 

svårare för elever med koncentrationssvårigheter vilket är ett exempel på hur 

samhällsförändringar sätter gränsen för vad som är funktionsnedsättande symptom 

(Socialstyrelsen, 2014c). Den biologiska förklaringsmodellen kan förklara sambandet mellan 

ökningen av ADHD och skolmiljöns förändring med att symptombilden blivit tydligare i ett 
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allt mer ansträngt klimat medan en den sociologiska modellen ser koncentrationssvårigheterna 

som en naturlig reaktion av en påfrestande miljö och där denna normala reaktion felaktigt kan 

tolkas som symptom på en diagnos (jmf. a.a.).  

Sammanfattningsvis kan ökningen av diagnosen förklaras med en ökad kunskap och 

medvetenhet om problematiken samt förändringar i samhället eller i närmiljön som 

synliggjort symptomen (Thernlund, Guldberg- Kjär & Ginsberg, 2013).  

2.5. Samverkan 

I Camilla Blomqvists avhandling från år 2012 redogörs för forskningsområdet kring 

samverkan där kvalitativa och kvantitativa studier, både internationella och svenska, redovisas 

som lyft fram faktorer som underlättar och försvårar samverkan samt vilken nytta samverkan 

har. Vi kommer att presentera sådana faktorer under avsnittet ’Teoretiska utgångspunkter’ 

men vill här ändå presentera några centrala teman kring forskning om samverkan. Mycket 

forskning finns kring samverkan mellan och inom människobehandlande organisationer men 

inte mycket kring samverkan specifikt mellan socialtjänst, skola och neuropsykiatri 

(Blomqvist, 2012). Blomqvist sammanfattar forskningsområdet med att det finns en osäkerhet 

om samverkans effekt men att ett positivt internt organisatoriskt klimat påverkar kvalitén av 

insatser (Gardner, 2003, Glisson & Hemmelgarn, 1998, Reilly, 2001, Schorr, 1998 refererade 

i Blomqvist, 2012 s. 24). Thylefors redogör för en mer generell positiv effekt av samverkan 

än Blomqvist men beskriver på samma sätt som Blomqvist hur samverkan kan bidra till en 

högre arbetstillfredsställelse hos vardera part och stärka deras yrkesidentitet, vilket i slutändan 

kan bidra till en positiv energi som påverkar klienten (Thylefors, 2013). Thylefors redogör 

också för ett moraliskt argument för samverkan eftersom detta medför att flera synsätt att 

bemöta problemet på vilket minskar risken för att det finns ”en rätt förklaring” (Thylefors, 

2013, s. 16).   

Vi har funnit två studier som studerar yrkesprofessionellas samverkan och attityder 

och kunskaper om ADHD, båda studierna är från England. Den ena är en kvantitativ studie 

där 174 socialarbetare från sju olika socialkontor deltog genom ett frågeformulär som 

fokuserade på socialarbetarens kunskap om diagnosen och vilken typ av insats de ansåg att 

barn med en ADHD- problematik behövde. Studien visade att de med högre arbetserfarenhet 

också hade högre kunskap om diagnosen samt föredrog behandlingsinsatser inriktade på 

familjebehandling snarare än en farmakologisk sådan. Ett intressant konstaterande i studien 

var också att män i högre utsträckning förespråkade farmakologisk behandling i jämförelse 

med kvinnor (Pentecost & Wood, 2002). 
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 Den andra studien är genomförd genom tio kvalitativa intervjuer med 

yrkesprofessionella skötare, psykiater, familjeterapeut, psykolog och psykoterapeut om deras 

förståelse av ADHD. Studien visade att de med medicinskt inriktade professioner tenderade 

att ge biologiska förklaringsmodeller till diagnosen medan de andra gav mer 

socialkonstruktionistiska sådana. Studien visade också hur olika synsätt kunde medföra 

spänningar mellan professionerna som påverkade valet av behandlingsinsatser för den 

enskilde: “I hold a different point of view from the psychiatrists...We had a long debate about 

his behaviour because I felt that other factors were contributing to his behaviour such as 

school context and his creativity. This led to a very difficult situation in the team because of 

our different views and required input from other team members who also had differing views” 

(familjeterapeut citerad i Bailey & Simpson 2008, s. 28f). 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har presenterat mestadels litteratur- och kunskapsöversikter som 

genererat en tematisering kring diagnosen, förklaringsmodeller till denna, 

samhällsvetenskapliga perspektiv, teorier om varför diagnosen har ökat på senare tid och 

samverkan mellan multidisciplinära team av yrkesprofessionella kring detta. Diagnosens 

symptombild och behandlingsmetod har varit känsligt för vilken förklaringsmodell som är 

den rådande. Den aktuella modellen är idag den genetiska/biologiska vilket tillsammans med 

läkemedelsindustrins framväxt och effektiva behandlingsmetoder, anses vara den främsta 

orsaken till diagnosens ökning på senare tid. En ökad kunskap om diagnosen, och ett 

förändrat skolklimat, har dessutom medfört att dess symptom uppmärksammas mer. Som 

nämndes tidigare i avsnittet ’Bakgrund’ finns det problem med diagnosens trovärdighet vilket 

har öppnat upp för alternativa förklaringsmodeller från samhällsvetenskapliga perspektiv. 

Detta perspektiv kritiserar det biologiska perspektivet och kallar diagnosen för en form av 

”social kontroll” eller ”bekvämlighetsdiagnos” eftersom sociala faktorers betydelse 

negligeras. Men forskningen visar inte bara otydligheter kring diagnosens trovärdighet utan 

också oklarheter kring betydelsen av samverkan mellan multidisciplinära team angående barn 

med denna problematik. Det tycks finnas skiljaktigheter kring huruvida en samverkan har en 

positiv effekt i slutändan för barnet eller inte. Däremot så verkar forskningen överens om att 

det finns en indirekt positiv effekt av samverkan eftersom denna bidrar till de inblandades 

yrkesidentitet vilket i slutändan kan vara positivt för barnet. Kvalitativa och kvantitativa 

studier har visat på betydelsen av en gemensam förståelse av problematiken för val av 
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stödinsats samt ett samband mellan hög arbetslivserfarenhet bland socialarbetare och tendens 

att föredra icke farmakologisk behandling för barn med ADHD.  

 Sammantaget bidrar den tidigare forskningen till vår förkunskap och förförståelse 

vilket är av vikt i mötet med våra intervjupersoner och i vår senare tolkningsprocess av deras 

utsagor. Denna kunskap är också viktig för studiens senare analys och trovärdighet eftersom 

vi kommer att göra en analytisk generalisering av intervjupersonernas svar genom att härleda 

dem till den tidigare forskningen. Detta kommer att redovisas närmare i studiens metoddel. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras tre teorier som kommer att användas som utgångspunkt för valet av 

metod och analys av det senare inhämtade materialet. 

3.1. Systemteori 

Vi har i avsnittet ’Tidigare forskning’ redogjort för ADHD ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv och lyft fram flera förklaringsmodeller. Gemensamt för dessa modeller är insikten 

om att individen placeras i en bredare kontext vilket lämnar utrymme för att en ADHD- 

problematik kan förklaras genom en kombination av genetiska-, neurologiska-, miljö-, och 

psykosociala faktorer vilket också är Socialstyrelsens synsätt som vi tidigare redogjort för i 

avsnittet ’Bakgrund’. Av den anledningen, tycker vi, lämpar sig systemteorin väl som 

teoretisk utgångspunkt eftersom denna också öppnar upp för hur diagnosen kan förstås på ett 

kontextuellt sätt. Denna teori beskriver världen som en samverkansprocess mellan olika 

delar/system som både påverkar och påverkas av varandra på individ- grupp- och 

samhällsnivå där den minsta enheten är individen och det största samhället självt (Payne, 

2008). Systemteori intar på så sätt ett cirkulärt synsätt där alla delar är beroende av varandra 

och där problem ses i termer av relationer, kommunikationer och samspel snarare än 

individuella sådana med ett linjärt synsätt som söker enkla, kausala orsakssamband 

(Andersson, 1999). Fördelen med det cirkulära synsättet är att de tenderar att inte 

skuldbelägga individen eftersom det fokuserar på mönster för individens beteende snarare än 

att med ett linjärt sådant härleda beteendet till individens egenskaper. Det cirkulära synsättet 

kan på så sätt förklara hur en ADHD- problematik inte kan förstås på ”grundval av vilka de är 

som individer” utan istället till samspelet mellan olika system (Payne, 2008, s. 217).  

Teorin intresserar sig således för samspelet mellan olika system vilket också berör hur 

olika aktörer samverkar och förhåller sig till varandra genom maktrelationer och 
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kommunikation (Leonard, 1975, refererad i Payne 2002, s. 197). Om dessa system inte 

samverkar eller är i konflikt med varandra kan den enskilde påverkas vilket visar att det 

nödvändigtvis inte måste vara individen själv som är problemet utan snarare att samverkan 

mellan dennes resurssystem inte fungerar. Systemens förmåga till samverkan kan också 

påverkas av om huruvida dessa är öppna eller slutna. Ett slutet system, som inte är mottagligt 

för kommunikation, riskerar att utveckla en unik jargong som hindrar systemet från att 

utvecklas. Av den anledningen är det en nödvändighet att systemet behåller en öppenhet för 

att på så sätt kunna skapa gemensamma normer och värderingar med andra system som måste 

till för att ett samspel mellan systemen skall bli möjlig. En öppenhet är således en 

förutsättning för systemets överlevnad och möjlighet att utvecklas vidare (Öqvist, 2008). I en 

samverkan med andra system formuleras regler som avgör hur systemen skall kommunicera 

med varandra innanför och utanför systemet. I samband med denna samverkan uppkommer 

också en hierarki, ansvarsfördelning, roller, aktivitet och relationer där också rivalitet och 

samarbetsproblem kan uppstå pga. bristande kunskaper om respektive system och där ”vår 

beskrivning av verkligheten bygger på överensstämmelser” (Maturana, citerad i a.a., .s 49).  

Vi ser denna teori som fördelaktig på så vis att den inte bara ger utrymme för 

samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller till hur ADHD kan förstås men också för hur 

samspelsprocessen och samverkan mellan organisationssystem påverkas av kommunikationen 

dem emellan vilket är av betydelse för att besvara studiens syfte. Teorin kommer att användas 

som en övergripande teori i den senare analysen för att identifiera hur socialtjänst, skola och 

neuropsykiatri förhåller sig till varandra och hur deras kunskaper och kommunikation kan 

påverka deras samverkan med deras olika förförståelse av diagnosen. Detta kan dock vara ett 

dilemma tillika begränsning med teorin eftersom det kan finnas en svårighet att identifiera 

dessa förhållanden systemen emellan (Trevithick, 2008). En fördel är ändock att teorin kan 

uppmuntra till ett objektivt förhållningssätt för oss som forskare genom att vara öppna för de 

olika aktörernas förståelse av diagnosen och samverkan dem emellan.  

3.2. Samverkansteori 

Samverkan beskrivs av Danermark som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” 

(Danermark, 2000, s. 15). Liljegren beskriver dess syfte som är att nå gemensam förståelse av 

problem, mål och handlingsalternativ vilket ska främja samarbete och effektivisera insatser 

för en individ som behöver stödinsatser från flera instanser (Liljegren, 2000). Detta kan vara 

aktuellt för barn med en ADHD- diagnos som kan vara i behov av stöd genom skola, 
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socialtjänst och neuropsykiatri (Thylefors, 2007, refererad i Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s. 184; Grape 2006, refererad i Svensson et al., 2008, s. 183). Detta visar på 

en ideologisk aspekt av samverkan eftersom den utgår från en helhetssyn över individens 

problematik men också en juridisk sådan med anledning av att samverkan mellan 

myndigheter ska samordnas enligt Förvaltningslagen (FL, SFS: 1986:223) 6 § och SoL (SFS: 

2001:453) 7 § 2 kap för att underlätta kontakten mellan individ och myndighet (Svensson el. 

al. 2008). Danermark skriver på samma sätt ”att människan är en helhet är idag att beteckna 

som allmän insikt” eftersom problem såsom psykiska störningar ska förstås som en komplex 

problematik av medicinska, psykologiska och sociala faktorer (Danermark, 2000, s. 26). 

Thylefors skriver att det tyngsta argumentet för samverkan är att ”komplicerade 

problem kräver mångsidig kunskap” och att ”högre effektivitet än insatser från en enda 

profession” samt att hjälpsökaren kan uppleva samverkan i sig som positiv då den bidrar till 

”god service” vilket gör att denne kan tillgodogöra sig insatser bättre (Thylefors, 2007 

refererad i Svensson et al. 2008, s. 184; Thylefors, 2013). Ytterligare ett argument för 

samverkan är att det professionella arbetet ger en ökad kunskap och förståelse vilket kan ge 

en högre arbetstillfredsställelse och socialt stöd för parterna i fråga (Svensson et al., 2008). En 

samverkan kan också medföra konflikter av parters olika synsätt och kunskap (Grape 2006 

refererad i a.a., s. 185). Detta är dock att anses som nödvändigt eftersom detta kan bidra till att 

tydliggöra de olika kompetenserna och hur dessa kan användas (a.a.). På så sätt kan skillnader 

bidra till en ökad stimulans i samverkan (Danermark, 2000).  

Danermark redogör för tre grundförutsättningar för en lyckad samverkan, detta kan 

uppnås genom att identifiera, lyfta fram och diskutera kunskap och förklaringsmässiga 

faktorer (kompetens, arbetsfördelning och prioriteringar, synsätt, förklaringsmodeller och 

idéer om hur problemet skall angripas), regelverk (exempelvis sekretess) och organisatorisk 

situation (exempelvis beslutsdelegation och befogenheter) (Danermark, 2000). Han skriver att 

”En lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras synsätt och att kunna 

kommunicera kring dem” (a.a., s. 28). Kommunikation och språk är därför en förutsättning 

för att en samverkan skall fungera då den förutsätter att parterna finner gemensamma 

referensramar, utgångspunkter och metoder för att uppnå ett gemensamt mål (Danermark & 

Kullberg 1999, Grape, 2006 refererade i a.a., s. 185).  

Thylefors använder sig av metaforen ”Babels torn” för att symbolisera den 

språkförbistring som kan försvåra en samverkan eftersom parterna i fråga kan ingå i 

samverkan med olika vokabulär, attityder och värderingar (Thylefors, 2013). Metaforen är 

hämtad från gamla testamentet i Bibeln där Herren medvetet ville skapa förvirring bland 
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människorna genom att förse dem med olika språk vilket skulle hindra dem från att fullfölja 

sitt gemensamma projekt med att bygga ett torn som nådde till himmelen. Så på samma sätt 

som språket är en förutsättning och möjlighet för samverkan så kan språket dessutom utgöra 

ett hinder (a.a.; Svensson et al., 2008). Olika yrkesgrupper kan utveckla sitt eget ”fikonspråk” 

med begrepp och vokabulär som endast den egna professionen förstår exempelvis att 

psykologer kan använda sig av medicinska begrepp och socialarbetare byråkratiska och 

vetenskapsfilosofiska sådana vilket kan försvåra kommunikationen mellan parterna. En annan 

svårighet med samverkan är något som Payne beskriver som ”samverkans paradox”. Han 

använder begreppet för att redogöra för gruppsykologiska problem som kan uppstå såsom 

rivalitet och tolkningsföreträde mellan parterna vilket kan leda till att fokus på den 

hjälpsökande försvinner (Payne, 2000, refererad i Svensson et al., 2008, s. 184). Det finns 

också en ekonomisk aspekt på samverkan eftersom parterna kan förhandla om ansvar- och 

resursfördelning av stödinsatser och arbetsuppgifter (a.a.). Socialtjänsten kan exempelvis 

sakna tid och stödinsatser och hänvisar därför till annan instans. 

Thylefors presenterar olika typer av team som kan utformas för samverkan. Ju mer 

teamet är beroende av gemensamma ansträngningar, desto viktigare är graden av 

kommunikation, gemensam målsättning, planering, utvärdering och ansvarsfördelning 

(Thylefors 2007, refererad i Svensson et al., 2008, s. 185ff). På så sätt kan ett SIP- möte anses 

vara ett forum för en samverkan av ett tvärprofessionellt team med representanter från olika 

yrkesgrupper, och den hjälpsökande, som tillsammans skall arbeta efter ett gemensamt syfte 

och mål (a.a.). Det är därför av vikt att studera hur socialtjänst, skola och neuropsykiatri 

kommunicerar kring förutsättningarna som presenterade ovan som är grundläggande för en 

lyckad samverkan.  

Vi har valt att benämna denna teori för samverkansteori med utgångspunkt från 

Danermarks och Thylefors litteratur. Teorin kommer att användas genom att använda oss av 

Danermarks grundläggande faktorer för en lyckad samverkan och Thylefors och Paynes 

insikter om svårigheter som kan uppstå i det insamlade materialitet. På så sätt kan vi redogöra 

för de olika aktörernas förförståelse och synsätt vilket i slutänden kan bidra till en mer lyckad 

samverkan dem emellan. Men på samma sätt som systemteorin så kan det finnas svårigheter 

med att denna teori inte är tillräckligt konkret, greppbar och tydlig (Danermark, 2000). 

3.3. Kommunikationsteori 

Som nämndes tidigare så är kommunikation, samspel och samverkan nyckelfaktorer i system- 

och samverkansteori. Språkets betydelse för samspel kan sammanfattas med citatet: ”språket 
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genomsyrar det sätt vi tänker på, det sätt vi upplever saker på och det sätt varpå vi påverkar 

varandra. Språket utgör grunden för gemenskap, men också grunden för splittring. 

Systematisk kunskap om språket och praktisk medvetenhet om hur det fungerar är 

grundläggande för processen att bygga upp fullt utvecklade gemenskaper” (Montgomery, 

citerad i Trevithick, 2008, s. 165). Det är genom kommunikation med andra som våra 

grundläggande attityder och värderingar och föreställningar om omvärlden formas (Liljegren, 

2000). Men kommunikationen måste bygga på konsensus där vi lär oss genom att förstå 

(Habermas refererad i a.a., s. 212). I annat fall handlar det om information. Teorin kommer att 

användas under metod och analys för att fokusera på hur de olika huvudmännen talar om 

diagnosen dess höga förekomst i Gävleborg och dess samverkan. Talar de samma språk? 

Förstår de dessa faktorer på samma sätt? Detta kommer sedan att ligga till grund för 

diskussion och resultatdelen där eventuella likheter och skillnader i diskurser och sätt att tala 

om diagnosen kommer att redovisas. 

3.4. Sammanfattning teoretiska uppgångspunkter 

Vi har valt teorier som intar en helhetssyn över en individs problematik och som också lyfter 

fram språkets och kommunikationens betydelse för en lyckad samverkan mellan olika aktörer. 

Dessa teorier, tillsamman med de samhällsvetenskapliga perspektiven i den tidigare 

forskningen, gör det möjligt för oss som forskare att inta ett mer holistiskt förhållningssätt och 

öppenhet för skillnader i de olika huvudmännens förförståelse av diagnosen, Gävleborg som 

utmärkande län och deras upplevelse av samverkan dem emellan vilket är väsentligt för att 

besvara studiens syfte. 

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs och förklaras de tillvägagångssätt som används för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Detta är ett sätt att tillföra en empirisk relevans till studien dvs. att 

genom en noggrann redogörelse för vad vi har gjort, varför och hur vi gjort detta, göra studien 

verifierbar och kontrollerbar för läsaren, vilket är ett grundantagande för vetenskaplig 

forskning (Cuff & Payne, 1992). Ett annat grundantagande är att studien skall innehålla en 

empirisk beviskraft dvs. att resultatet i studien skall vara pålitligt och överensstämma med 

verkligheten (a.a.). Av den anledningen kommer även studiens trovärdighet att diskuteras 

genom en redogörelse av studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet vilket är 

nödvändigt för att vi sedan ska kunna argumentera för resultaten är rimliga. Vi kommer också 
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att beröra etiska ställningstaganden för att redovisa på vilket sätt vi varit noggranna och ärliga 

i vår forskningsprocess som är avgörande för att studien skall hålla en god kvalité.  

4.1. Forskningsdesign 

Studien ämnar tolka hur ADHD och samverkan förstås av socialtjänst, skola och 

neuropsykiatri i Gävleborgs län och hur detta uttrycks med utgångspunkt från övergripande 

samhällsvetenskapliga och systemteoretiska ansatser som söker en holistisk förståelse av ett 

problem. Av den anledningen lämpar sig en kvalitativ metod som design för studien eftersom 

den söker en djupare kunskap genom att beskriva flera olika aspekter såsom erfarenheter, 

upplevelser, attityder, känslor och kunskaper från intervjupersoner. Detta kommer att ske 

genom intervjusamtal som en forskningsintervju vilket Kvale beskriver som “en intervju vars 

syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka det beskrivna 

fenomenets mening” (Kvale 1997, s. 12f). Han använder sig av den tyska termen 

“Bildungsreise” för att beskriva hur en forskningsintervju är “en resa för att bilda sig” där ett 

kunskapsutbyte sker i samspel mellan intervjupersonen och den som intervjuar (a.a.). På så 

sätt kan, inte bara den kunskap som kan erhållas av denna studie i sin helhet men också utav 

själva intervjusamtalet, generera en ökad kunskap för de personer som arbetar med barn med 

en ADHD- problematik vilket är av betydelse för socialt arbete. Även om detta är en metod 

som är gynnsam för att få en djupare förståelse av en annan persons livsvärld så är detta också 

en kritik som har riktats mot metoden eftersom den anses vara allt för kognitivistisk dvs. att 

den fokuserar för mycket på tankar och upplevelser men inte handlingar (Kvale 1997, s. 264). 

4.2. Tillvägagångssätt 
Här redogörs för hur vi praktiskt gått tillväga för att samla in vår empiri. 

4.2.1. Urval av litteratur 
Studien utgår från Socialstyrelsens rapporter om regionala skillnader av nydiagnostisering av 

ADHD och den farmakologiska behandling som kan följa av diagnosen. Diagnosen är också 

beroende av riktlinjer från Socialstyrelsen som neuropsykiatrin ska använda sig av. För att få 

kunskap om den aktuella synen på diagnosen och dess ökning har därför sökprocessen utgått från 

flera av Socialstyrelsens rapporter kring ämnet men också andra myndigheter såsom SBU som 

redogjort för en omfattad, systematisk litteraturöversikt. Annan litteratur har också använts genom 

sökning i bibliotekskatalogen ”Higgins” för att söka litteratur kring samverkan, vetenskapsteori 

och forskningsmetodik. Därtill har vetenskapliga artiklar använts genom artikelsökning i 

databasen ”Discovery”. En enkel sökning av sökordet ’adhd’ genererade ca 133 000 träffar. En 
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avgränsning gjordes efter temat olika synsätt på diagnosen och dess ökning samt samverkan kring 

neuropsykiatriska diagnoser genom en kombination av sökorden: ’attention deficit*’, 

’overdiagnos*’, ’expantion’, ’attitudes’, ’social workers’, ’health service teams’, ’multidiciplinary 

teams’, ’collaboration’ med sökkravet ”peer- reviewed” för att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapliga vilket avgränsade sökningen till mellan 125- 260 träffar. Artiklarna valdes ut om de 

inte var äldre än 10 år gamla och intog ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Genom enkel 

sökning av sökordet ’adhd ökning’ via www.google.com genererades olika tidningsartiklar som 

bidragit till kunskap om den allmänna kontrovers som råder kring diagnosen.  

Sammantaget så har litteratursökningen innehållit mestadels kunskaps- och 

litteraturöversikter men också en del kvalitativa och kvantitativa studier som tillsammans bidragit 

till kunskap om hur diagnosen, dess ökning och hur samverkan kan förstås på olika sätt vilket är 

nödvändigt för att besvara studiens syfte.  

4.2.2. Urval av intervjupersoner 
Vid valet av intervjupersoner avgränsade vi urvalet till yrkesprofessionella som arbetar inom 

skola, socialtjänst och neuropsykiatri i Gävleborgs län. Den forskning som finns om ADHD, som 

vi även presenterat i tidigare forskning, beskriver diagnosen ur olika perspektiv. För att belysa 

dessa valde vi att intervjua olika yrkeskategorier som representerar det sociologiska, medicinska, 

psykologiska och pedagogiska perspektiven för att på så vis uppmärksamma hur diagnosen kan 

förstås på olika sätt. Syftet med studien är att komma i kontakt med dem som enligt lag ska 

samverka kring individer med en ADHD- problematik. Urvalet av intervjupersoner har skett 

genom ett strategiskt urval av typiska fall genom dvs. de som representerar normala fall av 

yrkesprofessionella inom socialtjänst, skola och neuropsykiatri som har erfarenhet av att delta i 

samverkan i vid ett SIP- möte (jmf. Larsson 2005). Kontakten har skett genom e-post (se bilaga 5) 

och telefonsamtal. Vi har även använt oss av ett snöbollsurval där intervjupersoner förmedlat 

ytterligare intervjupersoner genom sitt kontaktnät och yrkesområde. Urvalet har avgränsats genom 

att söka intervjupersoner som samarbetar kring barn med anledning av att socialtjänsten enligt 5 

kap. 1 § SoL (2001:453) har ett särskilt ansvar för denna grupp vilket ställer större krav på satt 

samverkan fungerar.  

4.2.3. Undersökningens genomförande  
Undersökningen kommer att ske genom totalt sex intervjuer med två intervjuer från respektive 

organisation. Dessa kommer att ske under ljudinspelning med hjälp av en dator och ske 

individuellt efter halvt strukturerade intervjufrågor under ca 40- 60 minuters tid. Utvalda delar av 

det insamlade materialet kommer sedan att transkriberas och analyseras i studiens resultatdel. 

Eftersom studien ämnar utforska olika yrkesprofessionellas förförståelse och upplevelse av något 
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så lämpar sig processfrågor väl som intervjumetod. På samma sätt som det systemteoretiska- och 

samhällsvetenskapliga perspektivet söker dessa frågor cirkulära samband genom utforskandet av 

kopplingar mellan beteenden och mönster i intervjupersonernas utsagor. Detta sker genom att 

söka svar på om, när, var, hur, vem vilket på så sätt skiljer sig från linjära frågor som ämnar 

utreda och förhöra vem som gjort vad och varför (Andersson, 1999). Vi kommer även använda 

oss av uppföljningsfrågor eller s.k. sonderingsfrågor såsom ”kan du berätta mer om det” för att 

mer detaljerade beskrivningar och utförliga svar. Vi kommer också ställa kontrollerande frågor 

såsom tolkande frågor med ”har vi förstått dig rätt när du säger…” vilket är ett sätt att 

omformulera intervjupersonens svar och på så sätt säkerställa att vi uppfattat denne rätt. Detta är 

också ett sätt att stärka validiteten i intervjupersonens utsaga (Kvale, 1997). Vi kommer även 

ställa indirekta frågor såsom “hur tror du att de andra ser på diagnosens ökning” och 

specificerade frågor såsom “vad tänker du när du hör att Gävleborg särskiljer sig från övriga 

Sverige” för att få en förståelse av deras attityder i frågan. Intervjufrågorna redovisas närmare 

under bilaga 4.  

Som nämndes tidigare så är en fördel med denna typ av kvalitativa metod att den kan 

generera informationsrika svar. Nackdelen däremot är att svaren kan bli svåra att jämföra och 

därför svåra att generalisera. Det kan också finnas en risk med att vi som forskare är allt för 

subjektiva och inte ger en objektiv tolkning av intervjupersonernas svar eller väljer att utelämna 

delar som vi inte anser passar in med vår övriga material. Detta kommer att diskuteras vidare 

under avsnittet ’studiens trovärdighet’. 

4.3 Analysverktyg 
I detta avsnitt redovisas och beskrivs de analysmetoder som kommer att användas i för att 

behandla intervjupersonernas utsagor. 

4.3.1 Hermeneutisk fenomenologi 
Studien ämnar söka olika aspekter av yrkesprofessionellas upplevelser och förståelser av 

deras erfarenheter. Därför lämpar sig den hermeneutiska fenomenologin sig väl som 

analysmetod eftersom denna är en sammansättning av metoderna hermeneutik, som söker en 

gemensam förståelse genom tolkning, och fenomenologi som ämnar göra en objektiv 

beskrivning av intervjupersonens upplevelse av något så korrekt, neutralt och objektivt som 

möjligt (Larsson 2005; Barbosa da Silva & Wahlberg 1994; Kvale, 1997). Vid användandet 

av denna metod är det viktigt att forskaren är förutsättningsmedveten vilket innebär att denne 

ska vara kritiskt medveten om sin egen förförståelse och hur detta kan påverka tolkningen av 

intervjupersonen (Kvale, 1997). Kvale beskriver hur detta ligger i metodens natur eftersom 
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den inte ska eftersträva en objektiv kunskap utan snarare som en kunskap som skapas 

intersubjektivt i samspel med intervjupersonen och forskarens förförståelse. Han säger ändock 

att forskaren skall eftersträva att inte ha en snedvriden subjektivitet där forskaren lyfter fram 

det som stödjer dennes uppfattning, utan istället eftersträva en perspektivistisk subjektivitet 

där forskaren föreslår olika förklaringar. Vi kommer därför att argumentera för hur vi tolkat 

intervjupersonerna genom att fråga oss om deras utsaga skulle kunna förstås på ett annat sätt. 

Analysen av ett intervjusamtal ämnar utveckla innebörden av intervjupersonernas 

erfarenheter till vetenskapliga förklaringar (Kvale, 1997). I studien kommer därför utvalda 

delar av intervjupersonernas utsagor redovisas i form av citat vilka sedan kommer att tolkas 

genom argumentation och ibland med härledning till tidigare forskning. Utifrån denna metod 

kan själva intervjun beskrivas som ett kunskapande samtal som genererar ny kunskap som 

läggs till vår förförståelse vilket i sin tur påverkar vår tolkning av samtalet. Detta beskrivs 

inom hermeneutiken som den hermeneutiska cirkeln som på så sätt beskriver hur erfarenheter, 

förståelse och idéer påverkar forskarens tolkning i en cirkulär process som kan anses oändlig 

tills forskaren anser att denne uppnått en tolkning den tycker är rimlig (a.a.). Fördelen med att 

använda oss av en metod som innehåller olika vetenskapsfilosofiska ansatser är att den tillåter 

oss att utvinna olika aspekter av intervjupersonernas utsagor såsom teman, mönster, attityder, 

upplevelser, diskurser m.m. vilket är fördelaktigt när vi skall jämföra intervjupersonernas 

olika sätt att tala om diagnosen, dess ökning och samverkan.  

4.4. Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet handlar som tidigare nämnts om att studien innehåller empirisk 

beviskraft dvs. att resultatet i studien skall överensstämma med och generaliseras till 

verkligheten. Detta är dock ett generellt problem med kvalitativa studier eftersom de teorier 

och begrepp som erhålls kan bli unika för den enskilda studien eftersom den inte utgår från en 

allmän teori. Resultatet blir därför svårt att jämföra med andra studier vilket därmed påverkar 

studiens generaliserbarhet (Larsson, 2005). Ett annat problem med metodens förmåga till 

generaliserbarhet är det faktum att metoden kan generera informationsrika svar men pga. att 

tillvägagångsättet för att erhålla dessa kan vara tidskrävande så kan antalet intervjupersoner 

begränsas vilket i slutänden påverkar resultatets generaliserbarhet och trovärdighet. Studiens 

resultat kommer däremot att generaliseras genom en s.k. analytisk generalisering vilket 

innebär att vi kommer att argumentera för att stödja våra belägg med hjälp av tidigare 

forskning vilket är ett sätt att visa hur vår bedömning av resultatet även skulle kunna uppnås i 

en annan situation (jmf. Kvale, 1996; Larsson 2005). 
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Även om det kan finnas problem med forskningsdesignens möjlighet till 

generaliserbarhet så tror vi ändock att vi genom två intervjuer från vardera verksamheten kan 

erhålla en tillräcklig representativ bild av respektive verksamhets synsätt. Detta kan bidra till 

en hög intern validitet eftersom det begränsade urvalet erbjuder informationsrika och 

detaljerade beskrivningar från professionella med kunskap och erfarenhet av ämnet vi valt att 

studera (Larsson, 2005). Vi har även diskuterat huruvida studien skulle kunna använda sig av 

fokusgrupper som metod istället för enskilda intervjuer. Vi har dock kommit fram till att 

enskilda intervjuer lämpar sig bättre eftersom ämnet är omdiskuterat där vissa delar kan vara 

tabu att tala om exempelvis en kritik om att det förekommer en överdiagnostisering i 

Gävleborgs län. Detta faktum kan också påverka studiens validitet eftersom det kan finnas en 

risk i att intervjupersonerna inte vill eller vågar tala om en fel- eller överdiagnostisering av 

diagnosen som enligt Socialstyrelsen skulle kunna vara fallet vilket nämndes inledningsvis. 

För att stärka studiens validitet kommer vi att redogöra för citat för att ge läsaren möjlighet att 

själv tolka resultatet vilket också ökar studiens face vailidy (a.a.). För att stärka studiens 

reliabilitet kommer vi att använda oss av en undersökartriangulering genom att vi som 

forskare kommer att intervjua intervjupersonerna växelvis samt transkribera materialet var för 

sig för att sedan jämföra detta (jmf. a.a.). 

Sist men inte minst så påverkas studiens trovärdighet av vår förmåga 

till hantverksskicklighet som forskare som ställer krav på att vi är kunniga, strukturerade, 

tydliga, vänliga, känsliga, öppna, styrande, kritiska, minnesgoda, tolkande, noggranna och 

ärliga (Kvale, 1997). Dessa faktorer är avgörande för att studien ska hålla en god kvalité och 

därför är det av vikt att vi genomgående, under processens gång, beaktar forskningsetiska 

principer.  

4.5. Etiska ställningstaganden 
I arbetet kommer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer att följas genom att informera 

intervjupersonen om studiens syfte och risker med att delta i studien, att denne när som helst kan 

avbryta sitt deltagande om den så vill, att dennes identitet inte kommer att röjas samt att resultatet 

endast kommer att användas för denna studie (Larsson, 2005). Intervjupersonerna kommer att 

förbli anonyma i studien på så sätt att deras identitet kommer att figureras med koppling till deras 

respektive profession. Vi var dock noga med att informera intervjupersonerna om det kommer 

framgå av studien att den är genomförd i Gävleborgs län vilket skulle kunna påverka 

intervjupersonernas egen syn på risken att delta i studien. Denna information meddelades i det 

utskick vi skickat till intervjupersonerna samt upprepades innan intervjuns påbörjan (se vidare 
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bilaga 5). Innan intervjuns början informerades också intervjupersonerna om studiens syfte och 

om Gävleborg som utmärkande län och Socialstyrelsens uttalande om att det kan förekomma en 

överdiagnostisering vid en sådan hög frekvens. Detta för att tillföra en intentional pliktetik som 

innebär att vi inte vill vilseleda intervjupersonerna genom att undanhålla information som kan 

styra intervjuprocessen (Kvale, 1997). Vi kommer därför ställa frågor som kan öppna för kritik 

såsom ”finns det någon risk för fel- över- och underdiagnostisering?” men utan att riskera att 

ifrågasätta intervjupersonernas yrkeskompetens vilket inte heller är studiens syfte. Som nämndes 

tidigare ska vi genomgående försöka inta en perspektivistisk subjektivitet vilket innebär att vi 

eftersträva en ”vetenskaplig hederlighet” genom att inte ta bort, förvränga eller utelämna något 

från intervjupersonernas utsagor som vi inte anser passar in i vår analys (Kvale, 1997; Larsson, 

1994). 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna och en kort beskrivning av 

intervjupersonerna. Resultatet kommer att delas upp enligt de tre huvudteman vi redogjort för 

i vår tidigare forskning, dvs. förklaringsmodeller, ökningen i Gävleborgs län samt samverkan. 

Utöver detta redovisas relevanta teman som uppkom efter bearbetningen av materialet. Vi har 

valt att presentera dessa teman i olika avsnitt för att underlätta och skapa tydlighet för läsaren. 

Det insamlade materialet kommer att analyseras med hjälp av valda teorier för att besvara 

studiens syfte. För att beakta de etiska riktlinjerna har intervjupersonerna avidentifierats och 

kommer i resultatet presenteras som skola 1 och 2, soc 1 och 2 och BUP 1 och 2, detta för att 

deras identitet inte ska gå att urskilja genom deras utsagor.  

5.1. Presentation av intervjupersonerna 

I detta avsnitt redovisas övergripande information om intervjupersonerna som deltagit i denna 

studie. Samtliga informanter är yrkesprofessionella inom Gävleborgs län med erfarenhet av 

att arbeta med och samverka kring barn med ADHD-problematik. 

Skola 1: Kvinna, utbildad förskolelärare och lärare i grundskolan med över 15 års erfarenhet 

av att arbeta med barn och ungdomar. 

Skola 2: Kvinna, utbildad lärare med över 20 års erfarenhet av att arbeta med barn och 

ungdomar. 

Soc 1: Kvinna, utbildad socionom. Över 20 års erfarenhet av socialt arbete som 

socialsekreterare och som skolkurator. 
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Soc 2: Kvinna, utbildad socionom, över 8 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Har 

också erfarenhet av att arbeta som skolkurator och fritidsledare. 

BUP 1: Man, över 20 års erfarenhet av arbete inom barn och ungdomspsykiatrin samt lång 

erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD från flera olika län. Har närstående som är 

diagnostiserade med ADHD. 

BUP 2: Kvinna, utbildad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD från 

flera olika län. Har över 15 års erfarenhet av att arbeta som utredande psykolog och 

skolpsykolog, främst med barn och ungdomar. Har närstående som är diagnostiserade med 

ADHD. 

5.2. ADHD 

5.2.1. Förklaringsmodell 
Intervjupersonerna uppger liknande kardinalsymptom för att förklara diagnosen där de 

beskriver den som en neurologisk funktionsnedsättning med en funktionsvariation som kan 

variera i svårighetsgrad. De beskriver också att symptomen har ett ”evolutionärt 

överlevnadsvärde” och säger att problematiken kan te sig annorlunda i en annan miljö. BUP 2 

ger som exempel att om en person med ADHD levde i en öken så skulle förmodligen dess 

egenskaper vara gynnsamma på så sätt att denne kan reagera snabbt på faror. Den egenskapen 

blir dock mindre lönsam om personen skall tvingas sitta still i ett klassrum. BUP 1 beskriver 

detta på liknande sätt och menar att egenskaper som ansågs vara positiva förr i tiden ses som 

problematiska i dagens samhälle då det inte är utformat för personer med ADHD:  

”Alla människor är olika, ADHD har förmodligen alltid funnits och förr i tiden var 

impulsivitet en positiv egenskap för överlevnad, men dagens samhälle är ADHD-fientligt, det 

är inte anpassat för människor med dessa personlighetsdrag och på så vis har människors 

olikheter blivit till ett problem.”  

(BUP 1)  

Även intervjupersonerna från skolan och socialtjänsten förklarar hur problematiken uppstår 

som en komplex samverkan av genetiska-, neurologiska-, miljö-, och psykosociala faktorer, 

vilket även är Socialstyrelsens förhållningssätt till diagnosen som nämndes tidigare och som 

kan jämföras med den förklaringsmodell som Suominen redogjort för tidigare som ”ett 

ansvarigt bruk av den genetiska informationen”. Vi tolkar detta som att alla intervjupersoner 

har en gemensam förståelse av diagnosen som kan förklaras ur ett systemteoretiskt synsätt 
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eftersom de beskriver hur beteendeproblematiken påverkas av hur individen, som ett enskilt 

system, interagerar med andra system. BUP 2 utvecklar sitt resonemang med hjälp av en 

metafor: 

”Om du var närsynt, för 250 år sedan, då hade du förmodligen inte glasögon, de fanns inga, 

du behövde inte, det var inte så många som kunde läsa, det var ju inget problem då. Idag kan 

vi läsa, och det är ju rätt bra [skratt] har det visat sig, men det har ju blivit jobbigt för dem 

som har dålig syn, men då är det så bra, för det finns ju glasögon…jag tror ingen skulle tycka 

att lösningen var att vi skulle sluta lära oss läsa för att det är så jobbigt för dem som är så 

närsynta…utan det är mycket bättre att vi skaffar oss glasögon…jag tror inte att lösningen är 

att vi måste gå tillbaka till öknen. Men sen måste vi ju anpassa oss… skolan… samhället… 

arbetsplatser”. 

(BUP 2). 

Vi upplever även att samtliga intervjupersoner menar på att barn med en ADHD- diagnos har 

fått det svårare att anpassa sig till en allt mer ansträngd skolmiljö. BUP 2 uttalar sig som så att 

barnen ibland bara är i behov av medicinering i skolan eller inför viktiga prov och inte 

nödvändigtvis när de är hemma. Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för BUP:s 

medicinskt och naturvetenskapligt inriktade yrkesprofession. Denna inriktning tenderar att till 

skillnad från systemteorins cirkulära synsätt inta ett linjärt sådant som söker kausala 

orsakssamband och härleder individens beteende till dess egenskaper snarare än till 

alternativa, påverkande faktorer. Soc 1 och skola 2, som har längst arbetserfarenhet, har svårt 

att förstå BUP 2:s resonemang och ställer sig mer kritiska till diagnosen. Vi tolkar detta som 

att psykiatrin intar ett mer pragmatiskt förhållningssätt till problematiken medan 

socialtjänsten och skolan intar ett mer samhällsvetenskapligt sådant där de arbetar för att 

förändra barnets miljö i första hand och inte barnet självt. Detta överensstämmer med 

resultatet från Bailey & Simpsons studie som visade att de mer medicinskt inriktade 

professionerna tenderar att ge mer biologiska förklaringsmodeller till problematiken. Soc 1 

och skola 2 befarar också att det förekommer överdiagnostisering eftersom de anser att 

psykiatrin förklarar hur beteendeproblematiken först uppstår i en icke anpassad skolmiljö. 

Detta kan jämföras med den diskussion som Liljegren fört tidigare om att barnets beteende är 

”ett regelbrott mot adekvat klassrumsbeteende”. Vi tolkar detta som att soc 1 och skola 2 visar 

på en förståelse av diagnosen med ett mer sociologiskt synsätt där barnets beteende 

nödvändigtvis inte är en funktionsnedsättning utan snarare en social position som samhället 

tillskrivit denne vilket också kan jämföras med Ginsberg & Haglunds tidigare diskussion om 
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hur beteendet först uppstår i en icke anpassad omgivning. Detta är också, som vi tidigare 

nämnt, något som Michëlsson lyft fram som en bidragande faktor till diagnosens ökning på 

senare tid där normaliseringsbegreppet av individen har blivit snävare vilket bidragit till en 

större efterfrågan av utredning av avvikande beteenden.  

Sammantaget så tolkar vi det som att intervjupersonerna har olika förklaringsmodeller 

till diagnosen av den anledning att BUP intar ett mer genetiskt synsätt genom att de förklarar 

hur barnens symptom blivit tydligare i en allt mer påfrestande skolmiljö medan soc 1 och 

skola 2 tycks inta ett mer sociologiskt synsätt där de säger att barnets beteende är en naturlig 

reaktion på den allt mer påfrestande skolmiljö och bristande sociala skyddsnät. Utifrån 

Suominens förklaringsmodeller tolkar vi det därför som att BUP intar förklaringsmodellen om 

”ett ansvarigt bruk av den genetiska informationen” medan socialtjänsten intar modellen om 

”alla modellers berättigande” vilket lämnar utrymme för socialkonstruktionistiska perspektiv 

såsom förekomsten av fel- och överdiagnostisering som de också själva lyfter fram. Vi 

upplever att skolan intar en position däremellan vilket vi anser bero på att skola 2 intog ett 

mer kritiskt förhållningssätt till diagnosen än skola 1 som var mer försiktig i sina uttalanden. 

Skola 2 hade längre arbetserfarenhet och erfarenhet av samverkan än skola 1. Även soc 1, 

som också hade längre arbetserfarenhet än soc 2, var mer kritisk till diagnosen än soc 2. Detta 

skulle kunna jämföras med den studie som Pentecost & Wood redogjort för tidigare som 

visade på ett samband mellan längre arbetserfarenhet och benägenhet att inta ett mer 

sociologiskt synsätt. Att skolan inte intar ett fullt lika kritiskt förhållningssätt skulle också 

kunna förklaras med att de är i ett större behov av psykiatrins snabba insatser eftersom barnen 

måste få hjälp att uppnå kunskapsmålen i skolan vilket också intervjupersonerna från skolan 

intygar genom att beskriva fördelarna med en effektiv medicinering. Att aktörerna uppvisar 

olika förklaringsmodeller är en skiljaktighet som den tidigare forskningen lyft fram som en av 

anledningarna till den kontrovers som föreligger kring diagnosen. Vi uppfattar också att 

samtliga intervjupersoner uppvisar en medvetenhet om att det finns olika synsätt om hur 

diagnosen kan förstås vilket de visar genom att citera kollegor och andra yrkesutövare som 

beskrivit diagnosen som en ”slaskdiagnos” eller ”djävulens påfund”.   

Sammantaget så kan vi med hjälp av systemteorin få en förståelse för hur diagnosen 

kan förstås utifrån olika förklaringsmodeller som har medfört en kontrovers kring diagnosen 

och olika attityder kring ADHD.  
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5.2.2. Attityder om diagnosen 
Soc 1 och 2 uttrycker generellt en högre skepsis kring diagnosen eftersom de har erfarenhet 

av att BUP inte beaktar sociala faktorer i tillräckligt hög utsträckning. Soc 1, som också har 

betydligt längre arbetserfarenhet än soc 2, uttrycker istället en oro för att diagnosen medför att 

destruktiva familjerelationer såsom exempelvis missbruk inte kommer till känna. Hon är 

också mer skeptisk till medicinering och förespråkar familjebehandling i större uträckning än 

soc 2 vilket kan jämföras med studien som presenterats i den tidigare forskningen som visat 

att socialarbetare med längre arbetserfarenhet tenderar att förespråka familjebehandling 

framför farmakologisk sådan. Soc 1 säger att det ”går en trend i diagnosen” vilket kan 

förtydligas med följande citat:  

“Om medicinen fungerar så har jag stor förståelse för diagnosen, då kan jag tro på det och 

tänka, vad rätt de pricka. Om barnet mår bra och inte blir någon zombie. Men om det inte 

blir någon förändring så undrar jag om det är rätt. Jag tycker att det är så amerikanskt. De 

är ju de som kommer med allt det här. Det blir attraktivt av fel skäl. Som förälder ska man 

inte önska att sitt barn har adhd. Man kan ha det i sin personlighet, men det måste inte betyda 

att det är adhd... vissa socionomer suckar och säger ’jaha, då var det en till som fick adhd’. 

Det brukar vara snabba utredningar. Vi brukar säga så här ’ja men söker de så får de 

diagnosen’.”. 

(Soc 1) 

Citatet visar på Michëlssons tidigare diskussion om att ökningen av diagnosen kan beror på 

influenser från USA och att soc 1 menar på att andra socialsekreterare också är skeptiska till 

diagnosen. Soc 2 säger att diagnosen ”kastades diagnosen på folk” för ett par år sedan och 

ger ett exempel på att diagnosen lätt utvecklingsstörning och ADHD plockades bort på en 

pojke som bytte län från Gävleborg till ett annat. Vi tolkar detta som att även hon visar en viss 

skepsis till diagnosen och att det kan förekomma fel- och överdiagnostisering. Skola 2 

uttrycker på samma sätt en oro om överdiagnostisering eftersom diagnosen är så vanligt 

förekommande i just Gävleborgs län. Skola 1 och 2 uttrycker sig däremot mer försiktigt om 

diagnosens trovärdighet än vad soc 1 och 2 gör. BUP 2 berättar att hon har erfarenhet av att 

känna skepsis från socialtjänsten och uttrycker sig som så: 

”lite underförstått motvilligt, skulle hon skicka en remiss till BUP för utreda…nått som 

mamman bett om i flera år…jag kommer inte riktigt ihåg…men det var inget snack om att hon 

menade att dessvärre så var risken stor att vi inte skulle ta hänsyn till tidigare trauma och 



    
 

35 

familjesituation när vi ställer våra diagnoser, och det måste jag säga, gjorde mig [skratt], 

hon vet väl inte vem jag är?... i ett sånt officiellt dokument, gjorde mig beklämd, och den här 

pojken hade solklara svårigheter”.  

(BUP 2) 

Vi tolkar citatet som att det kan uppstå en spänning mellan de olika yrkesprofessionerna 

vilket tidigare nämndes som en hämmande faktor för samverkan. BUP 2 säger också att hon 

har en förståelse för att socialtjänsten kan ha ett annat sätt att förstå diagnosen. BUP 1 berättar 

om liknande situationer och betonar att BUP alltid utreder sociala faktorer för att utesluta 

exempelvis missbruk, våld i hemmet eller andra bidragande orsaker till barnets beteende, men 

även han har erfarenhet av att socialtjänsten har ett annat sätt att förstå diagnosen och att deras 

synsätt ibland skiljer sig åt. 

 Men där socialsekreterarna uppvisar mer skepsis visar istället BUP en mer positiv 

inställning till diagnosen och säger att för 15 år sedan kunde barn med ADHD vara 

institutionaliserade och inlåsta på en avdelning men att de nu istället kan leva ett mer normalt 

liv men hjälp av medicinering. De talar om ”solskenshistorier” och barns positiva resultat i 

skolan som följer av medicinering. BUP 2 beskriver sig själv som lösningsfokuserad och 

pragmatiker och att hon vill hjälpa barn så gott det går. Därför är hon inte främmande för att 

testa medicinsk behandlingen mer ofta än vad hon vet att andra län gör och säger att vi går 

miste om intellektuella och kreativa personer om de inte får hjälp. BUP 1 beskriver 

diagnostiseringen som positiv för så väl barnet som föräldrarna eftersom detta ger en 

förklaring på barnets beteende och problematik: 

”Barn märker i tidig ålder att de inte passar in, att de är annorlunda än sina kompisar i 

skolan. Om de inte förstår varför så försöker de förändra sig själva för att passa in, vilket i 

sin tur leder till ångest hos barnen. En diagnos ger barnet en förklaring och att det är okej att 

vara annorlunda”. 

(BUP 1)  

Sammantaget så visar detta att det åter igen att aktörernas olika förklaringsmodeller leder till 

olika attityder och förhållningssätt till diagnosen vilket kan påverka deras förmåga till 

samverkan. Under intervjun får vi också en uppfattning om att samtliga intervjupersoner har 

en positiv syn på när diagnostiseringen ”blir rätt” och när medicinering fungerar och 

förbättrar barnets situation.  
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5.2.3. Förståelse av sociologiska faktorers betydelse 
Som nämndes tidigare så finner vi att intervjupersonerna visar på en förståelse av diagnosen 

som en komplex samverkan av flera faktorer. I samtalen framkommer insikten om 

intersektionella faktorers betydelse för diagnosens frekvens såsom geografi och kön. Vi tolkar 

detta som att intervjupersonerna har samma förståelse för att flickors problematik kan te sig 

på ett annat sätt vilket bl.a. visar sig genom skola 1:s utsaga:  

”svårt med koncentration svårt med uppmärksamhet i överhuvudtaget [paus] om det inte är 

flickor för då kan det ju vara åt andra hållet [paus] de liksom går, inåt…de är svårare att 

diagnostisera. De flickor som uppför sig som pojkar gör, med ADHD, de upptäcks ju, de som 

är utåtagerande…alltså det är mer acceptabelt att en pojke är bråkig, och slåss, i samhället 

än om en flicka gör det, en flicka skulle inte göra det, det är liksom en roll som samhället har 

satt upp…så de flickor som gör, som visar det på det viset, de blir upptäckta, men de här 

flickorna som går bakåt och inåt är jättesvåra att upptäcka”  

(Skola 1) 

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna har en gemensam förståelse för att pojkars och 

flickors interaktion skiljer sig åt och att flickors ADHD- problematik därför kan vara svårare 

att upptäcka. Vi tolkar detta med att aktörernas gemensamma förståelse av intersektionella 

faktorers betydelse bidrar till en gynnsam kommunikation och samverkan. Soc 1 och 2 säger 

också att de tror att den socioekonomiska statusen har betydelse för diagnosens frekvens 

eftersom Gävleborg är ett utsatt län med hög arbetslöshet, hög psykisk ohälsa och många 

familjehemsplaceringar. BUP 1 och 2 dementerar detta och säger att de ser att diagnosen finns 

i alla sociala klasser. Detta skulle kunna förklaras med att BUP inte nödvändigtvis träffar 

personer med ADHD som även är i behov av socialtjänstens insatser. Vi har däremot inte 

funnit någon tidigare forskning som kan styrka intervjupersonernas uttalanden. 

5.3. ADHD i Gävleborgs län 

När vi visar bilaga 2 och 3 för BUP får vi uppfattningen att de uttrycker en stolthet över att 

Gävleborg särskiljer sig och säger att de har en mycket god neurologisk kompetens och 

kunskap som har gjort det möjligt att diagnostisera mer barn. De beskriver Gävleborgs 

engagemang där skolläkare utbildat skolorna i ett ”neurotänk” och som har ett engagemang 

att hitta och utreda barn med en ADHD-problematik och uttrycker sig som så:  
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”på ett sätt är det sympatiskt att det är en låg tröskel att komma in här… vi vill hjälpa barn, 

vi ser att vi kan hjälpa dem, här får många barn hjälp…genom att hitta diagnoser förhindrar 

vi morgondagens psykiatri med depressioner, kriminalitet…” .  

(BUP 2) 

Hon säger också att hon är medveten om att Gävleborg försöker utreda komorbida diagnoser i 

högre utsträckning än andra län och att Gävleborg kan vara mer generös med att prova 

medicinering. BUP 1 beskriver vidare att den allmänna vårdgarantin där utredningar skall 

utföras inom en viss tidsram kan förklara ökningen:   

”Andra län strävar efter samma utveckling som oss, men på grund av ekonomiska och 

politiska skäl är det inte alltid genomförbart i exempelvis Stockholm där väntetiderna kan 

vara flera år för att få en diagnos. Vi håller hårt på att utredningarna ska genomföras inom 

en viss tid och det kan leda till att fler får en diagnos”  

(BUP 1) 

Vi tolkar detta som ett uttryck för en speciell neurologisk kompetens och lokala traditioner av 

diagnostisering i Gävleborgs län vilket även Socialstyrelsen själva antar är en bidragande 

orsak till de regionala skillnaderna av diagnosen som nämndes tidigare. BUP 1:s uttalande om 

den snabba utredningsprocessen kan också jämföras med den tidigare diskussionen som förts 

av Jacobsson och Coon m.fl. som säger att feldiagnostisering kan följa av en allt för snabb 

ökad diagnostisering. BUP 2 säger att den inofficiella förklaringen till Gävleborg som 

utmärkande län är att detta beror på vilken läkare som arbetar var och hur benägen denne är 

att diagnostisera. Detta är också något som soc 1 och 2 samt skola 2 lyfter fram och säger att 

det finns ett ”intresse” av att diagnostisera och att en läkare kan vara ”ADHD-vänlig”. Vi 

tolkar detta som att diagnosens frekvens kan vara mycket beroende av individuella skillnader 

inom BUP snarare än BUP som instans. Till skillnad mot BUP 2 är BUP 1 medveten om 

risken för fel- och överdiagnostisering, men säger att detta inte är vanligt förekommande och 

är inte heller orsaken till ökningen i länet. Vi tolkar detta som att psykiatrin inte för någon 

vidare kritik om en eventuell överdiagnostisering vilket istället socialtjänsten och skola 2 gör. 

Sammantaget tolkar vi detta som att det finns olikheter i förståelse och attityder till 

diagnosen och dess ökning i Gävleborg. Ur ett systemteoretiskt perspektiv får detta betydelse 

i vilken utsträckning de olika aktörerna är öppna eller slutna för varandra. Ett slutet system 

som inte är mottagligt, eller har förståelse för de andra aktörernas argument och perspektiv, 
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riskerar att endast utbyta information med de andra aktörerna istället för att kommunicera, 

vilket är en grundförutsättning för att en god samverkan ska fungera.  

5.4. Samverkan 

5.4.1. Motivation 
Under intervjuerna får vi uppfattningen av att alla informanter är positivt inställda till 

samverkan och där de säger att den har ett viktigt syfte. Ingen förutom BUP 1 har särskilt stor 

erfarenhet av SIP-möten och de andra intervjupersonerna säger att de upplever samverkan 

som omständlig och tidskrävande. Samtliga uttrycker sig som att ”blir jag kallad så måste jag 

gå dit” vilket kan tolkas som att deras motivation till samverkan är låg. Skola 1 och 2 

uttrycker att detta blir mest påtagligt om de inte själva kallat till ett möte och där de inte får 

lika mycket information av socialtjänsten pga. sekretess.  Sekretessen kan på så sätt bli en 

faktor som bidrar till att aktörerna/systemen blir mer slutna mot varandra. Detta är något som 

Blomqvist lyfter fram som en hämmande faktor för samverkan som nämnts tidigare. Skola 1 

kunde också känna sig utsatt av de andra aktörerna på så vis att hon upplevde att de hade 

större förväntningar på hennes insats än vad hennes handlingsutrymme och kunskap tillät 

henne göra och uttrycker sig som så: 

”jag kommer ihåg ett möte, det var jättehemsk…då plockar de fram mig, mitt i den här 

ringen… vad har skolan gjort, vad har skolan gjort för den här pojken, och frågade ut mig en 

massa saker…det var så fruktansvärt hemskt, det var precis som att vi, vi som skola, jag som 

lärare som skulle fixa det här. Där satt ett batteri av folk, ingen blev framplockade, det var 

bara jag, det var jättehemskt”.  

(Skola 1) 

Blomqvist och Danermark beskriver denna brist på meningsfullhet och befogenheter som 

hämmande faktorer för samverkan vilket också kan förklara varför skola 1 säger att hon 

saknar motivation till samverkan. 

Intervjupersonerna beskriver också att det saknas en tydlig struktur och styrning i 

samverkan vilket leder till att ansvarsfördelningen blir otydlig vilket enligt samverkansteorin 

kan påverka samverkan negativt. Att det finns en gemensam förståelse om detta är dock 

fördelaktigt på det sätt att intervjupersonerna har en gemensam uppfattning om när samverkan 

fungerar och när den inte fungerar. De eftersöker ett mer specialiserat team med aktörer som 

har en mer gemensam förståelse och kunskap än det tvärprofessionella team som SIP-mötena 
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består av idag. BUP 1 ger som förslag att dessa team borde ha handledning och kontinuerlig 

utbildning kring diagnosen och att detta skulle bidra till en bättre kommunikation och 

samverkan. Detta kan jämföras med Thylefors tidigare diskussion om hur team som är mer 

beroende av gemensamma ansträngningar kräver mer tydlighet i bl.a. ansvarsfördelning och 

mål.  

5.4.2. Makt och roller 
Soc 1 säger att socialsekreterare generellt tenderar att bli mer tysta i samtal där psykiatrin är 

närvarande och att de underskattar sin egen kompetens. Skola 1 hade också erfarenhet av 

detta när denne upplevde att den inte vågade göra sin röst hörd i ett i SIP- möte. Detta är en 

viktig iakttagelse utifrån samverkansteorin som menar på att en öppenhet och kommunikation 

är en indirekt, positiv effekt av samverkan som stärker den professionella legitimiteten vilket i 

slutänden är gynnsamt för klienten. Genomgående uttrycker personalen från BUP sig mer 

objektivt om diagnosen genom att använda uttryck såsom ”det är” i jämförelse med skolan 

och socialtjänsten som mer ofta uttrycker sig mer subjektivt med ”jag kan tänka mig…” eller 

”det skulle kunna vara…”. Detta skulle också kunna vara en bidragande orsak till att 

psykiatrins legitimitet upplevs som starkare än de andra aktörernas. Samtliga informanter från 

BUP beskriver även att de har väldigt god kunskap om ADHD och betonar att socialtjänsten 

och skolan saknar kunskap om diagnosen, vilket även kan vara en anledning till deras sätt att 

uttrycka sig om diagnosen i jämförelse med övriga aktörer.  

5.4.3. Kommunikation 
Vi får uppfattningen av att samtliga aktörer efterlyser mer kunskap om respektive aktörs 

förhållningssätt och attityder till diagnosen och att detta är av stor vikt för en god 

kommunikation och samverkan. Det är främst pedagogerna och socialsekreterarna som 

uttrycker att en okunskap kan bidra till att motivationen till samverkan blir låg. De menar att 

detta kan bidra till en uppfattning om att de andra aktörerna ”inte gör någonting åt saken”. 

Detta visar på hur en ökad kunskap om vardera aktörs förhållningssätt kan bidra till 

motivation och en gynnsam samverkan. BUP 1 beskriver vidare hur kommunikationen 

påverkas av att aktörerna inte talar samma språk vilket vi anser skulle kunna bero på deras 

olika förklaringsmodeller och attityder till diagnosen. BUP 1 beskriver stora kunskapsluckor 

hos socialtjänsten vad gäller diagnosen och är kritisk till deras sätt att utreda föräldrarnas 

förmåga i allt för hög utsträckning istället för att hjälpa familjen med strategier att hantera 

diagnosen och uttrycker sig som så:   
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”De utreder föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn, vilket leder till att föräldrarna 

känner sig otillräckliga. Om socialtjänsten hade mer kunskap om diagnosen hade de förstått 

att även föräldrarna kan behöva utredas för adhd då det är vanligt att även föräldrarna har 

diagnosen. Både skolan och socialtjänsten saknar kunskap om diagnosen och det kan 

försvåra samarbetet.”  

(BUP 1) 

Detta visar på att samverkan mellan aktörerna påverkas av deras olika sätt att förstå diagnosen 

samt det faktum att deras målsättning och val av metoder för att angripa problemet inte alltid 

är detsamma, vilket Danermark tidigare beskrivit som en grundläggande förutsättningar för en 

god samverkan. 

6. Diskussion 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning och diskussion om studiens resultat, val av metod 

och förslag till vidare forskning. 

6.1. Resultatsammanfattning 

Studien har genererat kunskap kring skolans, socialtjänstens och psykiatrins attityder och 

förståelse av ADHD, Gävleborg som utmärkande län och om samverkan kring detta. 

Aktörerna visar olika förklaringsmodeller till diagnosen men där de gemensamt visar på en 

förståelse av den som en komplex samverkan av genetiska-, neurologiska-, miljö-, och 

psykosociala faktorer. De uppvisar däremot olika förklaringsmodeller som tycks vara 

kopplade till deras respektive vetenskapsdisciplin vilket medför vissa 

kommunikationssvårigheter som utgör ett hinder för en gynnsam samverkan. Psykiatrin intar 

ett mer pragmatiskt, naturvetenskapligt synsätt och socialtjänsten ett mer 

samhällsvetenskapligt och socialkonstruktionistiskt sådant. Skolan intar en position 

däremellan. Aktörerna uppvisar olika förståelser av Gävleborg som utmärkande län där 

psykiatrin förklarar fenomenet som en bekräftelse på ett väl utfört arbete, god kunskap och 

stort engagemang i att hjälpa barn med en ADHD- problematik medan socialtjänsten, och till 

viss del även skolan, intar ett mer kritiskt förhållningssätt där de uttrycker en oro för fel- och 

överdiagnostisering. Sammantaget så har studien visat att det finns olika attityder och 

förståelse om diagnosen vilket påverkar aktörernas kommunikation och motivation till 

samverkan. En ökad kunskap och förståelse kan bidra till att stärka den egna yrkesidentiteten 
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och motivationen till samarbete vilket är en indirekt, positiv effekt av samverkan som i 

slutänden också är positivt för klienten. 

6.2. Resultatdiskussion 

Inledningsvis nämndes att socialstyrelsen menar på att ingen diagnos är så välstuderad som 

ADHD. Ändå genereras årligen rapporter och studier om olika förklaringsmodeller och 

kunskapsöversikter som utmynnar i ”vi vet för lite”. Vårt intryck av denna studie följer 

samma linje eftersom vi upplever att det råder en stor otydlighet och kontrovers kring 

diagnosen och om den är en funktionsnedsättning, avvikelse i utvecklingen eller ett 

normaltillstånd som inte accepteras av samhället. Vi upplever att denna otydlighet beror på att 

diagnosens förklaringsmodeller är så holistiska och breda som liksom system- och 

samverkansteorin bidrar till att diagnosen blir för abstrakt och svårgripbar. Vi har upplevt, 

både genom den tidigare forskningen, och våra intervjuer, att diagnosen lämnar utrymme för 

mycket personliga tyckanden eftersom diagnosen är svårt att bevisa vilket även medför en 

svårighet att generalisera vårt resultat. Det finns exempelvis vissa läkare som antar en mer 

genetisk förklaringsmodell till diagnosen medan andra läkare menar på att diagnosen är en 

form av social konstruktion och varnar för en överdiagnostisering som vi anfört tidigare med 

citat från överläkare Eskridge och som även den yngre socialsekreteraren säger att hon erfarit. 

Vårt resultat är därför känsligt för att kunna generaliseras utifrån respektive yrkesprofession 

eftersom det finns mycket personliga erfarenheter som påverkar informanternas utsagor 

exempelvis det faktum att informanterna från BUP hade närstående med en ADHD- 

problematik. Detta skulle kunna visa på att det finns ett partsintresse och subjektivitet i 

informanternas utsagor vilket påverkar studiens validitet. 

Även fast vi i analysen tolkat intervjupersonernas förståelse av diagnosen som 

kopplade till Suominens förklaringsmodeller så upplever vi ändå att deras förståelse är svår 

att förstå bl.a. eftersom psykiatrin inte uppger några socialkonstruktionistiska 

förklaringsmodeller men förnekar ändå inte hur symptomen kan uppstå först i en icke 

anpassad miljö. Vi upplever det även som svårt att förstå hur en individ kan ha en 

funktionsnedsättning som är så pass allvarlig att denne behöver medicineras med 

centralstimulantia men att medicinen bara behöver användas i vissa fall vilket också 

socialtjänsten och skolan upplevde i våra intervjuer. Psykiatrin förklarar diagnosen som en 

funktionsnedsättning med en funktionsvariation. Vi anser att ett mer lämpligt uttryck borde 

vara att barnet har en sårbarhet för vissa situationer. Ett sådant synsätt öppnar upp för en mer 

föränderlig syn på problematiken vilket kan göra det lättare att förstå varför BUP förklarar hur 
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diagnosen kan förstärkas i olika miljöer och där den dessutom kan försvinna i en 

mognadsprocess samt varför medicinering endast behövs i vissa situationer. Vi tror också att 

ett sådant synsätt skulle underlätta för de olika aktörerna att få en gemensam förståelse av 

problematiken. 

 Vi upplever även en frustration kring de olika aktörernas förståelse och attityder till 

diagnosen där vi anser att socialtjänsten intar ett mer kritiskt förhållningssätt till psykiatrin 

vilket psykiatrin också själva upplever vilket skulle kunna förklaras med att de har olika mål, 

resurser och sätt att mäta framgång och resultat på. Av den anledningen kan det vara mer 

förståeligt att psykiatrin förespråkar farmakologisk behandling än vad socialtjänsten gör 

eftersom denna behandling kan mätas på ett effektivt och synligt sätt vilket också tillhör den 

positivistiska och naturvetenskapliga traditionen. Psykiatrin arbetar dessutom förebyggande 

vilket inte är fallet för socialtjänsten som kopplas in sent i processen först när psykiatrin och 

skolans stödinsatser visat sig vara otillräckliga, vilket också kan förklara angelägenheten från 

BUP att ha ”en sympatiskt låg tröskel” för att få en diagnos som BUP 2 uttryckte. 

Okunskapen om respektive aktörs arbetssätt tycks också påverka motivationen till samverkan 

och av den anledningen ser vi det som av yttersta vikt att aktörerna får mer kunskap om 

varandras arbetssätt. 

Studien har även visat att aktörerna har olika syn och förklaring till varför Gävleborgs 

län särskiljer sig från övriga Sverige. Något som vi upplevde som förvånansvärt var 

psykiatrins positiva inställning till socialstyrelsens rapport om de regionala skillnaderna. Vår 

förväntning var att psykiatrin skulle föra någon form av kritik på samma sätt som 

socialstyrelsen lyft fram angående en eventuell överdiagnostisering. Eftersom socialtjänsten 

ger konkreta exempel på fel- och överdiagnostisering så är det också förståeligt att de intar ett 

mer kritiskt förhållningssätt till diagnosen än vad psykiatrin gör. 

 Något som vi också fann förvånande var att vi hade svårt att finna informanter som 

uppfyllde vår urvalsprofil eftersom de flesta inte hade stor erfarenhet av samverkan. När vi 

kontaktade olika skolor fick vi svaret att de hade väldigt stor erfarenhet av ADHD men inte av 

samverkan. Vi anser att detta är ett resultat i sig dvs. att det kan finnas en problematik kring 

att de aktörer som enligt lag ska samverka kring barn med denna problematik saknar 

erfarenhet av detta. Vi upplevde också genom intervjuerna att intervjupersonerna uttryckte en 

bristande motivation till samverkan eftersom de ansåg att den är ineffektiv och 

resurskrävande. De eftersökte därför ett mer specialiserat team med mer kunskap och 

tydligare ansvarsfördelning, vilket även vi ser som fördelaktigt med hänsyn till Thylefors 

tidigare uttalanden om vikten av specialisering av team som behövs för att hantera problem 
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som kräver en större gemensam ansträngning vilket vi anser är fallet vid samarbete kring barn 

med en sådan komplex problematik som ADHD. 

I studien har system- samverkans- och kommunikationsteori använts vilket har varit 

fördelaktigt på det vis att de möjliggjort att förstå ADHD-problematiken i en bredare kontext 

ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv som både medfört en förståelse för diagnosens 

förklaringsmodeller och komplexitet samt hur samverkan kring problematiken kan yttra sig. 

Vi finner också att system- och samverkansteorin varit fördelaktiga eftersom de hjälpt oss 

förstå hur barnets problem kan förstärkas om dennes resurssystem inte fungerar vilket 

minskar en stigmatisering kring barnet eftersom det riktar fokus till barnets närliggande 

system och inte barnet självt. Som nämndes tidigare så finns det många individuella åsikter 

kring diagnosen som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till yrkesprofessionen. Av den 

anledningen blir systemteorin svår att applicera eftersom informanterna då inte kan 

generaliseras till ett system som institution utan snarare till system som individer. Teorin får 

därför en svårighet med att utskilja generella förhållanden mellan systemen som kan påverka 

samverkan dem emellan. Ytterligare en svaghet är att teorin inte hjälper oss att hitta ”en 

förklaringsmodell” till diagnosen utan snarare möjligheten till att förstå flera vilket både har 

sin för och nackdel. Suominen har tidigare lyft fram nackdelen med att hålla sig till en 

”storteori” men vi upplever också en nackdel med att acceptera flera förklaringsmodeller 

eftersom detta medför en svårighet i hur problematiken ska hanteras. Styrkan med 

systemteorin är att den lyft fram vikten av kommunikation, gemensam förståelse, öppenhet 

och motivation till de andra aktörerna som är av yttersta vikt för att barnets problem inte ska 

försäkras och att familjen upplever att de får adekvat stöd. 

Genom den tidigare forskningen har vi erhållit kunskap om faktorer som kan påverka 

diagnosens trovärdighet exempelvis kunskapsluckor om dess diagnosinstrument och 

betydelsen av pojkars omognad i skolan. Detta var inget som någon av intervjupersonerna tog 

upp vilket vi tycker är anmärkningsvärt eftersom det så gott som dagligen presenteras artiklar 

i ämnet, nu senast om att medicinering av sömnmedel till barn med ADHD har ökat 

dramatiskt. Samtidigt så säger intervjupersonerna att de anser att de har tillräcklig kunskap i 

ämnet. Vi hade därför svårt att avgöra i vilken utsträckning intervjupersonerna har kunskap i 

ämnet vilket har stor betydelse för en gynnsam samverkan. 

 Sammantaget så anser vi att, trots svårigheten med att generalisera vårt resultat med 

hänsyn till individuella åsikter, vi har funnit ett samband mellan intervjupersonernas 

förklaringsmodeller och där olikheterna påverkas av intervjupersonernas vetenskapsdisciplin, 
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arbetslivserfarenhet och angelägenhet om att barnets beteende måste förändras med hänsyn 

till deras förmåga att uppnå kunskapsmålen i skolan. 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Studien har genererat flera förslag om vidare forskning inom ämnet. Den ena är att 

Socialstyrelsen borde följa upp SBU:s rapport om hur diagnostiseringsprocessen kan bli mer 

systematiserad i landet för att få en mer jämlik sjukvård samt följa upp i vilken utsträckning 

Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer för medicinering med centralstimulantia 

efterföljs. Ytterligare ett förslag på studier är att socialtjänstens syn på samverkan kan 

genomföras med en kvantitativ studie som kan generera en generalisering till hur samverkan 

och stödinsatser kan förbättras av en bredare population än vad denna studie tillåtit. Eftersom 

socialtjänsten uppvisat ett mer kritiskt förhållningssätt till medicinsk behandling av diagnosen 

så är det av intresse att utforska på vilket sätt de anser att alternativa stödinsatser ska fungera 

vilket denna studie inte ämnat studera. 

6.4. Metoddiskussion 

Vissa reflektioner har till viss del redan gjorts i avsnittet ’metod’. Efter studiens 

genomförande kan vi dock konstatera att det finns en svårighet med att använda den 

hermeneutiska fenomenologin som analysmetod eftersom studien är både deskriptiv 

(beskrivande) och komparativ (jämförande). Svårigheten med metoden är att intervjuerna 

ständigt genererar ny kunskap och förståelse som vi skulle önska jämföra med den tidigare 

intervjupersonen vilket inte är möjligt. Av den anledningen blir den kvalitativa 

forskningsdesignen till viss del en begräsning eftersom informanternas svar kan bli svåra att 

jämföra. Den kvalitativa metoden medför också en begränsning på det vis att intervjuerna är 

tidsomfattande vilket medför att urvalets storlek begränsas och därav påverkas möjligheten att 

generalisera till en större population. 

Trots att vi genomgående följt etiska ställningstaganden i intervjuerna där vi bl.a. 

eftersträvat en intentional pliktetik genom att i redogöra för vår förkunskap om 

Socialstyrelsens oro för överdiagnostisering så upplevde vi att intervjupersonerna ibland var 

försiktiga i sina uttalanden. Detta gällde särskilt intervjupersonerna från skolan och den yngre 

socialsekreteraren. Detta skulle kunna betyda att intervjupersonerna kände sig obekväma i 

intervjusituationen vilket skulle kunna undvikas genom att använda ett anonymt 

frågeformulär. Men detta skulle istället begränsa de informationsrika svar vi erhållit som 

också är fördelen med den kvalitativa metoden. Vi kunde även uppfatta att intervjupersonerna 

från BUP och skolan ibland kunde känna sig ifrågasatta av oss vilket skulle kunna förklaras 
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med att de är beroende av effektiv behandling för att eleverna skall uppnå kunskapsmålen i 

skolan. Vi vill därför rikta en självkritik till vårt förhållningssätt till intervjupersonerna 

eftersom vi kan ha hämmat intervjupersonernas benägenhet att dela med sig av sin erfarenhet 

om de upplevt sig som ifrågasatta. Fördelen med att använda oss av en semistrukturerad 

intervju är att detta gjort det möjligt för intervjupersonerna att själva utveckla sina svar vilket 

bidragit till att de ofta refererat till sekundära källor som gjort det möjligt för oss att 

generalisera resultatet bättre. Sammantaget så har den kvalitativa forskningsdesignen och den 

hermeneutiska analysmetoden varit, något som Kvale kallar för en ”bildungsreise”, där 

intervjusamtalen bidragit till en bildande resa för oss som forskare vilket är av betydelse i vårt 

fortsatta yrkesliv som socionomer när vi själva möter barn med denna problematik.  
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Bilaga 1. Diagnoskriterier för ADHD enl. DSM- IV och 

DSM- 5  
A. Antingen (1) eller (2) *Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller 

hyperaktivitet- impulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmåga eller 
utveckling, vilket visar sig i (1) och/eller (2): 

(1) minst sex av följande symptom på ouppmärksamhet har förlegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån. *symptomen har 
en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studie/arbete 
 

Obs: Symptomen utgör inte enbart manifestationer av opposionellt beteende, trots, 

fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre 

tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) kärvs minst fem av symptomen 

Ouppmärksamhet 

(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter (*tex förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt genomförda 
arbetsuppgifter) 

(b) har ofta svårt at bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter och lekar (*tex har svårt 
att bibehålla fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder av läsning) 

(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal (*tex ter sig frånvarande även utan någon 
uppenbar källa till distraktion) 

(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) (*tex påbörjar uppgifter, men tappar genast fokus och låter sig lätt 
distraheras) 

(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (*tex har svårt att hålla 
ordning på utensilier, redskap och tillhörigheter; arbetar rörigt och oorganiserat; har 
svårt att tidsplanera; kan inte hålla tidsramar) 

(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 
(*tex skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: tex sammanställa 
rapporter, fylla i formulär, läsa längre artiklar) 

(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (tex leksaker, 
läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) (*skolmateriel, pennor, böcker, verktyg, 
plånböcker, nycklar, anteckningar, glasögon, mobiltelefoner) 

(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (*för äldre tonåringar och vuxna kan det 
inkludera ovidkommande tankar) 

(i) är ofta glömsk i det dagliga livet (*tex göra hemsysslor, gå ärenden; för äldre 
tonåringar och vuxna; tex följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar, komma till 
avtalande möten) 
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(2) minst sex av följande symptom på hyperaktivitet- impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån. *Symptomen 
har en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studie/arbete: 
 

*Obs: symptomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, 

fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre 

tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) krävs minst fem av symptomen. 

Hyperaktivitet 

(a) har ofta svårt att vara still med händer eller fötter eller kan inte sitta still *har ofta 
svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still på stolen 

(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 
sitta kvar på sin plats en längre stund (*tex lämnar sin plats i klassrummet, på kontoret 
eller andra arbetsplatser, eller i andra situationer där det krävs att man sitter kvar) 

(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 
situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla 
av rastlöshet)  

(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” (tex är oförmögen eller obekväm 

med att vara stilla en längre stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; 
kan uppfattas av omgivningen som rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har 
svårt att hänga med) 

(f) pratar ofta överdrivet mycket 
Impulsivitet 

(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdig (tex fyller i och 
avslutar andras meningar; oförmögen att vänta på sin tur i ett samtal) 

(h) har ofta svårt att vänta på sin tur (tex när man står i kö) 
(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (tex kastar sig in i andras samtal eller lekar *eller 

aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse; för ungdomar 
och vuxna; tex inkräktar i eller tar över andras aktiviteter) 
 

B. vissa funktionshindrade symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 
förelåg före sju års ålder. (*ett flertal symptom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet- 
impulsivitet förelåg före 12 års ålder) 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst två 
områden (tex i skolan/på arbetet) *ett flertal symptom på ouppmärksamhet eller 
hyperaktivitet- impulsivitet föreligger inom minst två olika områden (tex i hemmet, i 
skolan eller på arbetet; i samvaron med vänner eller närstående; vid andra aktiviteter) 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, i 
arbete eller studier. *det finns klara belägg för att symtomen stör eller försämrar 
kvaliteten i funktionsförmågan socialt, i studier eller i arbete) 

E. Symptomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgående störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre 
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med någon annan psykisk störning (tex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, 
dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).  

American Psychiatric Association 1994, s. 47ff (DSM- IV) 

* American Psychiatric Association 2013, 26ff (DSM- 5) 
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Bilaga 2. Regionala skillnader av förskrivning av 

centralstimulantia för ADHD 
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Bilaga 3. Regionala skillnader av nya fall av ADHD 
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Bilaga 4. Intervjuguide 
Denna intervjuguide har skapats med inspiration från de processfrågor Andersson använder 

sig av vid intervjuer för att söka intervjupersonens attityder, förståelse och uppfattning om 

något (Andersson 1999, s. 180). 

1. Bakgrund 
- Kön [för att ev. jmf. med tidigare studie om könsskillnader i attityder] 

- Kan du beskriva den erfarenhet du har med att arbeta med barn som har ADHD? 

2. ADHD  
- Hur skulle du förklara och beskriva diagnosen ADHD?  

- Hur tror du att barnet och dennes familj påverkas av att få en diagnos? Ser du något mönster 

eller likheter hos de familjer som får diagnosen? 

- Hur upplever du att diagnosen framställs av media och av andra i din omgivning? Vad har 

du själv för tankar om diagnosen?    

- Vilken typ av stöd anser du att barn med denna problematik behöver, vilken föredrar du? 

Anser du att de får adekvat hjälp? 

- Vad tror du att de andra aktörerna har för förståelse av diagnosen och hur den ska hanteras?  

- Anser du att du har tillräckligt med kunskap om diagnosen?  

- Har ditt förhållningssätt förändrats till diagnosen? 

3. Diagnosens ökning och Gävleborg som utmärkande län 
Innan dessa frågor visade vi bilaga 1 och 2. 

- Hur tolkar du dessa diagram? Vad har du för tankar kring detta? 

- Vad tror du att de andra aktörerna har för uppfattning? 

4. Samverkan 
- Hur upplever du att samverkan fungerar mellan de andra aktörerna? När fungerar den bra? 

När fungerar den inte?  

- Vad hoppas du att din insats ska medföra?  

- Vad anser du att samverkan har för betydelse? Behöver den förändras?  

- Vad tror du att de andra aktörerna har för uppfattning om samverkan?   
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Bilaga 5. Informationsbrev 
 

 

 

 

Hej!  

Vi är två socionomstuderande från Högskolan i Gävle som söker informanter till vårt 

examensarbete. Vår uppsats utgår från Socialstyrelsens rapport från 2013 som visar på stora 

regionala skillnader i Sverige av nydiagnostisering av ADHD och medicinering med 

centralstimulantia av personer med den diagnosen. Gävleborgs län särskiljer sig på så vis att 

den frekvensen nästan är dubbelt så hög i jämförelse med andra län. Vi vänder oss till Er som 

har erfarenhet av SIP- möten som syftat att samverka kring barn med en ADHD- problematik. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialtjänst, skola och neuropsykiatri beskriver 

barn med diagnosen ADHD och hur detta kan tänkas påverka deras samverkan.  

Mer specifikt vill vi med denna uppsats ta reda på följande frågor: 

- Hur	   förstås	   diagnosen	   bland	   professionella	   inom	   socialtjänst,	   skola	   och	  

neuropsykiatri	  och	  hur	  bör	  den	  hanteras?	  
- Hur	   upplever	   professionella	   inom	   socialtjänst,	   skola	   och	   neuropsykiatri	   att	  

samverkan	  och	  kommunikationen	  fungerar	  dem	  emellan?	  
- Vad	  är,	  enligt	  deras	  mening,	  orsakerna	  till	  diagnosens	  höga	  förekomst	  i	  Gävleborg?	  

 
Som metod i undersökningen kommer vi att intervjua totalt sex yrkesprofessionella med två 

representanter från vardera skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Intervjuerna 

kommer att ske enskilt, beräknas ta mellan 30-60 minuter och spelas in med hjälp av en 

laptop. Materialet kommer sedan att transkriberas och analyseras.  

 

 

Din medverkan innebär att: 

- Du	  när	  som	  helst	  kan	  avbryta	  ditt	  deltagande	  och	  du	  behöver	  inte	  heller	  motivera	  

varför.	  

- Den	  kunskap	  och	  information	  som	  du	  delger	  kommer	  endast	  att	  behandlas	  av	  oss	  

och	  kommer	  enbart	  användas	  i	  denna	  studie.	  
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- Din	   identitet	   kommer	   inte	   att	   kunna	   urskiljas	   i	   examensarbetet.	   Din	   utsaga	  

kommer	  att	   transkriberas	  där	   även	  direkta	   citat	   kan	  komma	  att	   användas	  men	  

kommer	   då	   ske	   med	   koppling	   till	   din	   profession	   dvs.	   som	   socionom,	   psykolog,	  

pedagog.	  Det	  skall	  dock	  understrykas	  att	  det	  kommer	  framgå	  i	  studien	  att	  den	  är	  

genomförd	   från	  skola,	  socialtjänst	  och	  neuropsykiatri	   i	  Gävleborgs	   län	  men	   inte	  

mer	  detaljerat	  än	  så.	  

 

Vi hoppas att du finner detta av intresse och att du vill dela med dig av dina erfarenheter till 

oss. Det skulle vara till mycket hjälp! Vid frågor vänligen kontakta oss. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 
Socionomstuderande Socionomstuderande Handledare, docent i Sociologi 

Ellinor Öhman Sofia Olerud Dimitris Michailakis 

Tel. 0738-32 40 97 Tel. 070-32 73 864  

elli.ohman@hotmail.com sofia.olerud@gmail.com dimitris.michailakis@hig.se 

 

 


