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Abstract 

In the body of knowledge surrounding ADHD there is a power struggle regarding which 

interpretations and perspectives should prevail. Representatives from various scientific 

disciplines and professions write and publish articles about the diagnosis based on their 

respective points of view. These articles are the focus of this thesis. Among other things it can 

be seen in these examined articles that, the prevalence of ADHD is higher amongst 

established bodies of social care, and that there is a lack of knowledge regarding the diagnosis 

in social systems such as schools and social services. Our aim with this study is to highlight 

how professionals within the Swedish contemporary field of knowledge surrounding ADHD 

create significance and meaning of the phenomenon. Based on Jonathan Potters discourse 

analysis, we focus on how ADHD is described by professionals in contemporary Swedish 

articles about ADHD and also on how these descriptions become valid and credible in these 

texts. The approach used in our case has been article analysis, based on Potter's rhetorical 

toolbox that includes both theory and method in one. ADHD is widely presented in the 

articles with descriptions ranging from a cultural disease constructed by prevailing social 

climate to being a genetic abnormality. Using various rhetorical strategies it is possible to 

establish totally different groups of interpretative repertoires as all true. In this thesis, we also 

discuss the possible consequences of these various explanations and constructions within 

social work and society at large. 

Keywords: ADHD, discourse analysis, discourse psychology, interpretative repertoires, 
profession, field of knowledge, social work. 

Nyckelord: ADHD, diskursanalys, diskurspsykologi, tolkningsrepertoar, profession, 
kunskapsfält, socialt arbete. 
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Inledning   

Problemformulering	  

Diagnosen ADHD har sysselsatt många forskare inom medicin, genetik, psykologi, pedagogik 

och sociologi, samt flera andra vetenskapliga ingångar sedan en lång tid tillbaka (Suominen 

2013). Intresset av diagnosen eller fenomenet ADHD verkar inte bara ha intresserat den breda 

skaran forskare utan är dessutom ett område som många olika professioner har ett intresse av 

att uttala sig om. På senare år är det framför allt två olika synsätt som har dominerat inom 

ADHD-forskningen och den allmänna debatten: det medicinska och det miljömässiga. Det 

medicinska synsättet har definierat ADHD som en neurologisk avvikelse med en klar genetisk 

bakgrund. Det miljömässiga synsättet menar istället att avvikelsen är en kulturell 

konstruktion. Det man kan utläsa av tidigare forskning är att det har försiggått en kamp om 

hur ADHD ska förstås och förklaras (Brante 2006, Carlberg 2014 och Ekström 2012). Denna 

kamp verkar vara långt ifrån över, men tycks ändå ha landat i att ADHD idag till största del 

förklaras och behandlas inom medicinen och i allt mindre utsträckning ses som ett socialt 

problem. Detta har också lett till att fenomenet i mindre utsträckning diskuteras utifrån 

socialpolitiska och samhällsvetenskapliga perspektiv (Brante 2006, Lundström 2016) och det 

är just inom en sådan diskussion som vi önskar bidra med vår uppsats.  

Diagnosen fastställs idag i regel utifrån särskilda diagnoskriterier som finns listade i 

diagnosmanualerna DSM-5 eller ICD-10, samt även i andra mer lokalt utformade 

diagnostiska instrument (APA 2013, SBU 2013). I DSM-5 framställs ADHD 

sammanfattningsvis som en neuropsykiatrisk diagnos som fastställs utifrån en rad symptom 

som i huvudsak handlar om en individs beteende och kognitiva förmågor i olika situationer 

och i vilken grad dessa beteenden orsakar problem i vardagen för individen. Symptomen ska 

ha funnits före 12 års ålder och ska ha uppvisats under längre tid, mer specifikt mer än de 

senaste sex månaderna. Symptomen ska också ha observerats i minst två olika miljöer under 

den här tidsperioden. Vidare delas symptomen in i två huvudgrupper: 

uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (APA 2013, SBU 2013, Socialstyrelsen 2014). 

Men de gränsdragningar mellan normalt och avvikande som en medicinsk diagnos alltid 

innebär kan alltså problematiseras och det finns kontrasterande tolkningar och förklaringar till 

de svårigheter som förknippas med ADHD.  

Vi vill under uppsatsens gång försöka få en tydligare bild av dessa olika tolkningar och 

förklaringar kring en individs symptomsvårigheter. Vilka beskrivningar förekommer om 
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ADHD och vilka argument ger olika forskare och experter uttryck för? Vi ser ett värde i att 

granska hur vi konstruerar fenomenet ADHD i olika kontexter och diskutera vad dessa 

konstruktioner kan få för innebörder för individen och i förlängningen för det sociala arbetet. 

När anses en svårighet vara så begränsade för individen att den räknas som en 

funktionsnedsättning och inte bara som en del av de svårigheter och hinder vi behöver 

förhålla oss till när det gäller att bara vara en lidande människa? 

Vi hoppas genom vår studie kunna bidra till att syna och lyfta fram flera viktiga och 

problematiska aspekter över hur olika professioner, som många gånger betraktas som 

diagnosens experter, beskriver orsakerna och förklaringar till den växande diagnostiseringen – 

och vilken behandlingskultur de för fram. Detta känns extra angeläget då experternas 

förklaringsmodeller många gånger påverkar hur en individ ser på sig själv och blir bemött av 

sin omvärld (Svenaeus 2013). Inom socialt arbete blir dessutom professionens bemötande och 

kategoriserande många gånger avgörande för en individs motivation och förmåga till 

förändring framåt. Beskrivningar av fenomenet påverkar inte bara vårt bemötande av 

klienterna, utan får också betydelse för vilka insatser man framåt kommer att kunna erbjuda 

målgruppen genom sin legitimitet som socionom. Områden där ADHD-diagnosen börjar bli 

representerad i allt högre grad och där socionomens profession i allt större utsträckning 

kommer att efterfrågas är inom dygnsvården där barn och ungdomar medicinerar för ADHD, 

och inom fattiga familjer där diagnosen är vanligt förekommande. ADHD-diagnosen är 

dessutom ett vanligt inslag hos övriga klienter inom den sociala barnavården (Lundström 

2016). Dessutom lyfts det fram att det saknas kunskap om diagnosen framför allt inom sociala 

system som socialtjänsten (Fernell, Gillberg, Kadesjö & Nylander 2014). Vi anser därför att 

temat för vår uppsats har hög relevans inom institutionen för socialt arbete.  
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Syfte	  	  
Vårt syfte är att bidra till att problematisera hur aktörer inom ett svenskt samtida kunskapsfält 

kring ADHD skapar betydelser och mening om fenomenet. Inom ramen för det syftet vill vi 

synliggöra hur detta meningsskapande går till genom hur den professionella expertisen 

använder språket i nyligen publicerade texter. Genom att titta på hur de för fram vissa 

tolkningsrepertoarer som trovärdiga och giltiga vill vi diskutera vad det kan få för betydelser 

för berörda målgrupper inom socialt arbete. 

Frågeställningar	  

Följande frågeställningar vägleder oss i vår önskan att uppnå ovanstående syfte: 

• Hur konstrueras ADHD genom hur fenomenet beskrivs, framställs och förklaras inom 

det aktuella kunskapsfältet kring ADHD av olika professionella aktörer där? 

• Vilka synsätt och tolkningar kommer till uttryck och vad argumenteras det för i texter 

om ADHD som har publicerats i Sverige under de senaste åren? 

• Hur görs beskrivningarna giltiga och trovärdiga? 

Forskningsöversikt 

Sökprocess	  

När det gäller vår sökprocess har vi sökt efter tidigare forskning och litteratur utifrån följande 

nyckelord: ADHD, diagnosticering, forskning, debatt, kontrovers, kunskap, kunskapsfält, 

diskurs, biomedicin, socialt arbete, socialmedicin, psykiatri, barnpsykiatrisk utredning, 

medicinering, medikalisering, socialkonstruktionism, hjärnforskning, genetik, 

förklaringsmodeller, socialpolitik, habilitering, psykiatri, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, professionsmakt, expertkunskap, avvikelse, behandling, insatser och 

normalitet. Vi har använt olika kombinationer av dessa sökord, som exempelvis 

“neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och socialt arbete” eller “forskning om medicinering 

och ADHD”. Vi har sökt i databaserna: EBESCO, SwePub, PubMed, Social Services 

Abstracts, LIBRIS, Google Scholar, ProQuest Social Sciences, DiVA och Mediearkivet. Vi 

har även sökt artiklar i olika tidskrifters egna elektroniska arkiv. Vidare har vi tagit hjälp av 

biblioteket vid Forum funktionshinder för att ta del av det aktuella kunskapsläget kring 

ADHD.  
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Ett	  hav	  av	  forskning	  om	  ADHD	  	  

Det råder ingen brist på forskning om ADHD. Nya forskningsresultat avlöser ständigt 

varandra och inom kunskapsfältet finns det en livaktig debatt. För att inte drunkna i denna 

ocean av litteratur och tidigare forskning har vi avgränsat sökningarna och rensat bland våra 

träffar utifrån vårt syfte. En strategi har varit att avgränsa oss i tid och vi har valt att 

koncentrera oss på forskningsresultat från de senaste åren eftersom nya rön snabbt dateras 

inom detta område och eftersom det är föreställningar inom det aktuella kunskapsläget som vi 

främst är intresserade av. En annan strategi har varit att lägga mest fokus på det som har 

skrivits i en svensk kontext eftersom det är detta meningssammanhang som vi har valt att 

undersöka. Den viktigaste avgränsningen har dock varit att det som står i fokus i föreliggande 

uppsats inte är ADHD i stort utan hur diagnosen framställs i olika mediala representationer av 

experter inom kunskapsfältet i Sverige idag. Och här är den tidigare forskningen mer 

begränsad.  

Medicinsk	  slagsida	  inom	  ADHD-‐forskningen	  

Efter att ha sökt på ADHD i olika forskningsdatabaser är det lätt att dra slutsatsen att 

träffresultaten till övervägande del kommer från det medicinska området. När det gäller 

forskning inom socialt arbete om ADHD är det betydligt färre träffar, vilket vi får anledning 

att återkomma till nedan. Forskningen har också i mindre utsträckning riktat blicken mot 

själva forskningsfältet, aktörerna och diskussionerna där, och tonvikten ligger inte, som i vår 

uppsats, på frågor om hur ADHD framställs av professionella i olika texter, utan 

koncentrationen har legat på orsaker, diagnostisering, förekomst och behandling. Det som vi 

har hittat när det gäller textanalyser om fenomenet ADHD är ett flertal studentuppsatser från 

olika utbildningar i Sverige, Jonas Lindholms undersökning av hur massmedia har hanterat 

kritiken av ADHD (2015), Bo-Lennart Ekströms avhandling från 2012 som vi redogör för 

nedan, samt Sauli Suominens sociologiska metaanalys från 2013 av den vetenskapliga 

litteraturen om ADHD. Medicinska diagnoser har också problematiserats i annan typ av 

litteratur som exempelvis inom medicinsk humaniora eller av Mats Börjesson och Eva 

Palmblad (2003), samt i boken Diagnosens makt (Hallerstedt 2006). I följande genomgång av 

forskningen tar vi dock vår startpunkt i Suominens resonemang eftersom han tecknar en tydlig 

bild av vilka perspektiv som kommer till uttryck inom ADHD-forskningen. Inför den 

genomgången kan vi tillägga att det ur en historisk synvinkel är långt ifrån nyuppfunna 
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spänningar som vädras i de vetenskapliga diskussionerna kring ADHD, vilket Ingrid Carlberg 

visar i sin kunskapssammanställning från 2014. 

ADHD-‐forskningen	  rymmer	  olika	  förklaringsmodeller	  

Sauli Suominen skriver i sin artikel Polariseringen kring begreppet ADHD – från konflikt till 

en gemensam förståelse (2013) att det i ADHD-litteraturen finns fyra olika 

förklaringsmodeller till ADHD. Den första är den tes som han menar dominerar i litteraturen 

och samhället idag, vilket är den genetiska förklaringsmodellen. Den andra är den modell där 

forskarna lyfter fram sambandet mellan gener och miljö som en förklaring till ADHD. Den 

tredje kallar Suominen för en sociologisk förklaringsmodell och den fjärde handlar om att alla 

vetenskapsgrenar har rätt till sin egen beskrivning av ADHD. När det gäller den sociologiska 

modellens sätt att förklara ADHD är medikalisering och genetifiering viktiga begrepp, skriver 

Suominen. Medikalisering rör exempelvis hur sociala problem förstås och förklaras ur ett 

medicinskt perspektiv och hur fenomen som tidigare inte har ansetts medicinska nu 

förknippas med just den vetenskapen. Genetifiering handlar om att gener i allt större 

utsträckning förklarar skillnader mellan människor, att gener till och med betraktas som 

deterministiska. Den sociologiska förklaringsmodellen lyfter enligt Suominen även fram 

samband mellan samhällsförändringar och diagnoser som ADHD. 

Suominen menar att det behövs en mångvetenskaplig forskning om ADHD och att den 

genetiska förklaringsmodellens dominans är problematisk, bland annat därför att eventuella 

samband med faktorer i omgivningen, såsom exempelvis samhällsförändringar, svårigheter 

inom familjen eller för stora skolklasser, då kan komma i skymundan. 

Den	  multifaktoriella	  förklaringsmodellen	  	  

Vad vi förstår är det ett slags multifaktoriell förklaringsmodell som dominerar inom den 

svenska ADHD-forskningen idag. Enligt modellen orsakas ADHD av en samverkan mellan 

en rad olika riskfaktorer. Här inkluderas både biologiska-organiska och psykologiska 

orsaksfaktorer. Genetiska förklaringar har en stor tyngd i den multifaktoriella 

förklaringsmodellen där ärftligheten av gener betraktas som en riskfaktor. Experterna menar 

att det är ett flertal gener och deras avvikelser som påverkar uppkomsten av ADHD 

(Forssberg 2004).  

Den delen av den svenska forskarvärlden som anger en biologisk eller genetisk grund till att 

en person uppvisar ADHD-symptom hänvisar ibland till hjärnforskningen och därför kommer 
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vi i följande avsnitt att kort redogöra för denna. Eftersom våra frågeställningar handlar om hur 

ADHD beskrivs vill vi ha med dessa rön om hjärnan som en bakgrund då de kan användas för 

att förstärka vissa förklaringar och argument. 

Det finns idag forskning som visar skillnader i hjärnan mellan barn med och utan ADHD. 

Forskare har upptäckt mätbara strukturella skillnader i hjärnbarkens yta hos barn med och 

utan diagnos (Forssberg 2004). Även hjärnans signalsubstanssystem och hur det påverkas av 

genetiska faktorer är en del av detta forskningsområde. En del av hjärnforskningen handlar 

också om hur hjärnan förändras och påverkas av ADHD-medicinering genom att en daglig 

dos amfetamin ger ökad utväxt av vissa utskott och synapser i hjärnan (Forssberg 2004). 

Sammanfattningsvis kan vi säga att mötet mellan de som förespråkar skillnader i hjärnan som 

en bakgrund till symptomen och de som ser andra orsaker till diagnostiseringen har varit långt 

ifrån friktionsfritt, vilket diskuteras i nästa stycke. 

Den	  vetenskapliga	  kontroversen	  kring	  ADHD	  

Kunskapsområdet kring ADHD präglas av en vetenskaplig kontrovers. Denna kontrovers har 

det också forskats om. I sin avhandling studerar Bo-Lennart Ekström (2012) hur företrädare 

från det medicinska området uttrycker sina argument och kunskapsanspråk i den del av den 

svenska debatten som formulerades i Läkartidningen och Dagens Medicin mellan 1996 och 

2006. Ekströms utgångspunkt som pedagog är mötet mellan skolans verksamhetsfält och 

medicinsk vetenskap. Ekström beskriver hur kontroversen förändras och intensifieras över tid, 

tonläget varierar från saklig debatt till nedsättande omdömen och smutskastning. Tongivande 

namn inom kontroversen var Christopher Gillberg (upphovsmannen bakom den till ADHD 

närliggande damp-diagnosen) och Eva Kärfve (som kritiserade diagnosen för att vara ett slags 

hjärnspöke). Oenigheterna djupnar särskilt när centralstimulerande medicinering med 

amfetaminpreparat till skolbarn diskuteras. De medicinska företrädarna uttrycker också enligt 

Ekströms analys att de anser sig veta hur skolan ska bemöta elever med ADHD och hur 

skolmiljön ska utformas utifrån deras funktionsnedsättning. De medicinska aktörerna 

uttrycker på så vis ett kunskaps- och maktanspråk i grundskolan. Det innebär i en förlängning 

att det neuropsykiatriska paradigmet och de medicinska aktörernas kunskaper förväntas 

översättas till praktiska åtgärder i den dagliga pedagogiska verksamheten i skolan. Utifrån 

Ekströms avhandling funderar vi över huruvida det neuropsykiatriska perspektivet har brett ut 

sig på samma sätt inom det sociala arbetets domäner, eller om dominansen enbart gäller 

skolan, och om den medicinska expertisen också gör anspråk på att veta hur socialarbetare bör 
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handskas med klienter med ADHD på samma sätt som deras maktanspråk enligt Ekström 

riktar sig mot praktisk pedagogisk verksamhet. Just detta är inget som undersöks i vår uppsats 

men frågor om vems perspektiv som ska ha tolkningsföreträde inom ett område som ADHD 

där olika professioner och vetenskapsgrenar möts och förväntas samverka är viktiga för oss att 

ha med som en bakgrund till vår egen analys. 

ADHD-‐forskning	  och	  socialt	  arbete	  

Det finns begränsade kunskaper om vad ADHD får för innebörder inom socialt arbete. Det 

finns inte mycket tidigare forskning från socialt arbete som rör diagnosen. Ett exempel är 

dock Patrik Karlssons och Tommy Lundströms studie om geografiska skillnader inom landet 

när det gäller förskrivning av ADHD-medicin (2015) och den diskussion de för där om hur 

faktorer på kommunal nivå kan vara sammankopplade med förskrivningsnivån. Tommy 

Lundström har även bidragit med en egen artikel om förekomst och ökning av ADHD och 

diskuterar detta i relation till social barnavård (2016). Den artikeln bygger på läsning och 

analys av sekundärdata, en så kallad review article. Lundström menar att den ojämna 

spridningen av ADHD har hög relevans för socialt arbete, eftersom det just är bland 

socialarbetares klienter som andelen diagnostiserade är som högst. Detta vare sig man arbetar 

med försörjningsstöd, social barnavård eller inom psykiatrin. Lundström tar också i sin artikel 

upp det problematiska i att fenomenet i allt mindre utsträckning verkar diskuteras utifrån de 

samhällsvetenskapliga och socialpolitiska perspektiven. Om detta inte förändras kan det bli 

direkt skadligt för en profession som socialt arbete, skriver han. Vi kommer att få stor 

anledning att återkomma till Lundströms artiklar framöver i vår textanalys, och det är just de 

argument som han lyfter som har motiverat oss att genomföra denna studie. 

Även Anders Hjern och kollegor tar i sin studie (2010) upp sambandet mellan förskrivning av 

ADHD-medicin och socioekonomiska variabler. Enligt Hjern är sambanden mycket tydliga i 

Sverige och även i andra länder. Att ADHD-diagnosen har en ojämn spridning i sociala 

grupper väcker frågor hos oss om frånvaron av forskning inom socialt arbete när det gäller 

den problematiken. Barn som växer upp under stressande förhållande i familjer på grund av 

brist på tid och pengar, missbruk, ensamt föräldraskap och låg utbildning hos föräldrarna har 

starka samband med förskrivning av ADHD-medicin till barn som kommer ifrån de här 

hemförhållandena. Detta samband gäller även barn som växer upp i en miljö där psykisk 

ohälsa och andra slitningar inom föräldrarelationen förkommer (Hjern m.fl. 2010). 
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Att barn inom den sociala barnavården medicineras mot ADHD är kanske inte så förvånande, 

då svårigheter inom diagnoskriterierna för ADHD påminner om många liknande problem som 

den här gruppen kan brottas med. Det som väcker vårt intresse och frågor är mer kunskapen 

om vad det innebär inom praktiskt socialt arbete, då det sannolikt är med medverkan av 

socialarbetaren som ADHD-diagnosen tillkommer bland annat inom dygnsvården för de här 

ungdomarna (Lundström 2016:27). Denna problematik utgör en fond till vår egen analys. 

Ett	  forskningsfält	  med	  stora	  kunskapsluckor	  

Det är fortfarande mycket som forskarna inte vet om ADHD även om det är ett väl beforskat 

område. Den medicinska vetenskapen har exempelvis inte identifierat en biologisk eller 

genetisk grund till ADHD utan det handlar fortfarande om en symtomdiagnos (Ljungberg 

2011). Hjärnforskningen vi nämner ovan har upptäckt skillnader i hjärnan, men kan inte ange 

vad dessa förändringar av hjärnan beror på, eller slå fast dessa skillnader som orsak till att 

individen uppvisar symptom på ADHD. Det finns heller inga vetenskapligt belagda 

orsakssamband mellan särskilda psykosociala faktorer och uppkomsten av ADHD. Att det 

däremot finns samband (men inte kausala) mellan socioekonomiska faktorer och ADHD-

diagnos är som vi varit inne på väl belagt och man vet sedan länge att diagnosen är vanligare 

för barn i fattiga familjer men inte vad det beror på. Vidare finns det ett flertal tvillingstudier 

som visar att ärftliga genetiska faktorer kan förklara förekomsten av ADHD upp till minst 75 

procent (Faraone m.fl. 2005), men dessa studier har också mött stark kritik (Ljungberg 2011, 

Lundström 2016) och det är svårt att med säkerhet säga vad resultaten av studierna egentligen 

står för.  

Kunskapsbristerna inom forskningsfältet rör inte enbart de bakomliggande orsakerna till 

ADHD. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har (2013) gjort en systematisk 

litteraturöversikt av det aktuella kunskapsläget när det framför allt gäller diagnos av ADHD 

och effekterna av behandling vid ADHD, vilken bland annat visar att det fortfarande finns 

stora	  kunskapsluckor när det gäller diagnosen och effekten av de olika behandlingar som 

finns. SBU lyfter fram att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för de instrument som 

används vid diagnostisering av ADHD. Detsamma gäller kunskapsunderlaget för olika typer 

av behandlingar. SBU konstaterar att läkemedelsbehandling är den vanligaste 

behandlingsformen vid ADHD och här finns det evidensbaserade positiva resultat, men enbart 

när det gäller korttidsbehandling (vilket i det här fallet handlar om sex månader). Det finns 

däremot otillräcklig kunskap om hur effekterna av läkemedelsbehandling ser ut på lång sikt, 
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skriver SBU. Forskarna vet alltså inte om de gynnsamma effekterna av medicinerna kvarstår 

på lång sikt och man känner heller inte till vilka biverkningar som kan uppkomma över en 

längre behandlingstid.  

När det gäller icke-medicinska behandlingar tar SBU i sin översikt upp att det finns kring 

trettio olika behandlingsformer, exempelvis psykodynamisk behandling. Det vetenskapliga 

underlaget är dock även här otillräckligt för att säga något om effekterna av dessa, menar 

SBU, då det saknas experimentella studier som med säkerhet kan påvisa effekterna. 

Några	  avslutande	  ord	  kring	  vår	  forskningsöversikt	  

Avslutningsvis vill vi säga att vi i vår översikt av tidigare forskning har avgränsat oss till 

forskning som knyter an till uppsatsens syfte och frågeställningar och till de tematiker som 

diskuteras genom uppsatsen. ADHD-forskningen rymmer förstås vidare ingångar än de som 

vi tar upp i vår genomgång ovan.  

Då vi även använder forskningsartiklar som material i vår analys har vår önskan med 

översikten varit att ge en bakgrund till de utsagor och argument som kommer till uttryck i de 

texter som analyseras. Vi har på det sättet velat göra det tydligt för läsaren att en till synes 

lösryckt utsaga kanske behöver förstås i förhållande till resonemang från tidigare forskning 

och debatt – som del i ett alldeles särskilt diskursivt sammanhang. I förhållande till detta 

sammanhang är vår önskar att titta närmare på vilka tolkningar som förekommer idag inom 

ADHD-diskursen eftersom tidigare forskning visar att det råder delade meningar om hur 

ADHD-fenomenet ska förstås och beskrivas. 

Teori 

Teoretiska	  utgångspunkter	  och	  centrala	  begrepp	  

Vi har valt en diskursanalytisk utgångspunkt vilket innebär att vårt fokus riktas mot språket 

och hur människor använder språket för att skapa mening, men också hur språket i sin tur 

konstituerar betydelser och innebörder (Bergström & Boréus 2012, Börjesson 2003). I vårt 

fall är det meningsskapande om ADHD som blir intressant och framför allt 

språkanvändningen hos människor som genom sin ställning inom kunskapsfältet har makt att 

definiera vad ADHD är och hur ADHD ska förstås och behandlas. Dessa företrädare 

publicerar texter av olika slag om ADHD och det är alltså det är den typen av texter som 

analyseras i studien. Inom vissa delar av diskursanalys är det vanligt att betrakta texter som en 
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slags konkretisering eller manifestering av diskurser och med utgångspunkt i den tanken 

används textanalys för att studera olika samhällsfenomen eller diskurser (Bergström & Boréus 

2012), som vår tids syn på ADHD.  

Vi har här redan nämnt två av diskursanalysens mest centrala begrepp: språk och diskurs. 

Makt är ett annat viktigt begrepp inom diskursanalysen och dessa tre begrepp hänger samman. 

En diskurs kan beskrivas som ett särskilt sätt att tala om och förstå någonting och inom en 

diskurs råder det en någorlunda enhetlig uppfattning om vad man kan tala om och vad som 

anses sant eller falskt (Bergström & Boréus 2012, Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi 

säger någorlunda eftersom det samtidigt ständigt pågår en maktkamp om vilken sanning som 

ska gälla. Denna kamp sker genom språket och förändrar språket, vilket också leder till att 

vårt vetande om olika företeelser förändras över tid. Det blir inte minst blir tydligt när man ser 

på hur det som hålls som sant och riktigt om ADHD har skiftat genom åren.  

Vi använder de delar av diskursteorin som får oss att komma vidare i vår förståelse av hur 

vissa av de samtida beskrivningarna av ADHD framställs som mer sanna och riktiga än andra. 

Detta intresse får oss att landa i den del av diskursanalysen som har kategoriserats som 

diskurspsykologi eller reflexiv- alternativt konstruktionistisk diskursanalys (Börjesson 2003, 

Winther Jørgensen & Phillips 2000). Inom denna gren av diskursanalysen är Jonathan Potters 

bok Representing Reality (1996) och Potters studium av diskurser, retorik och sociala 

konstruktioner tongivande (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I det följande redogör vi för 

denna gren av diskursanalysen. 

Diskurspsykologi	  	  

Utifrån sitt ifrågasättande av socialpsykologins antagande om att sociala fenomen ska 

förklaras genom kognitiva processer, som tänkande, förnimmelse och resonerande, utarbetade 

Wetherell och Potter teorier och metoder för att kunna analysera språk och texter utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:98). Wetherell 

och Potter arbetade ihärdigt under sin forskarbana med att ta fram användbara 

forskningsredskap inom diskurspsykologin, och deras teorier och metoder har haft en viktig 

roll för diskursanalysens utveckling. Det kognitivistiska angreppsättet vill utifrån sina 

antaganden förklara attityder och handlingar som ett resultat av att människan behöver göra 

mentala bearbetningar av den information som hen inhämtar från den sociala världen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:98). Socialkonstruktionismen menar istället att de 

psykologiska processerna påverkas av de sociala aktiviteter, där individen inte äger sina 
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attityder och handlingar, utan att de till största del påverkas utifrån och konstitueras genom 

sociala aktiviteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000:101).  

Wetherell och Potters metod och teori bygger på föreställningen om att se på diskurser mer 

som tolkningsrepertoarer, för att kunna peka på en viss sammanhängande helhet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:115). Tanken med tolkningsrepertoarerna är att man ska kunna 

tänka kring dem som en samling begrepp och metaforer som används för att känneteckna och 

värdera händelser och handlingar i vardagslivet. Tolkningsrepertoarer kan beskrivas som ett 

kulturellt delat sätt att tala om och förstå ett fenomen, samtidigt som begreppet betonar att en 

till synes enhetlig tolkning kan inbegripa en flexibel uppsättning repertoarer.  

Wetherell och Potter ville med sin forskning fokusera på hur diskurser skapar världsbilder och 

hur de som ansluter till en diskurs uppfattar den som den sanna verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:114). Wetherell och Potter fann det inte intressant att resonera 

kring tolkningsrepertoarer i termer av sanna eller falska avspeglingar av världen. Det som 

istället var deras avsikt var att man skulle undersöka hur tolkningsrepertoarer etableras som 

sanna och trovärdiga genom olika tillämpningar av språket. Ett syfte med detta angreppssätt 

är att synliggöra samhällsgruppers olika intressen och hierarkiska förhållanden (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:115).  

Potter	  som	  teori	  och	  metod	  

När Potter (1996) arbetade fram sin retoriska verktygslåda var han framför allt intresserad av 

två ingångar: hur faktabeskrivningar med hjälp av språket konstrueras som trovärdiga och 

vilket sorts handlande de bidrar till. Potter menar att vi behöver förhålla hos kritiskt till hur 

exempelvis etablerade forskares, läkares och psykologers uttalanden framhävs eller tas för 

givna i vissa kontexter. Därför har Potter valt att studera hur människor använder sig av 

faktaversioner i tal eller i skriven text för att framställa sina argument som sanna och 

trovärdiga. Fokus för hans tillvägagångssätt ligger på hur författare eller talare konstruerar 

beskrivningar som sakliga och hur andra sedan försöker undergräva dessa. Potter vill också 

uppmärksamma oss på att det lika väl som att titta på det som har beskrivits kan handla om att 

titta på hur upphovsmannen har valt att vara sparsam i sin framställning och fundera över vad 

som eventuellt kan ha utelämnats i ett yttrande. Vidare för Potter ett resonemang om att 

beskrivningen av en utsaga inte kommer att ha ett värde för författaren utan att man först tar 

hänsyn till vilket värde författarens uttalande kommer att tilldelas i den givna kontexten, då en 

beskrivning eller ett yttrande inte lever vidare utan att först ingå i ett större sammanhang. 
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Potter menar också att det alltid finns ett underliggande intresse hos upphovsmannen till en 

framställning. Oftast finns det en önskan om att göra anspråk på något och en förhoppning om 

att få tillgång till detta genom sin argumentation. Fakta blir härmed genom den språkliga 

retoriken till en allmän sanning i relation till den kontext där den kommer att användas. 

Metod 	  

Diskursanalys	  av	  texter	  	  

Diskursanalys kan beskrivas som både en teori och en metod (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Några av diskursanalysens grundläggande teoretiska utgångspunkter har vi försökt 

beskriva i ovanstående teoriavsnitt. När det gäller tillvägagångssättet handlar det i vårt fall om 

analys av skrivna texter författade av aktörer inom kunskapsfältet kring ADHD. Som vi har 

varit inne på har diskursanalysen många olika grenar och både val av material och 

analysmetoder kan skilja sig åt. Vi har valt att analysera texter utifrån tanken om att texter 

ingår i ett större sammanhang där de läses, refereras och påverkar (Bergström & Boréus 

2012), inte minst om avsändaren har status i samhället vilket flitiga svenska debattörer om 

ADHD ofta har. Vi utgår också från en tanke om att texter kan få konsekvenser för hur 

människor tänker och vad de gör (Bergström & Boréus 2012). Detta blir extra intressant för 

oss eftersom det sociala arbetet till stor del bygger på att förhålla sig till olika faktatexter och 

beskrivningar. Utgångspunkten för en socionom är att sträva efter ett helhetsperspektiv med 

bedömningar på olika nivåer och utifrån olika teorier och då blir det också viktigt att klara av 

att ta in tvärvetenskaplig eller tvärprofessionell kunskap i olika utvecklings- och 

samarbetsformer (IFSW/SSR 2014). Både inomvetenskaplig och mer ämnesövergripande 

kunskap behöver man som socionom därför ständigt läsa in sig på. Texternas beskrivningar, 

förklaringar, argument och faktakonstruktioner ligger också många gånger till grund för 

vilken form av agerande som intas i det praktiska sociala arbetet, vilket har motiverat oss att 

genomföra denna uppsats. Att hjärnforskningen presenterar nya rön om ADHD kanske kan få 

effekter för vilka behandlingsformer som erbjuds eller vilket bemötande de diagnostiserade 

kan få i sina kontakter med professionella, för att ta ett exempel. Bland annat därför anser vi 

sammanfattningsvis att texter är viktiga att närläsa och analysera. Det är vidare ofta via texter 

som forskare och lekmän sprider sina kunskaper inom ett område. Textens möjligheter att 

påverka, och huruvida utsagorna i en text kommer att anses trovärdiga, är knutet till sådant 

som skribentens position inom kunskapsfältet, sättet att använda språket och i vilket forum 
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texten publiceras. Övervägningar kring detta ligger till grund för hur vi har valt ut vårt 

material. 

Material	  	  

Det material som vi analyserar i uppsatsen är samtida svenska texter om ADHD författade av 

aktörer med olika professionella ingångar och perspektiv till det aktuella kunskapsfältet kring 

ADHD. Utifrån att vårt huvudintresse i uppsatsen riktas mot hur expertisen och olika 

professioner framställer ADHD har vår viktigaste urvalsstrategi varit att hitta texter där detta 

kommer till uttryck. Det innebär att texter som inte handlar om just ADHD, eller vars 

upphovsman inte har en professionell ingång till detta kunskapsområde, har rensats bort. 

Exempel på texter som vi har valt bort har varit journalister som recenserar böcker om 

ADHD, eller som intervjuar ADHD-forskare om nya rön, personer med ADHD som skriver 

om sig själva och sin diagnos, föräldrar som skriver blogginlägg om sina diagnostiserade 

barn, informationsmaterial om ADHD där det inte framgår vem som är författare, samt andra 

typer av texter om ADHD skrivna av studenter och privatpersoner. 

Under vår sökprocess lade vi ganska snart märke till att vi behövde prova olika söksätt för att 

hitta olika typer av texter, och texter som representerar olika perspektiv. Vi har med ADHD 

som sökord letat efter för oss intressanta publikationer i olika databaser och sökmotorer. Det 

har inneburit ett stort antal träffar ur vilket vi strategiskt har gjort vårt urval genom att välja ut 

olika professionella områden för att se hur de beskriver sin syn på ADHD och hur de 

framställer sina argument. Vi har också gjort den typen av bortval som vi beskriver ovan. Vi 

märkte ganska snart att en övervägande del av träffarna kom från det medicinska området och 

att vi fick leta mer aktivt för att finna andra ingångar och förklaringar till fenomenet ADHD.  

De texter vi till sist valde ut har vi sammanfattningsvis grupperat som författade av: läkare, 

psykolog, psykoterapeut, dietist, folkhälsovetare, filosof, socialantropolog, sociolog, 

neuropsykolog, neuropsykiatrier, beteendevetare och slutligen socionom. Skribenterna kan 

exempelvis vara aktiva vid institutioner och centra för områden som barn- och 

ungdomspsykiatri, socialt arbete, pedagogik eller specialpedagogik, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar eller praktisk kunskap. Någon kan arbeta kliniskt, andra som forskare, 

projektledare eller författare. Vi har tagit beslutet att ha den här bredden av professioner och 

texter i vårt urval då de alla ingår i ett samtida meningsskapande om ADHD. Detta 

angreppssätt framställs också som görbart och relevant i Potters teori (Potter 1996).  
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Vi har också som en del i urvalsprocessen tagit fasta på var texterna har publicerats för att få 

en variation även där och som en strategi för att få tag på olika professioners sätt att 

konstruera ADHD. Vi har aktivt letat efter texter i tidskrifter där vi tror att olika 

professionella perspektiv kan komma till uttryck (som exempelvis Läkartidningen, 

Socionomen och Pedagogiska magasinet). Vi har även intresserat oss för texter i dags- och 

kvällspress där expertisen vänder sig till en bredare läsekrets. Därutöver har vi gått igenom en 

del av de texter om ADHD som ligger ute på olika myndigheters hemsidor. Inom den 

teoretiska ansats som vi har valt är det på det här viset möjligt att analysera olika typer av 

texter och material parallellt (Potter 1996). Vi är dock medvetna om att de texter vi till sist har 

valt ut genom detta sökförfarande till viss del skiljer sig åt sinsemellan när det gäller sådant 

som genre, publikationsform och språk. Det skulle kunna beskrivas som problematiskt men så 

som vi ser det har det gett oss ett rikare material. Utifrån Potters metod får vi dessutom med 

ett sådant brokigt material möjlighet att analysera olika typer av tolkningsrepertoarer och 

författarnas skiftande sätt att använda språket. För att sammanfatta är vårt textmaterial 

publicerat i följande källor: Läkartidningen, Socialmedicinsk tidskrift, Socionomen, 

Utbildning & Demokrati, Sociologisk Forskning, Modern Psykologi, Medicinsk Access, 

Aftonbladet. En text är publicerad på Vårdguidens hemsida, två på Psykologtidningens 

hemsida, en i ett FoUU Nytt inom en förvaltning, och slutligen är en text ett faktablad från 

Habiliteringens ADHD-center. 

Vi har valt dessa forum utifrån en tanke om att där kan de som anses ha kunskap inom 

området publicera sig för en större läsekrets. Vi tänker oss att det är vissa som ges tillträde att 

komma till tals i dessa forum utifrån sin position på, eller sin ingång till, kunskapsfältet och 

det är ju just sådana aktörers utsagor som vi är intresserade av att granska.  

Vi har riktat in oss på svenska publikationer som en avgränsning eftersom det är ett svenskt 

meningssammanhang om ADHD som vi vill undersöka. Vi är medvetna om att svenska 

forskare har för vana att publicera sig i internationella tidskrifter och på engelska men dessa 

artiklar finns alltså inte med i vårt urval utifrån att vi har prioriterat texter på svenska, 

publicerade i svenska forum.  

Vi har även gjort en tidsmässig avgränsning eftersom vi är intresserade av hur fenomenet 

ADHD beskrivs, förstås och debatteras i dagsläget i Sverige. Därför har vi i våra sökningar 

prioriterat de mest aktuella texter som vi har hittat inom varje profession. Den äldsta texten i 

vårt material är från 2011, övervägande delen är från de allra senaste åren, en är från i år, 
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2016. Vi har haft 2010 som absolut gräns vilket gör att den tid då ADHD-debatten var som 

mest intensiv inte finns med i vårt urval. Debatten och kontroversen finns ju också beskriven 

och analyserad i andra undersökningar (se exempelvis Brante 2006 och Ekström 2012). Det vi 

är ute efter är snarare hur dessa diskussioner har landat idag. 

Bearbetning	  och	  analys	  

I en diskurspsykologisk analys strävar man inte efter att hitta vad som är rätt eller fel i en text 

eller i en argumentation, utan man syftar istället till att se hur språket används och hur 

intressen framställs i texten. De frågeställningar som vi närmar oss vårt textmaterial utifrån 

handlar om hur ADHD beskrivs, framställs och förklaras i texterna, vilka synsätt och 

tolkningar som kommer till uttryck och vad det argumenteras för i texterna.  

Utifrån Potter (1996) tar vi i vår analys fasta på de avsnitt i texterna där aktörerna framställer 

sina beskrivningar som sanna och riktiga, hur de gör anspråk på att lägga fram övertygande 

fakta i sina texter och hur beskrivningarna konstrueras som objektiva kunskaper. Det handlar 

inte sällan om språkliga retoriska grepp som iklär även åsikter, antaganden och tolkningar en 

faktamässig klädedräkt. Potter använder själv bilden av en faktafabrik som en slags metafor 

över alla dessa faktakonstruktioner som ständigt skapas och fortgår. Potter uppmuntrar till en 

lyhördhet för formuleringar av typen: fakta visar att, studiens resultat visar att. I sådana 

formuleringar görs fakta och resultat till handlingsagent snarare än den mänskliga tolkande, 

kännande och tyckande aktör som står bakom beskrivningarna (Potter 1996, se även 

Börjesson 2003).  

Hur en aktör bygger upp trovärdighet, exempelvis genom att referera till sådant som sin 

ställning, professionalitet, eller sina kunskaper, är av centralt intresse för oss i analysen och 

ligger i linje med Potters utgångspunkter och hans sätt att problematisera detta (Potter 1996). 

Att uttrycka sig i termer av att vara ansedd inom forskarvärlden eller av att sitta på 

expertkunskaper om diagnosen skulle kunna vara ett sådant exempel.  

Vårt analysarbete har utgått från tre steg. I en första genomgång av materialet har vi 

färgmarkerat, eller kodat, de avsnitt i texterna där ADHD explicit beskrivs genom språkliga 

uttryck som ”ADHD är” eller ”diagnosen definieras som”. I detta steg markerade vi även de 

argument och förklaringar som kom till uttryck i texterna. I nästa steg gick vi vidare till att 

titta på hur beskrivningarna, förklaringarna och argumenten framställs som trovärdiga. I detta 

steg har vi färgmarkerat de avsnitt i texterna där det framgår vilka retoriska strategier 
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upphovsmännen använder sig av för att bygga upp trovärdighet i texten. Här har vi haft 

särskild användning av Potters begrepp empirisk repertoar (empiricist repertoire), 

kategoriberättigande (category entitlement), att konstruera bekräftelse och konsensus 

(contructing corroboration and consensus), detalj och narrativ (detail and narrative), 

distansering (footing) och extremisering (extremisation) (översättningarna av Potters begrepp 

har vi lånat från Daniel Viséns studentuppsats från 2011). I analysarbetet lade vi märke till att 

just dessa strategier används flitigt i vårt texturval. Vi återkommer till de potterska begreppen 

i analysavsnittet men vill sammanfattningsvis säga att vi med hjälp av Potter har riktat vårt 

sökarljus mot frågor kring vilka intressen upphovsmannen kan tänkas ha av att en viss 

framställning vinner legitimitet, men har också funderat över sådant som vad uteslutandet av 

en viss faktaframställning kan tänkas stå för. Genom att först ha ringat in beskrivningarna av 

ADHD, och sedan hur beskrivningarna görs trovärdiga, stannade vi som ett sista och tredje 

steg i analysprocessen vid de olika tolkningsrepertoarer som upphovsmännen genom olika 

språkliga praktiker etablerar som sanna i sina texter. Våra analyser och tolkningar av dessa 

repertoarer har vi sedan valt att presentera som egna temarubriker i uppsatsens resultatdel. 

Presentationen är förstås färgad av vår läsning av texterna och vad vi önskar uppmärksamma 

läsaren på. 

Tillförlitlighet	  och	  trovärdighet	  

När det gäller diskursanalys är en av de grundläggande utgångspunkterna att vi bara kan se på 

och tänka om tillvaron och fenomen i den genom vissa språkliga och perspektivbundna raster 

eller glasögon (Börjesson & Palmblad 2007). Något förenklat kan man säga att diskurser ger 

oss dessa raster men de utesluter också andra förståelsehorisonter. Det finns på så vis vissa 

gränser eller villkor för vad som anses begripligt och möjligt att tänka, och det väcker också 

en insikt om att våra världsbilder faktiskt kunde ha varit annorlunda (Börjesson 2003, 

Börjesson & Palmblad 2007). Medvetenheten om detta innebär en slags icke-essentialistisk 

hållning hos diskursanalytiker, något som förstås också får konsekvenser för hur man ser på 

sina egna kunskapsanspråk, det vill säga att man genom andra raster hade sett på och beskrivit 

det studerade på ett annat sätt, samt att kunskap i sig betraktas som socialt konstruerad 

(Börjesson 2003, Börjesson & Palmblad 2007). Det man kommer fram till i en studie kan 

därför beskrivas som en av flera möjliga versioner, för ”om det inte finns någon position 

utanför det diskursiva, då behöver också forskningen ta ett steg tillbaka från sin pretention att 

stå på neutral plats” (Börjesson & Palmblad 2007:18). Dessa utgångspunkter ställer i 

förlängningen, så som vi ser det, krav på en reflexiv hållning forskningsprocessen igenom och 
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lyfter vikten av att problematisera studiens tolkningsram. Detta för att läsaren ska kunna ta 

ställning till trovärdigheten i, och relevansen av, vår studie. Vi kommer också, i enlighet med 

Potter, att akta oss för formuleringar av typen: vår studie visar att. Istället kommer vi att vara 

noggranna med att visa för läsaren att det handlar om vår förståelse och våra tolkningar, något 

som alltså hade kunna sett annorlunda ut.  

Angående de analyser och tolkningar vi gör av texterna är det också viktigt att ha i åtanke att 

vi, liksom alla uttolkare, studenter eller forskare, närmar oss vårt material med en viss 

förförståelse och att denna givetvis påverkar och styr hur vi kommer att analysera och tolka 

vårt textmaterial. Det meningsskapande som sker i texten ligger inte inneboende i texten, redo 

att avtäckas och synliggöras av oss, utan uppstår snarare i mötet mellan oss och texten, genom 

själva analys- och tolkningsarbetet (jmf Bergström & Boréus 2012). 

Resultat och analys  

Benämningar	  som	  spelar	  roll	  

ADHD är ett töjbart begrepp som går att fylla med många olika betydelser och tolkningar. De 

skiftande tolkningsrepertoarer som har trätt fram för oss i vårt textmaterial är ett tecken på 

det. Våra analyser och tolkningar av dessa repertoarer har sedan mynnat ut i de teman som vi 

har valt att strukturera vår presentation utifrån.  

Ett sammanfattande intryck vi har efter att ha gått igenom texterna är att beskrivningar av 

ADHD också rymmer beskrivningar av olika sätt att se på verkligheten och på människan. 

Inför vår genomgång vill vi nämna begreppet interaktiva kategorier, vilket kan förklaras som 

namn och avgränsningar i språket som, när de sprider sig, påverkar människors upplevelser 

och erfarenheter (Johannisson 2006:39, Svenaeus: 2013:72-73). Vi människor ”samverkar 

med kategorin i den sortering av verkligheten som äger rum när kategorin tillämpas” 

(Svenaeus 2013:72-73). När vi hör talas om att ADHD förekommer i allt större utsträckning i 

vardagliga kontexter börjar vi uppmärksamma fenomenet med helt nya ögon genom 

information från massmedia, institutioner, arbetskollegor och vänner. Vi börjar intressera oss 

över vilka symptomkritiker som ingår i fenomenet och vad som krävs för att bli en bärare av 

diagnosen (jmf Svenaeus 2013). ”I detta dynamiska samspel är aktörerna många: läkarna som 

namnger sjukdomen, patienterna som bär den, sjukförsäkringssystemet som bekräftar den, 

media som iscensätter den, läkemedelsindustrin som profiterar på den och alla de 

föreställningar som ger den mening.” (Johannisson 2006:40). Diagnostisering är tätt 
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sammankopplat med våra uppfattningar om normalt och avvikande, och med vår önskan att 

ingå i en normalitet och att sätta ord på och korrigera avvikelsen. Benämningen är en central 

del i detta korrigeringsarbete kring att kunna ansluta sig till det normala. ”Det som har ett 

namn finns.” (Johannisson 2006:40). Även om alla aktörer i vårt textmaterial samsas kring 

namnet eller benämningen ADHD så beskrivs och förklaras fenomenet på skiftande sätt 

beroende på vilken del av kunskapsfältet som kommer till tals. Detta väcker också frågor hos 

oss hur dessa beskrivningar hade sett ut om författarna inte hade haft tillgång till ordet eller 

benämningen ADHD. Det vill säga om den språkliga kategorin inte hade existerat. 

ADHD	  som	  kulturdiagnos	  och	  kulturellt	  klassificeringssystem	  

“I början tänkte jag mest att Albin, Viggo, Måns och Emmanuel var blyga eller 

ouppfostrade, vana att alltid få sin vilja fram och aldrig bli tillrättavisade – som 

är fallet med så många barn i Sverige idag. Men ju längre vi kom in på 2000-

talet desto mer började också andra kategorier att prägla mina tankar om 

barnen. Var det inte något fel på dem? Var de inte avvikande på ett sätt som 

antydde att de kanske hade en diagnos: ADHD, eller något annat av de 

neuropsykiatriska tillstånd som idag populärt kallas för bokstavsdiagnoser.” 

Citatet är hämtat från artikeln ADHD som en samtida kulturdiagnos skriven av filosofen 

Fredrik Svenaeus och utgiven i Socialmedicinsk tidskrift (2015). Svenaeus för som professor i 

filosofi fram sin syn på ADHD som en samtida kulturdiagnos som har blivit en viktig del av 

vår senmoderna kultur. Hans resonemang vilar på att kulturella faktorer har en stor påverkan 

på hur stor spridningen en psykiatrisk diagnos kommer att få i ett samhälle över tid. Det 

innebär att diagnoser av det här slaget styrs av normer, värderingar, föreställningar och 

hotbilder som är aktuella för tidsperioden. Diagnoser framställs därmed även som “historiska 

konstruktioner” i Svenaeus artikel – ett begrepp han själv alltså använder. 

När det gäller citatet om Viggo och de andra tolkar vi det som att Svenaeus skriver in sig själv 

som en del i den kultur där synsättet på barns beteende förändras över tid och där ADHD som 

kategori har kommit att omforma perspektiven. Svenaeus framträder som ett “jag” i 

berättelsen, han återberättar utifrån ett jagperspektiv och som en slags kulturvarelse som 

observerar och betraktar det som sker i tillvaron omkring honom. Det som han för ett antal år 

sedan såg som ett tecken på dålig uppfostran tolkar han idag som eventuella symptom på en 

ADHD-diagnos. Svenaeus önskan med denna beskrivning är, som vi förstår det, att illustrera 
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för oss läsare hur ADHD-diagnosen som interaktiv kategori påverkar våra synsätt och 

förståelsehorisonter.  

Det blir slagkraftigt att använda sina egna observationer och sig själv som vittne på det sätt 

som Svenaeus gör. Han uppmärksammar förändringar som sker i kulturen och vardagen och 

återger utan omsvep detta för oss i sin text. Här går Svenaeus nästan omärkbart från att vara 

en privatperson som observerar vardagliga händelser på ett barnkalas till att vara filosofen och 

författaren Svenaeus. 

Effekten av att Svenaeus redogör för det som han själv har observerat och upplevt är att detta 

konstrueras som verkligt för oss som läsare. Det här kan med Potters begreppsapparat förstås 

som att Svenaeus använder sig av den språkliga och retoriska strategin detalj och narrativ 

(detail and narrative) för att framställa sin berättelse som trovärdig. Den strategin går ut på att 

upphovsmannen förmedlar något som den har varit med om och observerat på ett detaljrikt 

och målande sätt och på det sättet framställs detta som sant. Detalj och narrativ används som 

strategi även i andra texter som vi har tagit del av. Ett exempel är då socialantropologerna 

Karin Norman och Annika Rabo skriver om diagnoser utifrån de observationer de gör i två 

etnografiska fältarbeten, ett i Syrien och ett i Kosovo, och i synnerhet då de uttrycker sig i stil 

med att: “Hon ville ha mig med som vittne, som hon uttryckte det.” Socialantropologen blir 

här, som vi upplever det när vi läser deras text, en inbjuden observatör som tar fasta på 

informanternas förståelser och upplevelser av diagnoser.  

De belägg som förs fram i Norman och Rabos artikel, som för övrigt tituleras Sönderdela 

eller sammanfoga: en antropologisk syn på diagnoser (2015) är från de egna studierna i 

Syrien och Kosovo. Argumentens styrka bygger på den etnografiskt erövrade kunskapen som 

kommer ur ett långt och nära fältarbete där forskaren själv har observerat autentiska händelser 

och fenomen och sedan ger en detaljrik vittnesbörd om det man har observerat: “Jag tänker 

åka till Kosovo, följer du med? utbrast Marigona* en sommardag 1995. Skulle det vara 

möjligt? Jag var osäker.” Här är det också påfallande hur författarna positionerar sig som 

osäkra och som allt annat än att de i rollen som forskare aktivt söker upp informanterna och 

konstruerar den etnografiska kunskapen. Bilden som levereras i texten, och genom 

författarnas ordval, är snarare att de nästan får kunskapen serverad av Marigona och de andra 

deltagarna. Utifrån Potter kan detta sätt att framställa kunskapen betraktas som en retorisk 

strategi för att avväpna läsaren och få skildringen att framstå som äkta. Norman och Rabo 
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framstår i likhet med Svenaeus som observatörer av en autentisk verklighet och deras roll som 

aktiva faktakonstruktörer döljs till viss del i deras texter. 

Det finns även andra paralleller att dra mellan Svenaeus text och Norman och Rabos då det i 

båda texterna förs fram en syn på diagnoser som kulturella fenomen. Som kulturellt fenomen 

framställs också diagnosen som något som kan skifta och variera beroende av sitt kulturella 

sammanhang: “Diagnoser är inte statiska system utan diagnoser ställs, görs, konstrueras, 

omformuleras och försvinner inom ramen för socialt förankrade men även omstridda 

klassificeringssystem.” Dessa kulturella klassificeringssystem beskrivs av Norman och Rabo 

som ett sätt för oss människor att skapa ordning och mening i tillvaron. På ett liknande vis 

beskriver Svenaeus diagnoser som ett sätt att hantera och förstå vårt lidande och våra 

svårigheter.  

De olika kulturella sätten att benämna, kategorisera och klassificera svårigheter får olika 

konsekvenser för människan. Ett exempel på detta kan man se i Norman och Rabos text där 

de diagnostiserade beskrivs som människor som försöker hitta kulturellt meningsfulla sätt att 

förstå svårigheter som de drabbas av i livet. De visar hur vi människor tar hjälp av olika slags 

experter och av olika slags berättelser för att skapa mening kring, och hantera, våra liv och 

vårt lidande. Exemplen de ger är att det kan vara en så kallad häxdoktor i ett visst kulturellt 

sammanhang och en så kallad läkare i ett annat. Ur ett visst synsätt kan otur och motgångar i 

livet betraktas som moraliska problem och ur ett annat som medicinska problem: 

“Genom den biomedicinska diagnostiken får snarare den psykiatriska 

preciseringen av symptom ett slags sönderdelande funktion eller konsekvens. 

Människan förstås som en uppsättning biologiskt styrda beståndsdelar i föga 

relation till någonting annat. Den religiöst eller socialt förankrade expertisen 

placerar istället människan i relation till ett vidare och sammanfogande socialt 

och kosmologiskt sammanhang.” 

Sammanfattningsvis får alltså olika slags expertutlåtanden olika konsekvenser. Genom den 

biomedicinska förklaringen görs människan till en uppsättning delar och genom den religiösa 

konstrueras hon på ett helt annat sätt där de moraliska dimensionerna framträder i högre grad. 

ADHD	  som	  neuropsykiatrisk	  funktionsnedsättning	  

På Vårdguidens hemsida finns det en text om ADHD tillgänglig för allmänheten. Texten är 

författad av Björn Kadesjö som är barnläkare och verksam vid Gillbergcentrum i Göteborg. 
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Kadesjö har genom åren haft en tongivande position inom kunskapsområdet kring ADHD. 

Han har författat många texter om diagnosen, även myndighetstexter som en 

kunskapsöversikt om ADHD för Socialstyrelsen (2002). På Vårdguidens hemsida och i den 

text som vi har läst och analyserat presenteras Kadesjö som överläkare vid Drottning Silvias 

Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. 

I flera av de texter som vi har analyserat beskrivs ADHD i enlighet med en tolkningsrepertoar 

om ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och Kadesjös text är ett exempel på 

det. I sin text skriver Kadesjö nämligen att ADHD ”är” en “neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning” som innebär att “man har svårt med koncentration och uppmärksamhet 

och att man ofta gör saker utan att tänka efter först”. Men det står också att “ADHD ser olika 

ut hos olika personer.” När det gäller orsakerna bakom dessa svårigheter skriver Kadesjö att: 

“Orsakerna till ADHD är inte helt kända, men forskning talar för att ärftlighet har stor 

betydelse.” I ett annat avsnitt står det att “Ärftlighet verkar vara den viktigaste faktorn till att 

man får ADHD.” I texten betonas det också att hjärnan fungerar annorlunda hos personer med 

ADHD: “ ADHD beror på att vissa delar av hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt än hos 

personer utan ADHD …” Samtidigt skriver Kadesjö i nästföljande stycke att: “Det är bara 

delvis känt vad ADHD beror på, men det har bland annat att göra med så kallade 

signalsubstanser…” 

Ibland kan ADHD även bero på att man har fått hjärnskador under fostertiden, förlossningen 

eller spädbarnstiden, skriver Kadesjö på Vårdguidens hemsida. I texten påpekas också att 

ADHD kan visa sig på olika sätt beroende av att hjärnan påverkas av erfarenheter under 

uppväxten och miljön. 

Kadesjö ger i sin text sken av att skriva utifrån ett distanserat förhållande till området, som att 

han bara sakligt informerar, vilket betraktat utifrån Potter är en språklig praktik genom vilken 

en utsaga kan konstrueras som trovärdig. Genom denna praktik som Potter kallar distansering 

(footing) framstår upphovsmannen som neutral utan ett eget intresse i hur något framställs och 

beskrivs. I själva verket kan man se det som att Kadesjö personligen är nära involverad i de 

debatter som förs på området och att han har ett visst intresse av att få gehör för sin och 

Gillberggruppens sanning om ADHD.  

Att texten återfinns just på Vårdguidens hemsida upplevs hos oss som läsare som att det är 

den officiella eller etablerade bilden av ADHD som dominerar i Sverige, eller åtminstone att 

de beskrivningar som ligger där är något som myndigheter och hälso- och sjukvården står 
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bakom. Det är också på det sättet som denna neuropsykiatriska förklaringsmodell beskrivs av 

vissa av de skribenter vars texter vi har granskat i uppsatsen. Socionomen Tommy Lundström 

skriver exempelvis att ”det medicinska perspektivet i det stora hela så här långt ser ut att ha 

vunnit striden om ADHD”. Vi slås av ordvalet vunnit. Det får oss att fundera över om det 

pågår en tävling om vem som ska äga tolkningsföreträdet. Kunskapsfältet går på det viset att 

förstå som en slags arena för en maktkamp om tolkningar av ADHD. 

Potter uppmanar oss till att även ställa frågor kring vilka beskrivningar och perspektiv som 

utesluts. I relation till Kadesjös text kan man vid sidan av betoningen på hjärnan, genetik och 

signalsubstanser fundera över frånvaron av resonemang om kulturella, sociala eller 

psykosociala faktorer och hur de påverkar vid de svårigheter som förknippas med ADHD. 

Däremot skriver han ju, som vi har nämnt, att problematiken kan yttra sig på olika sätt 

eftersom den mänskliga hjärnan påverkas av uppväxt och miljö. 

Diagnosen	  som	  ett	  redskap	  i	  människors	  identitetsarbete	  

Filosofen Fredrik Svenaeus framför i den artikel vi tidigare har diskuterat att den kraftiga 

ökningen av ADHD de senaste 30 åren har lett till att ADHD-diagnosen numera inte bara är 

ett stigma eller ett sätt att få tillgång till åtråvärda resurser för målgruppen, utan också en form 

av identitet. 

“Vare sig ADHD-diagnosen blir ett stöd eller ett stigma för barnet, kan den 

fungera som en identitetsskapande markör längre fram i livet. ADHD blir en 

förklaring till att personen har svårt att bibehålla uppmärksamheten, lyssna vid 

direkt tilltal, organisera aktiviteter, komma ihåg med saker, fokusera på 

detaljer, sitta still, vara tyst och inte avbryta andra, vänta på sin tur, och så 

vidare (jmf DSM manualen).” 

Att diagnosen som markör eller som kategorisering kan få betydelse i relation till identitet är 

något som flera av de författare vi har läst tar upp i sina texter. Eva Hjörne är en av de 

skribenter som lyfter fram identitetsaspekterna:  

“Att bli klassificerad på det ena eller andra sättet är avgörande för en 

människas livsbana. Det innebär att för Rasmus del kommer sannolikt 

kategoriseringen få en avgörande betydelse för hur hans framtida identitet och 

karriär i skolan kommer att utvecklas.” 
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Hjörne, som är verksam inom pedagogisk forskning, har följt hur skolan och föräldrar 

diskuterar en eventuell utredning för ett barn som i studien kallas för Rasmus och som 

uppvisar svårigheter i skolan. Vi kommer att återkomma till Hjörnes artikel “Det har skett en 

stor förändring hemma” Elevidentitet, föräldrars motstånd och ADHD i den svenska skolan 

(2012) framöver och stannar just nu enbart vid det faktum att hon framställer ADHD som en 

kategori som kan avgöra och forma ett barns framtida identitet.  

Även Mattias Nilsson Sjöberg, som är doktorand i pedagogik, beskriver ADHD som en del i 

människors identitetsarbete. Han utgår i sin artikel Diagnosens Janusansikte: exemplet 

ADHD. En livsberättelse om oro, sökandet efter kontroll och sammanbrott (2015) från en 

persons livsberättelse för att bidra till kunskapsområdet om ADHD med “en alternativ och 

kompletterande förståelse till den neuropsykiatriska förklaringsmodell som annars dominerar 

forskningen om ADHD.” Den person som står i centrum i artikeln är Anders, en man i 30-

årsåldern diagnostiserad med ADHD.  

Ett genomgående tema i artikeln, så som vi läser den, är att Anders “tolkar sig själv som den 

felande länken” gällande de svårigheter och problem han har stött på i livet, och författaren är 

tydlig med att han anser att det behövs andra perspektiv än ett sådant som ensidigt förlägger 

problemen och svårigheterna hos den diagnostiserade individen.  

Nilsson Sjöberg framför vidare, om vi förstår honom rätt, att Anders tolkar och förstår sina 

egna unika svårigheter i enlighet med den berättelse som den neurobiologiska tolkningsramen 

erbjuder: “Det verkar som att han har börjat tolka vissa händelser i sitt liv som effekter av 

bristande impulskontroll, uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet.” Och det är här som 

diagnosen och identiteten interagerar eller möts. Dessa tankegångar återkommer som vi har 

varit inne på även i Svenaeus text och Nilsson Sjöberg tar här stöd av Svenaeus resonemang 

och tankegångar. 

För oss är det för övrigt intressant att, och på vilka sätt, olika aktörer inom kunskapsfältet 

kring ADHD refererar till varandra. I Nilsson Sjöbergs artikel finns det, precis som det även 

gör i Karin Norman och Annika Rabos etnografiska text, alltså referenser till Svenaeus. 

Utifrån Potter kan det sättet att författa en text eller konstruera en utsaga med hjälp av ett 

riktigt refererande till andra som för fram liknande teser betraktas som en strategi för att 

förstärka den egna ingången till kunskapsfältet, en slags konstruktion av bekräftelse och 

konsensus (constructing corroboration and consensus), och effekten hos oss som läser är att 

det finns en samsyn kring ADHD som delas av flera olika aktörer vilket gör påståendena mer 
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pålitliga. När vi tittar på hur aktörerna refererar blir det tydligt för oss att det inom fältet finns 

olika läger där aktörerna inom respektive läger hänvisar flitigt till varandra men undviker att 

ta upp det andra lägrets texter och forskningsfynd. Varken Svenaeus, Norman och Rabo eller 

Nilsson Sjöberg refererar exempelvis i särskilt stor utsträckning till företrädare från det 

medicinska, biomedicinska eller neuropsykiatriska området, och exempelvis Kadesjö nämner 

i sin tur inte Svenaeus bok. Men nu åter till temat för detta avsnitt: hur diagnoser beskrivs som 

något som kan komma att bli en del av människors identiteter. 

”Med ADHD diagnosen följer en viss kunskap som berättar för Anders vad hans 

“fel” beror på. ADHD karaktäriseras av hyperaktivitet, bristande 

impulskontroll och uppmärksamhetsstörning vars orsaker sägs vara 

neurologiskt betingade (APA, 2013; Socialstyrelsen, 2014). När jag ber Anders 

att reflektera över sitt liv sammanflätas tidigare händelser med den 

orsaksförklaring som Anders fått berättad för sig. Dåtiden förstås med 

kunskaper förvärvade i samtiden. Diagnosen/definitionen blir till en del av 

Anders. Diagnosen och Anders blir till ett.” 

I ovanstående utdrag ur Nilsson Sjöbergs artikel låter författaren APA och Socialstyrelsen 

berätta vad ADHD är och vi uppfattar det som att han markerar ett avstånd till denna 

definition genom sitt ordval “sägs vara”. Det går att tolka som ett exempel på hur Nilsson 

Sjöberg använder den retoriska strategin distansering (Potter 1996) och att han därmed skapar 

en avståndstagande distans till beskrivningen av ADHD som neurologiskt betingat. Den 

faktakonstruktion Nilsson Sjöberg bygger upp en närhet till i sin text är snarare ADHD som 

ett redskap i människors identitetsarbete. Diagnosen beskrivs ju till och med som något som 

har kommit att bli ett med Anders identitet och författaren skriver att Anders och hans liv på 

det sättet, och i enlighet med den förståelse som diagnosen och neuropsykiatrin erbjuder, har 

kommit att “medikaliseras”.  

Nilsson Sjöberg för fram sina argument om den neuropsykiatriska förklaringsmodellen som 

reducerande, och han menar att Anders liv har medikaliserats i linje med denna 

förklaringsmodell. Det för han fram med hjälp av Anders egen livsberättelse. Nilsson Sjöberg 

skapar i sin text en nära och detaljrik berättelse om Anders med flera citat från Anders själv. 

Här återkommer strategin detalj och narrativ. Effekten blir att vi som läsare får intryck av att 

det är Anders som berättar, tänker, känner och tycker, och att författaren enbart återger detta i 

sin artikel. Nilssons Sjöbergs sätt att ställa frågor under intervjun, att välja ut citat och placera 
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dem i sin egen text för att illustrera det han själv har intresse av att få sagt, kommer därmed 

mer i skymundan.  

Ett	  socialt	  problem	  som	  har	  medikaliserats	  

I föregående avsnitt nämner vi att pedagogen Nilsson Sjöberg skriver fram hur 

diagnostiseringen kan gå hand i hand med en medikalisering, och hur informanten Anders liv 

medikaliseras i enlighet med den förklaringsmodell som en neuropsykiatrisk diagnos för med 

sig. I vårt texturval framställer flera av författarna en sådan tolkningsrepertoar om att det finns 

en tydlig koppling mellan ökad diagnostisering och en ökad medikalisering i stort i samhället. 

Ett exempel är Tommy Lundström, professor i socialt arbete. Han har i sin forskning 

intresserat sig för att försöka förstå den snabba men mycket ojämna spridningen av ADHD-

diagnosen i Sverige, men också hur den har utvecklats runt om i världen. I sin artikel ADHD: 

om förekomst, ökning och konsekvenserna för social barnvård (2016) använder han sig av 

ordet ”ADHD-explosion”. Lundström menar att det inte är någon överdrift att använda den 

benämningen med tanke på den snabba ökningen som diagnosen har fått. 

Lundström lyfter fram att det är viktigt att förstå den stora ökningen av diagnosen och 

medicineringen ur ett bredare samhällsperspektiv. Annars finns det risk att vi utifrån ett 

bekvämt eller invant tankemönster stannar vid att försöka begripliggöra ADHD utifrån dess 

orsaker eller dess symtombilder. Istället menar Lundström att det är lika viktigt att vi i 

fortsättningen även analyserar diagnosens systemfaktorer. Det vill säga hur sociala system 

som skola, läkemedelsindustri, patientföreningar och sjukvård i samspel påverkar antalet 

diagnostiserade, men också hur de sociala systemen formar våra föreställningar och styr hur 

de symtom som karaktäriserar diagnosen skall behandlas. 

“Vad man än tycker om att ett socialt problem som ADHD medikaliseras, dvs. (i 

ökad utsträckning) förklaras och behandlas inom medicinen, verkar det ha som 

indirekt effekt att fenomenet i minskad utsträckning diskuteras utifrån 

samhällsvetenskapliga och socialpolitiska perspektiv, åtminstone i den allmänna 

mediedebatten.” 

Lundström menar att ADHD är en diagnos i ständig förändring och att det också är 

föränderligt hur vi tänker kring den och vilka behandlingar man erbjuder de diagnostiserade. 

Lundström betonar också vikten av att från omgivningen och professionen kunna identifiera 

de sociala mekanismer som påverkar diagnosens spridning. 



	  30	  

“Det understryks av att kriterierna för att bestämma vad som är ADHD är i 

ständig rörelse och har förändrats (i huvudsak utvidgats) i de olika versionerna 

av DSM-manualen. En diagnos som är vag i sina konturer blir naturligtvis 

känslig för hur system i dess omgivning reagerar på “ADHD-beteenden” och 

vilka förväntningar som finns på effekter av behandling.” 

Även psykologen Lars Lundström förklarar i en artikel på Psykologtidningens hemsida, 

Genetik i stället för politik? (2013), ADHD i termer av ett “samhällsproblem som 

medikaliserats”. I sin text framför han att sociala problem och anpassningssvårigheter inom 

arbetsliv och skola har kommit att omvandlas till medicinska problem med genetiska orsaker 

när de benämns som ADHD och behandlas med medicin.  

I artikeln använder Lundström, så som vi tolkar det genom hans överdrivna framställning, 

extremisering (extremisation) som retorisk strategi (Potter 1996). För att föra fram sina 

argument frågar han nämligen med en överdriven och kanske till och med extrem retorik: “Är 

vi åter i det begynnande 1920-talets föreställningar om en genetiskt bestämd underklass?” 

Lundströms sätt att använda språket kan betraktas som att han gör en överdriven tolkning av 

de argument som vissa av företrädarna inom kunskapsfältet för fram om genetiska orsaker 

bakom de svårigheter och problem som förknippas med ADHD. I debatter om diagnosen har 

det faktum att ADHD är mer förekommande i ekonomiskt utsatta familjer diskuterats ur olika 

vinklar: “Kring det senaste sekelskiftet påpekade Gillberggruppen att det troligen var av 

genetiska skäl som 80 procent av DAMP-diagnoserna återfanns inom socialgrupp 3.” Detta 

argument har sedan upprepats i senare debatter och studier enligt Lundström och han försöker 

genom sitt språkbruk i artikeln att underminera dessa påståenden. Exempelvis på detta sätt: 

“endast hos 16 procent diagnosticerade hade påvisats en liten genetisk förändring, som även 

återfanns hos åtta procent utan diagnos.” Lundström kritiserar på samma sätt, genom att 

påpeka brister i logiken i andras slutsatser, även det som vissa företrädare brukar beskriva 

som en koppling mellan ADHD och kriminalitet: “Som stöd anförs ett experiment med 30 

interner på fängelset i Norrtälje. En studie som fallerar metodiskt eftersom …” Här ifrågasätts 

resultaten från den så kallade Norrtäljestudien och Lundström framställer det också som 

tvivelaktigt att ADHD-medicinering skulle minska risken för kriminalitet. “Undersökningen 

är ytterst svårtolkad, ger inga orsakssamband och går inte att föra ner på individnivå.” 

Lundström fortsätter artikeln igenom att skildra motståndarnas perspektiv och slutsatser i en 

överdriven extrem form. ADHD-medicin kallar han för “kortsiktigt euforiframkallande 
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psykostimulantia” och han skriver indirekt att hans åsiktsmotståndare anser att kriminalitet 

kan åtgärdas med denna typ av läkemedel. 

Ökningen av antalet diagnostiserade och medikaliseringen i samhället går också att koppla 

samman med förändringar av vad som uppfattas som normalt och onormalt, eller vad som 

förväntas av ett barn när det gäller beteende och förmågor i olika åldrar. Madeleine 

Michaëlsson, som är doktorand inom utbildningssociologi, tar i sin text Kritiska rön om 

ADHD-diagnostisering. Rapport från ESSHC-konferensen i Glasgow 2012 (2013) utifrån 

olika rön som presenteras under en session vid en forskningskonferens upp hur forskare inom 

ADHD-området själva reflekterar kring ökningen av diagnostiseringen. En förklaring som 

Michaëlsson betonar utifrån vad som togs upp under sessionen är att det snarare är så att 

gränserna för vad som anses normalt har förskjutits och snävats in än att den faktiska ohälsan 

har ökat. Michaëlsson nämner också att deltagarna gav uttryck för funderingar om den 

kraftiga expanderade specialistkåren kan tänkas ha ett egenintresse av att 

normalitetsbegreppet har stramats åt. Michaëlsson skriver att:  

“I Norge fanns cirka 60 barnpsykiatriker år 2000 vilka hade ökat till 230 i antal 

tio år senare. Vidare förmodades att läkemedelsindustrin kan hysa liknande 

omsorg för frågan. Ännu ett norskt exempel visar att omsättningen av ADHD-

mediciner stigit från 4 till 84 miljoner kronor på ett tiotal år.”  

Michaëlsson återger att forskare vid konferensen antar att detta skulle kunna vara en drivkraft 

bakom ökningen. “Som ytterligare orsak framfördes den biomedicinska förklaringsmodellens 

höga status i vårt samhälle.”, skriver Michaëlsson vidare.  

Michaëlsson tar också upp att socioekonomiskt utsatta grupper är mer representativa bland de 

diagnostiserade. Forskarna vid konferensen lyfter även fram, enligt Michaëlsson, att det 

många gånger kan vara svårt att avgöra om beteende som ingår för kriterierna för ADHD 

likaväl skulle kunna vara normala uttryck för stressande förhållanden. Ett annat område som 

också tas upp vid konferensen och som Michaëlsson stannar en stund vid är sambandet mellan 

kön och diagnos då pojkar diagnostiseras i betydligt högre utsträckning än flickor.  

Michaëlsson för egentligen inte fram några egna argument utan hon redogör endast för vad 

hon har observerat när det gäller kritiska rön och diskussioner vid konferensen. Vår tolkning 

är dock att Michaëlsson genom att själv välja ut vilka ståndpunkter från konferensen som hon 
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förmedlar vidare till läsarna i Sverige, och genom hennes sätt att använda språket, har ett 

utrymme att påverka inom ADHD-fältet med sina beskrivningar. 

ADHD	  som	  social	  representation	  

I sin artikel Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD, 

publicerad i Sociologisk Forskning (2015) undersöker sociologen Jonas Lindholm hur 

massmedia har hanterat kontroversen kring ADHD (och den då aktuella diagnosen damp). Det 

Lindholm framhåller i sin text är att det finns en systematisk orättvisa när det gäller tillgången 

till debattsida, respektive nyhetssida, för de som legitimerar, alternativt ifrågasätter, ADHD 

som diagnos. Detta är viktigt, menar Lindholm, eftersom nyhetssidor förknippas med 

sakförhållanden och fakta medan debattsidor förknippas med subjektiva åsikter. Då de som 

ifrågasätter diagnosen stängs ute från nyhetssidorna och mestadels får tillträde till 

debattsidorna neutraliseras deras utsagor och gör dem till mindre trovärdiga och mer 

subjektiva, medan de som legitimerar diagnosen får tillträde till nyhetssidorna och därmed i 

förlängningen också möjliggörs ett större anspråk på kunskap och fakta om diagnosen: 

“Medan DAMP-diagnosens språkrör systematiskt fått tillgång till nyhetsgenren har kritikernas 

utrymme begränsats till debattgenren.” Och den bild som dessa språkrör, enligt Lindholm, ger 

är ADHD/DAMP som en “objektiv verklighet”. 

Lindholm själv beskriver istället ADHD som en “social representation” i sin text och han 

skriver att: “Som social representation har ADHD blivit en förankrad och objektiverad 

vetenskaplig kategori i vardagslivet.” 

Att välja bort ord som “jag” eller “vi” för att istället skriva “studien” eller “forskningen” eller 

liknande går igen i flera av de artiklar som vi har gått igenom och är enligt Potter ett effektivt 

sätt att separera beskrivningen från upphovsmannen och därmed etablera en viss 

tolkningsrepertoar som trovärdig. Ett exempel på detta är Jonas Lindholm som skriver: 

“Empiriskt visar studien att DAMP-diagnosens språkrör under kontroversen haft ett exklusivt 

och systematiskt tillträde till nyhetssidorna där massmedias faktaproduktion äger rum.” Det 

kan ses som ett exempel på hur expertisen använder sig av det som Potter kallar för en slags 

empirisk repertoar där författaren låter empirin tala för sig själv. Våra artiklar rymmer 

ytterligare exempel på detta sätt att använda språket för att bygga upp en trovärdighet, 

exempelvis när Lindholm skriver: “Studien åskådliggör även genrestratifieringens sociala 

effekter.” 
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En	  dimridå	  framför	  andra	  problem	  

Psykologen Jenny Jägerfelt beskriver, i sin text Inte alltid ADHD som stör lektionen (2013), i 

likhet med flera andra av aktörerna inom kunskapsfältet, ADHD som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som kännetecknas av att svårigheterna har sin grund i hur hjärnan 

fungerar. Samtidigt lyfter hon fram att den förklaringsmodellen inte riktigt kan backas upp i 

den utredning som görs innan diagnosen kan sättas.  

“Men när man diagnostiserar så gör man ingen undersökning på neuro-nivå; 

det finns inget sådant test. I stället gör man begåvningstest, inhämtar 

information från föräldrar, barn och lärare samt gör observationer i 

klassrummet. Diagnosen sker alltså på basis av symptom. Problemet är att 

barnet kan ha dessa symptom av helt andra orsaker, till exempel trauma eller 

kronisk stress.” 

Jägerfelt är också kritisk till sin egen profession i sin artikel och ställer sig undrande till varför 

psykologer inte ställer mer ingående frågor till de berörda barnen, för att på så sätt kunna ta 

reda på om det är något annat i barnets närmiljö som kan ligga till grund för de symptom som 

barnen uppvisar. Vi tolkar Jägerfelts beskrivning av detta som att diagnosivern kan lägga sig i 

vägen för möjligheten att upptäcka andra typer av svårigheter i barnets liv – som en slags 

dimridå. Detta sätt att se på diagnosen återfinns även i andra utsagor i vårt textmaterial. 

Filosofen Svenaeus beskriver ju som vi har varit inne på diagnosen som ett sätt att 

begripliggöra lidande, men också som något som kan skymma sikten för andra orsaker eller 

förklaringar. Jägerfelt, som har varit skolpsykolog, är mer konkret när hon nämner vilka andra 

typer av problem som kan döljas bakom en diagnos:  

“Det kan handla om en förälder som dricker, slår eller utnyttjar ett barn 

sexuellt. Det kan också handla om fattigdom eller att föräldern är psykiskt sjuk. 

Den ständiga oroskällan gör det svårt för barnet att koncentrera sig i skolan. I 

värsta fall utreds barnen och landar med en felaktig ADHD-diagnos. Frågan 

om huruvida det finns något annat som kan förklara 

koncentrationssvårigheterna kommer aldrig upp eller besvaras inte 

sanningsenligt. Problemet förläggs till barnen i stället för till föräldrarna och 

miljö.” 
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Jägerfelt beskriver också vidare hur kronisk stress höjer halten av stresshormonet kortisol i 

kroppen, vilket har visat sig påverka kopplingar i pannloben som behövs för vår förmåga att 

planera, utföra och avsluta en uppgift. Det vill säga samma svårigheter som man tillskriver att 

de barn som har fått en ADHD-diagnos har. Jägerfelt lyfter även fram att de allt större 

barngrupperna i förskolan och skolan är ytterligare en stressfaktor som höjer barnens 

kortisolhalter, vilket leder till koncentrationssvårigheter, som också ingår som en av 

svårigheterna inom kategorin för ADHD. 

Jenny Jägerfelt för fram sina argument kring fenomenet ADHD genom sin legitimitet som 

psykolog. Potter skulle framställa hennes retoriska verktyg som kategoriberättigande 

(category entitlement), genom att hon hänvisar till kraftfulla påståenden utifrån hennes egna 

upplevelse och antagande som psykolog. Under artikelns gång hänvisar hon inte till några 

andra källor kring sina påståenden förutom sina egna upplevelser och erfarenheter som 

psykolog. Hennes trovärdighet bygger till största del alltså sammanfattningsvis på förmånen 

att tillhöra kategorin psykolog. 

ADHD	  som	  en	  riskfaktor	  

I ett tidigare citat från pedagogen Nilsson Sjöberg framställs det som viktigt att den 

neuropsykiatriska kunskapen kompletteras med annan typ av kunskap när det gäller ADHD: 

“den neuropsykiatriska kunskapsapparaten måste kompletteras med psykosociala perspektiv”. 

Neuropsykiatriker och andra aktörer från det medicinska expertområdet framställer i sin tur 

ofta att det är den medicinska kunskapen om ADHD som saknas – exempelvis inom 

pedagogikens eller skolans värld. En artikel i Aftonbladet tituleras just utifrån den 

ståndpunkten: Skolan kan för lite om barn med ADHD (2015) författad av Sven Bölte, Anna 

Borg, Steve Berggren, Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Hans Forsberg, Lise Roll-Pettersson, 

Anki Sandberg och Emanuel Mörk. Artikelförfattarna, som är en skara debattörer som har stor 

legitimitet med sig från sina professioner och sina samhällsuppdrag, anser att kraven på 

skolan måste skärpas i hur de kan möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och diagnoser (NPF). De anser att skolan är en för svår miljö för många elever med dessa 

svårigheter och framhåller att den här målgruppen har svårt att klara av såväl studiemässigt 

som socialt förväntande krav. Om man inte lyckas fånga upp deras svårigheter i tid under 

skolåren, är risken stor att de hamnar utanför samhället som vuxna och aldrig riktigt lyckas 

komma igen och få en chans att bli självförsörjande, menar författarna. Artikeln vill göra 

läsarna uppmärksamma på att skolan inte kan leva upp till skollagens grundtrygghet att varje 
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elev ska ha rätt till att få det stödet som hen behöver för att klara av undervisningsmålen i 

skolan.  

Författarna till artikeln vill också få oss läsare uppmärksamma på att orsaken till att skolan 

inte klarar av att leva upp till skollagens ambition är att fyra av fem lärare har för lite kunskap 

i hur man kan undervisa och bemöta barn med NPF-diagnoser. De lyfter också fram att den 

här gruppen av elever inte bara ligger i riskzonen för att inte klara av undervisningsmålen, 

utan risken är dessutom stor att de blir utsatta för mobbning under sin skoltid. De förstärker 

den bild av skolan som de framhåller i artikeln genom att tala om ett “misslyckande”. Detta är 

ett ordval som vi anser skulle kunna betraktas som en överdrift vilket i sin tur kan ge kraft åt 

den egna beskrivningen. Enligt Potter faller denna typ av förstärkande ordval eller överdrifter 

under den språkliga retoriska strategin extremisering. Även följderna av skolans misslyckande 

kan betraktas som beskrivna på ett extremt eller överdrivet sätt: “På grund av skolans 

misslyckande riskerar många elever att som vuxna hamna i utanförskap, sjukskrivningar och 

arbetslöshet med personligt lidande och stora samhällskostnader som följd.” 

I sin argumentation om att skolan har för lite kunskap och verktyg för att kunna möta elever 

med NPF-diagnos stödjer sig författarna bland annat på Skolinspektionens tillsynsrapport från 

2013, på en kartläggning gjord av Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental 

Disorders (KIND), samt på intresseorganisationen Autism- och Aspergerförbundet. Detta sätt 

att hänvisa till olika typer av tongivande källor byggs i texten upp en bild av att det råder en 

etablerad konsensus kring de ståndpunkter som lyfts fram i artikeln. Med Potters terminologi 

använder författarna här strategin konstruktion av bekräftelse och konsensus. Debattörerna 

förstärker på så vis sin trovärdighet genom att hänvisa till källor utanför sig själva. De för 

fram sin syn på problemet och fenomenet genom att peka på undersökningar som har kommit 

fram till samma sak som de vill lyfta fram och förstärka. 

Något som ofta går hand i hand med argumenten om att det saknas kunskaper om ADHD är 

ståndpunkten att expertisen behöver ingripa i ett tidigt skede när det gäller ADHD. Budskapet 

tycks vara att med en medicinskt kunnig blick kan problematiken upptäckas och avhjälpas 

tidigt. Denna tankegång utmärker sig också i artikeln ADHD bör uppmärksammas mer - 

tidiga insatser spar lidande, publicerad i Läkartidningen (2014) och skriven av tunga namn 

inom fältet: Elisabeth Fernell, Christopher Gillberg, Björn Kadesjö och Lena Nylander – alla 

verksamma inom det medicinska området.  
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Författarna vill bland annat göra sina läsare uppmärksamma på att barn och vuxna med 

ADHD många gånger har en samtidig problematik. Genom att tala om dessa 

tilläggssvårigheter förstärker de uppfattningen att ADHD innebär en risk om inte expertisen 

lyckas normalisera i ett tidigt skede. De samverkande problem som författarna lyfter fram att 

det finns en högre förekomst av inom ADHD-gruppen är: psykisk ohälsa, arbetslöshet, 

missbruk, kriminalitet, dyslexi, oro, ängslan, ångest, depression, fetma och ätstörning. De 

skriver också att det är vanligt förekommande med ökade risker vid bilkörning, tidig debut av 

rökning, problem i sociala relationer, tidiga graviditeter och svårigheter i föräldrarollen. 

Slutligen slår de även fast att ADHD har relaterats till utmattningssyndrom. 

Sett utifrån Potter använder sig artikelförfattarna av extremisering i sin retoriska 

framställning. Om man ser till hur ADHD konstrueras i artikeln ställer vi oss undrande till 

vilken tilläggsproblematik man så att säga inte kan ha när det gäller ADHD.  

Det är av största vikt att man kan sätta in adekvata insatser tidigt menar artikelförfattarna. De 

betonar att trots stor kunskapsökning om ADHD på senare tid känns symptomen inte alltid 

igen inom skola, sjukvård/psykiatri eller socialtjänst. Här framställer de ADHD som en risk 

på det sättet att kunskapsbristen inom de sociala systemen gör att problematiken inte 

uppmärksammas. De framställer det också som att kunskapsbristen handlar om att det inom 

de här systemen råder en annan förklaringsmodell om ADHD än vad debattörerna själva för 

fram. Vi ber läsaren notera att Björn Kadesjö återkommer som författare i denna text – denna 

gång tillsammans med bland andra Christopher Gillberg. 

Författarna förstärker genomgående i texten sin egen trovärdighet genom att underminera 

andra aktörers förståelse och förklaringar kring fenomenet. De stannar inte heller bara vid 

extremisering i sina retoriska strategier utan använder sig även av kategoriberättigande utifrån 

sin professionstitel i sin uppbyggnad av trovärdighet i texten. De använder sig också av att 

hänvisa till källor utanför dem själva för att söka bekräftelse till att deras påståenden är giltiga 

och sanna. 

Hjärnans	  funktioner	  och	  operant	  betingning	  

Sven Bölte beskriver ADHD som ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktionstillstånden 

med kärnsymtomen impulsivitet, ouppmärksamhet och hyperaktivitet. I sin artikel Kan 

ADHD bli bättre med hjärnträning? (2014) understryker han vikten av att hitta fler effektiva 

behandlingsmetoder till målgruppen. Bölte är bland annat specialist i neuropsykologi, chef vid 
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en enhet för neuropsykiatri och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders vid 

Karolinska Institutet (KIND). Bölte är också en av författarna till artikeln om skolan som vi 

diskuterar i föregående avsnitt. Tankarna ligger inte långt borta för oss att undra över hur nära 

hans intresse av att hitta fler behandlingsmetoder är sammankopplat med att lyfta fram en ny 

metod inom neurofeedback som kommer att utföras av centret (BUP-KIND) där han själv 

arbetar. Neurofeedback är ett nytt behandlingsalternativ där man tror sig kunna träna 

arbetsminnet genom att få hjärnan att producera mer av en viss typ av hjärnvågor, eller EEG, 

som gör att man håller koncentrationen bättre. Genom upprepad träning önskar man förutom 

förbättrad arbetsminnesförmåga nå positiva effekter på andra områden för målgruppen, 

exempelvis skolan. När det gäller neurofeedback uttrycker sig Bölte för egen del så här: 

“Tanken bakom neurofeedback är att man genom operant betingning lär hjärnan bättre, 

flexiblare självreglering.” 

Med detta sätt att framföra behandlingen förstår vi det som att ADHD görs till en fråga om att 

de flesta svårigheter är kopplade till hjärnans funktioner. Vidare presenterar Bölte den nya 

behandlingsmetoden på ett positivt och trovärdigt sätt i artikel. Det mesta beskrivs utifrån 

faktatermer och det nämns inget om hur den här behandlingsmetoden kan samverka med 

övrig problematik, som är vanligt förkommande för målgruppen. Bölte lyfter inte heller 

någonstans fram att han själv är inblandad i projektet till stor del. 

Kosten	  som	  svar	  på	  symptomsvårigheterna	  

Maggie Page Rodebjer är dietist och skriver i sin artikel Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) och Kost (2011) att ADHD är en “neurobiologisk sjukdom” med ännu ej 

helt kända orsaker men att olika regioner i hjärnan och olika signalsubstanser har en 

inblandning när det gäller orsaker. I artikeln nämns genetiska mekanismer, olika riskfaktorer 

och behandlingar, men det som framför allt förs fram och som det läggs tonvikt på i texten är 

kopplingen mellan kost och ADHD-symptom.  

I artikeln förs kostfaktorer fram som en av de bakomliggande orsakerna till ADHD, eller 

åtminstone som orsak till att symptomen förvärras. Det som står i centrum är långkedjade 

fleromättade fettsyror (LCPUFA), vilka enligt författaren har betydelse för det centrala 

nervsystemet och den mänskliga hjärnans utveckling och funktion. Författaren förklarar att 

det finns ett samband mellan ADHD-symptom och låga nivåer av långkedjade fleromättade 

fettsyror, vilket har lett till hypotesen att LCPUFA spelar en roll i uppkomsten av ADHD. 

Kosttillskott med LCPUFA kan på motsvarande vis ha en positiv effekt på symptomen, 
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framgår det av artikeln. Vidare diskuterar Page Rodebjer kostkänslighet och hur ADHD-

symptom kan förvärras av intag av olika livsmedelstillsatser såsom färgämnen, smaktillsatser 

och konserveringsmedel, samt av koffein och socker: “de kroniska effekterna av överdrivet 

sockerintag kan leda till förändringar i dopaminsignaleringen och bidra till symptom i 

samband med ADHD”. Här knyts orsakerna till ADHD återigen till signalsubstanserna i 

hjärnan och hur de påverkas av kosten – sammanfattningsvis positivt av långkedjade 

fleromättade fettsyror, och negativt av socker. Det kan betraktas som den överordnade 

tolkningsrepertoar som förs fram i texten. 

En annan person som också vill uppmärksamma allmänheten på kostens betydelse för 

personer med en ADHD-diagnos är folkhälsovetaren och biologen Ann-Marie Lidemark. I sin 

artikel Bättre kost kan minska eller läka ut symptomen vid ADHD och autism (2014), 

publicerad i Medicinsk Access, går hon direkt in för att föra fram sina argument att behandla 

ADHD och autism via kosten. Frånvaron är stor av andra ingångar eller förklaringar till vad 

som är funktionsnedsättande hos målgruppen för ADHD eller autism.  I ett exempel uttrycker 

hon sig så här: “Mycket talar för att kosten har stor betydelse vid ADHD och autism. Många 

prövar med stor framgång olika dieter och forskningsstudier ger stöd för effekter på vissa 

grupper.” 

Vidare hänvisar Lidemark till ärftlighetens betydelse för att brist eller för mycket av ett 

näringsämne stänger av eller aktiverar specifika gener hos en individ och att detta i sin tur får 

en påverkan på kroppens totala biokemi.  

“Viktiga anledningar till individuella variationer är ärftliga faktorer som gör att 

brist på eller för mycket av ett visst näringsämne stänger av eller aktiverar 

specifika gener eller på andra sätt påverkar kroppens biokemi.”  

Precis som Page Rodebjer lyfter Lidemark fram sambandet mellan gifter i kosten och 

utlösandet av neuropsykiatriska symtom. Det som kännetecknas som en röd tråd genom hela 

hennes artikel är att läsaren inte ges någon möjlighet till en förförståelse för vad 

neuropsykiatriska symtom kännetecknas av, utan hon hänvisar hela tiden till kostens 

betydelse för att komma tillrätta med de här symptomen. Vidare för Lidemark fram argument 

och beskrivningar i sin text som om de vore allmänna sanningar. Inget antyds om att denna 

tolkningsrepertoar skulle kunna vara uppbyggd av hennes egen faktakonstruktioner eller 

åsikter. Istället för hon fram sina argument som en självklar förklaringsmodell för vad som är 

lösningen.  
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Bland annat hänvisar Lidemark till hur svårigheterna ser ut i USA jämför med Italien och hur 

dessa skillnader kan vara relaterat till olika kostvanor i de olika länderna. Det exempel som 

betonas är att man i Italien konsumerar betydligt mindre majsirap i sina livsmedel. Hon 

framför att forskarnas förklaring till denna koppling är att majssirap innehåller mycket hög 

halt av fruktos plus föroreningar av kvicksilver.  

I motsats till Lidemark hänvisar dietisten och skribenten Maggie Page Rodebjer till trettiofem 

olika källor i sin artikel vilka till största delen är forskningsartiklar publicerade i 

välrenommerade internationella tidskrifter. Detta skapar en tyngd till hennes argument, en 

känsla av att det finns genomlysta belägg för de samband mellan kost och ADHD-symptom 

som hon diskuterar. Denna känsla av trovärdighet förstärks ytterligare av att hon som dietist 

har ett berättigande att uttala sig om kost och hur den påverkar oss människor – ett slags 

kategoriberättigande med Potters terminologi, både som dietist och som en i den skara som är 

initierade i aktuell forskning om samband mellan kost och ADHD.  

Page Rodebjer uttrycker sig med forskningen i ryggen. Här följer ett axplock från texten som 

exempel på det: “Prekliniska och kliniska data tyder på likheter i mekanismen mellan ADHD, 

sockerberoende, narkotikamissbruk och fetma.” Ingen skulle kunna anklaga denna skribent 

för att komma med godtyckligt eller osakligt tyckande och tänkande. Här är det “forskningen” 

som ger “bevis”, och “mönster” och “samband” som “observeras”. Men vem är egentligen 

agenten här? Man får nästan intrycket av att det är “data” och “forskningen” som är de 

drivande subjekten i texten när Maggie Page Rodebjer uttrycker sig i termer av att 

“bevisindikationer” och “data” tyder på att…, eller att “forskning” och “studier” ger bevis för 

och visar.  

Vår uppfattning är att ADHD i dessa texter konstrueras till framför allt en fråga om 

signalsubstanser i hjärnan och hur kosten inverkar på dessa signalsubstanssystem. I 

förlängningen ges i texterna inte utrymme till andra slags skildringar av vare sig diagnosen 

eller de diagnostiserade.  

ADHD	  utifrån	  den	  medicinska	  definitionen	  

Agneta Hellström är beteendevetare och har författat ett flertal skrifter om barn i behov av 

särskilt stöd. Merparten av den information som allmänheten kan ta del av på ADHD-center 

(en pedagogiskt inriktad verksamhet i Stockholms läns landsting som vänder sig till barn, 
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ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras familjer) är författad av Hellström, även den 

text som vi har valt att titta närmare på som heter Vad är ADHD?  

Informationstexten som vi tagit del av är ett faktablad från Habiliteringens ADHD-center och 

är i likhet med den information om ADHD som nås via Vårdguidens hemsida på så vis 

förknippad med objektivitet och aktuell kunskap, information som en myndighet står bakom 

och som enkelt nås för allmänheten.  

Hellströms text går på ett grundläggande sätt igenom vad ADHD är och inom vilka områden 

som problem och svårigheter kan uppkomma för en individ som tror sig ha diagnosen, nyligen 

fått den eller anhöriga och närstående som vill förstå mer om vad den innebär. 

“Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och 

att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en 

del barn, ungdomar och vuxna är emellertid de här problemen så påtagliga och 

ständigt närvarande att det allvarligt inverkar på deras vardagsfungerande. Det 

är så det kan vara om man har den funktionsnedsättning som benämns ADHD.” 

Hellström väljer genomgående bort ord som jag” eller “vi” för att istället vid flertal tillfällen 

använda termen “när det gäller…” 

När det gäller barn innebär detta… 

När det gäller prestationer behöver... 

När det gäller behandling... 

När det gäller barn och ungdomar kan… 

Bara vid ett tillfälle i texten hänvisar hon till tidigare forskning: “Forskare inom området är 

överens om att ADHD är ett medfött neurobiologiskt tillstånd.” 

Hellström använder sig genomgående av en strategi i sin textframställan där hon som 

författare har en nästan osynlig roll. Hennes val av denna framställning leder till ett intryck av 

att hon för egen person inte har någon del i det hon skriver. Utifrån Potter kan man betrakta 

det som en strategi som handlar om att hon vill att textens ska kunna tala för sig själv. Om den 

gör det kommer dess innehåll att förstärka trovärdigheten. 



	  41	  

De	  diagnostiserades	  eget	  perspektiv	  

Nilsson Sjöbergs artikel sticker tillsammans med socialantropologernas text ut i vårt material. 

De är de enda texter i vårt urval som handlar om verkliga personer med diagnos, och i 

synnerhet Nilsson Sjöbergs text får vi lära känna en sådan person och hur han tänker kring sin 

ADHD-diagnos. Det är tankeväckande att så lite av de texter som vi har stött på när vi har 

genomfört våra sökningar, och så lite av det textmaterial som vi till sist valde ut, utgår ifrån de 

diagnostiserades egna berättelser och beskrivningar. Detta gäller naturligtvis, som en slags 

metakommentar, även vår egen uppsats där texter om ADHD står i fokus framför personerna 

själva. Inifrånförståelsen lyser med sin frånvaro i stort. Men gör det alltså inte i Nilsson 

Sjöbergs artikel. Här framställs den diagnostiserade som en människa och som sådan som ett 

meningsskapande väsen som försöker förstå och hantera de svårigheter som livet kan bjuda 

på. Den diagnostiserade människan får komma till tals och berätta om sitt liv och sin diagnos 

ur ett inifrånperspektiv. Anders reflekterar, känner och tolkar, och försöker använda olika 

strategier för att klara av svåra situationer i skolsammanhang och i arbetslivet. Anders 

förmedlar också genom sin berättelse svårigheten i att försöka hitta en acceptans till sina 

svårigheter och en önskan om att få tillhöra den grupp människor som befinner sig inom 

normalietskontexten. Emellanåt glider han in i att förskjuta sina svårigheter till omgivningens 

begränsningar i att förstå och bemöta på ett adekvat sätt, för att i slutändan ändå landa i att 

vissa av svårigheterna och begränsningarna är en del av hans person och något som han 

kommer att behöva lära sig att hantera och förhålla sig till under sin livsresa. I den här typen 

av framställning förmedlar författaren en tillbakalutad roll i sin berättelse. Fakta framställs på 

ett oproblematiskt sätt då det bara är en persons inifrånberättelse vi tar del av, vilket kan göra 

det svårt att argumentera för att berättelsen inte skulle framställas eller återberättas på ett 

trovärdigt sätt.  

ADHD	  som	  svar	  på	  en	  kontext	  	  

Nilsson Sjöberg betonar att det i vissa kontexter, som på Komvux, fungerar och flyter på för 

Anders. Nilsson Sjöberg framställer utifrån dessa iakttagelser ADHD-symptom som ett svar 

på sammanhanget och som att det är kontexten som gör Anders ADHD, snarare än att han 

skulle vara “den felande länken”. Så här väljer Nilsson Sjöberg att formulera sig i sin text när 

det gäller detta:  

“Sammanhanget gör Anders funktionsduglig/funktionsnedsatt, det vill säga 

Anders varande-ADHD (och dyslexi) är ett svar på den specifika händelsens 
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inramning och vilka element som Anders samverkar med inom denna 

inramning.” 

Trovärdigheten i beskrivningen lutar sig mot att genom fakta kunna hänvisa till att Anders 

varken hade svårt med strukturen, motivationen eller att tillgodogöra sig undervisningen 

under sin tid på Komvux. Exemplets trovärdighet bygger på att det bottnar i Anders egen 

beskrivning och författaren talar med en självklarhet om att Anders svårigheter påverkas och 

visas i olika grader beroende på i vilken kontext han befinner sig i. Den tolkningsrepertoar 

som etableras här handlar om ADHD som en konsekvens av en situation eller en social 

kontext, vilken kan kontrasteras exempelvis mot den om ADHD som en neurobiologisk 

sjukdom. 

Diagnosen	  som	  kategorisering	  

Eva Hjörne, verksam vid en institution för pedagogik och specialpedagogik, för i en artikel 

från 2012 fram ett exempel på hur det kan gå till när en skola genom bristande resurser kan bli 

en miljö som bidrar till att barns skolsvårigheter framhävs och till att en del barn blir 

etiketterade som funktionsnedsatta. Att socialt kategorisera barnen som funktionsnedsatta och 

tillskriva dem en diagnos görs i syfte med att hjälpa dem, menar Hjörne. Men att skolan 

kategoriserar barnen som ”ADHD-barn” får också andra mindre gynnsamma konsekvenser. 

Föräldraparet som Hjörne följer motsäger sig att deras barn skulle ha de svårigheter som 

skolan för fram och att utredningen är det bästa alternativet för barnet. Ändå fortsätter skolan 

att föra fram sin linje om att en utredning är den bästa vägen framåt. Hjörne menar att barnet 

av skolan genom den här kategoriseringsprocessen görs till ensam bärare av problemet. Hon 

konstaterar utifrån observationer från mötesdiskussionerna hur problemen i klassrummet 

enbart kommer att härledas till elevens särdrag. Giltigheten i den ursprungliga 

problemformuleringen gällande elevens svårigheter blir aldrig överförd till kontextuella 

faktorer som pedagogik, lärarnas förmåga att hantera svårigheterna, miljön i klassrummet 

eller hur eleven har det utanför skolan. 

“En del elever kan inte sitta still, pratar rakt ut, kan inte tillgodogöra sig 

undervisningen eller anses vara allmänt störande i klassrummet. Dessa elever 

har alltid funnits i skolan, men sättet på vilket svårigheterna har definierats har 

förändrats över tid. Idag förklaras skolsvårigheter ofta med hjälp av en 

neuropsykiatrisk diskurs och barnen förklaras ”ha“ ADHD.” 
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Hjörne vill genom sitt exempel visa hur skolan konstruerar ADHD-diagnosen som en 

förklaring till ett barns skolsvårigheter. Hon menar att kategoriseringarna blir aktuella i 

skolans kontext för att komma fram till hur man ska kunna hantera och tala om olika problem 

hos eleverna utifrån förutbestämda ramar. För eleverna leder de här kategoriseringarna i sin 

tur till ett identitetsskapande, vilket vi också har varit inne på tidigare i vår analys. De 

diagnostiserade eleverna börjar agera efter diagnosens kriterier och beskrivningar, och även 

omgivningen börjar till stor del att bemöta eleverna efter diagnosens beskrivningar. 

Potters begrepp distansering handlar som vi har varit inne på om hur författaren placerar sig 

själv i förhållande till det som hen beskriver. I Hjörnes fall handlar det om att hon återberättar 

vad hon har observerat under sin medverkan under elevvårdskonferenserna under ett års tid. 

Potter menar att detta sätt att som upphovsman förhålla sig handlar om att man förmedlar att 

man kan gömma sig bakom att man bara vidarebefordrar det som man har tagit del av. I 

Hjörnes fall tar hon det ett steg längre genom att även väva in andra aspekter av mer 

personliga ingångar i sin text, såsom: ”Detta är tunga argument…” och ”det är svårt som 

förälder att stå emot”. 

Avsaknaden	  av	  entydig	  biologisk	  markör	  	  

Tommy Lundström betonar i sin artikel ADHD: om förekomst, ökning och konsekvenser för 

social barnvård att AHDH enbart diagnostiseras utifrån beteenderelaterade 

symtomuppsättningar då det finns en frånvaro av biologiska markörer. Inom den sociala 

barnavården sker även andra typer av utredningar, som exempelvis fokuserar så kallade 

uppförandestörningar (conduct disorder). Då diagnoskriterierna ofta kan ligga nära varandra 

finns det risker för felslut i bedömningen. Det kan vara svårt och sårbart att veta vad barnets 

avvikelse egentligen beror på när man gör en utredning på dem, enligt Lundström. 

“På basis av diagnoser går det inte att beskriva ADHD som en tydlig, konkret 

entitet med klara gränser vare sig till de som inte har diagnosen eller i 

förhållandet till andra diagnostiska kategorier.” 

I sin framställning visar sig Tommy Lundström också öppen för att ta in andra beskrivningar 

och ingångar bakom ADHD. 

“Det motsäger naturligtvis inte att alla eller en del av de som av de 

diagnostiseras med ADHD delar en specifik biologisk och/eller social 

problematik, men det gör att frågan om hur många som faktiskt ha ADHD (eller 
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borde diagnostiseras med ADHD) under överskådlig tid kommer att vara 

föremål för debatt och kontroverser.” 

I artikeln ADHD på kartan: om geografiska skillnader i medicinering till barn och unga, 

publicerad i Socialmedicinsk tidskrift, kommer Tommy Lundström tillsammans med Patrik 

Karlsson (2015) åter till tals. Båda är verksamma inom institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms universitet. I artikeln diskuterar de geografiska skillnader som förekommer i 

Sverige när det gäller förskrivning av ADHD-medicin till barn och ungdomar. Karlsson och 

Lundström betonar i sin text, att de utifrån en egen statistisk studie visar “att faktorer på 

kommunal nivå hänger samman med nivån på förskrivning” och de framför också att 

tillhörighet till landsting verkar vara relaterat till förskrivningsnivån. En av de slutsatser som 

författarna skriver fram är att systemfaktorer, vid sidan av faktorer hos individen såsom 

socioekonomisk tillhörighet, tycks styra hur många som ordineras ADHD-medicin snarare än 

“den faktiska förekomsten (om man kan tala om en sådan) av ADHD”. I texten beskriver 

Karlsson och Lundström ADHD på ett indirekt sätt, genom att hänvisa till hur ADHD “kan” 

och “brukar” beskrivas och betecknas:  

“ADHD kan beskrivas som brister i förmågan till koncentration och 

uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet. Det brukar betecknas som en 

utvecklingsavvikelse eller (vanligare) en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning.” 

Med detta sätt att använda språket är det inte Karlsson och Lundström som slår fast vad 

ADHD är utan de upprepar endast en slags gängse uppfattning om diagnosen som brister i 

vissa förmågor, en avvikelse, en funktionsnedsättning. Samtidigt ger författarna ingen egen 

eller alternativ beskrivning av ADHD i sin text. Vi tolkar det dock som att det i deras sätt att 

formulera sig ryms ett motstånd, eller kanske till och med kritik, mot hur ADHD “kan” och 

“brukar” beskrivas. Och deras kritik tycks också, så som vi läser deras text, vara riktad mot 

hur själva diagnostiseringen genomförs: “Vi tänker inte ge oss in i diskussionen om 

orsaksförklaringar utan nöjer oss med att konstatera att det saknas biologiska markörer för att 

diagnostisera ADHD. 

Trots att Karlsson och Lundström ger uttryck för ett perspektiv på ADHD som till viss del kan 

betraktas som utmanande i förhållande till den neurobiologiska förklaringsmodellen är de på 

många ställen i texten återhållsamma och försiktiga i sitt språkbruk när de diskuterar de 

samband de har funnit genom sin analys. De formulerar sig exempelvis som att en viss faktor 
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eller variabel “tycks ha betydelse” eller “kan vara betydelsefullt” och säger att deras resultat 

”ska ses som hypotesgenererande snarare än hypotesbekräftande”. Effekten hos oss som 

läsare blir en känsla av att det går att lita på det Karlsson och Lundström skriver, att de inte 

överdriver betydelsen av de samband de ser i sin studie gör att vi som läsare släpper den 

kritiska garden och tillåter oss att tro på dessa samband. Samtidigt kan vi tänka oss att deras 

slutsats kan betraktas som provokativ i relation till den medicinska förklaringsmodellen – i 

synnerhet när de ifrågasätter den faktiska förekomsten av ADHD genom att skriva: “den 

faktiska förekomsten (om man kan tala om en sådan) av ADHD”.  

När Karlsson och Lundström kritiserar de diagnostiska instrument som används när en 

ADHD-diagnos fastställs så gör de det så att säga genom en annan, trovärdig och objektiv 

röst, Statens beredning för medicinsk och social utredning: “Vi har utvärderat 15 diagnostiska 

instrument som används i Sverige för att identifiera ADHD. Det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt för samtliga” (SBU 2013 s 73).” 

Då Karlsson och Lundström uttrycker vad de själva har kommit fram till i sin studie är de 

tydliga med att skriva in sig själva i texten. Detta till skillnad från de forskare som försvinner 

bakom formulerar av typen: studien visar. Karlsson och Lundström skriver istället: “Vi har i 

den här studien visat att…” De är på så vis tydliga som subjekt i sin artikel. 

Även filosofen Svenaeus för fram att man idag inte med någon entydig biologisk markör kan 

påvisa vad som ligger bakom de avvikelsekriterier som används som underlag för att kunna 

ställa diagnosen på en individ.  

“Hur noggranna och systematiska psykiatriker och psykologer än är i dessa 

utredningar kan vi ändå inte komma ifrån att det rör sig om uppskattningar 

baserade på beskrivningar av vilka beteenden som är lämpliga och adekvata i 

vardagssituationer, inte om något objektivt medicinskt test av vare sig 

psykologiskt eller biologiskt slag.” 

Att Svenaeus inte lyfter fram någon biologisk markör betyder inte att han påstår att ADHD 

inte existerar, såsom vi förstår honom. 

“Ingen som har mött de allvarligaste formerna av ADHD kan betvivla att 

barnen i fråga har en – eller kanske flera – psykisk(a) störning(ar). Barnen är 

helt enkelt för avvikande vad gäller vissa oförmågor och personlighetsdrag och 

är själva plågade av sitt tillstånd på ett så tydligt sätt. Men hur de olika 
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neuropsykiatriska diagnoserna exakt skall klassificeras och var man skall dra 

gränsen mellan det som är en störning och det som är en normal egenhet är 

öppna frågor som inte kan besvaras med hjälp av några medicinska 

undersökningar.” 

ADHD	  som	  relaterat	  psykosociala	  förhållanden	  

Läkaren Tomas Ljungberg pläderar i sin artikel AD/HD – dags att också uppmärksamma 

psykosociala förhållanden? (2011) för att psykosociala förhållanden bör uppmärksammas mer 

när det gäller ADHD. Han framhåller att “de antaganden som ligger bakom den 

neuropsykiatriska förklaringsmodellen inte längre är vetenskapligt hållbara i ljuset av 

modernare forskning.” Denna nyare, mer moderna, forskning menar Ljungberg visar att man 

behöver ta hänsyn till psykosociala omständigheter för att förstå förekomsten av ADHD, och 

hur ADHD uppkommer. Ljungberg själv beskriver ADHD som “ett heterogent och 

dimensionellt tillstånd”. 

I sin artikel bygger Ljungberg successivt upp bilden av två typer av forskning: gammal och 

förlegad forskning som bygger på teoretiska antaganden, samt mer modern forskning som 

bygger på flera nya empiriska studier. Texten igenom skriver han om: “modernare forskning” 

och han väljer att använda språket på följande sätt när han talar om en av de teser som den 

tidigare ADHD-forskningen har utgått ifrån: “Under senare år har dock mycket forskning 

visat att detta antagande är behäftat med svårigheter.” Ljungberg kommer fram till att den mer 

moderna forskningen avslöjat de tidigare teserna som ohållbara. I samband med detta skriver 

han exempelvis att “Mycket forskning på AD/HD har sedermera visat…” 

Föga förvånande ligger hans egna argument i linje med den mer moderna forskningen. Det är 

så som vi ser det ett effektivt sätt att framställa sina egna beskrivningar som mer trovärdiga – 

för vem vill förknippas med ett gammalt och förlegat synsätt på ADHD? 

Bengt Hedberg är psykolog, psykoterapeut och författare till texten Den diagnostiska kulturen 

och att individualisera psykiska problem (2013). I den texten betonar Hedberg de 

diagnostiserade som växande människor påverkade av det psykologiska sammanhang i vilket 

de lever. Människans primära motivationssystem är enligt denna framställning våra affekter. 

ADHD-symptomen antas i texten kunna bero på att omsorgssystemet kring ett barn brister när 

det gäller att hjälpa barnet att uttrycka sina behov och affekter. Symptomsvårigheterna kan 

också, enligt artikeln, handla om att ett visst typ av anknytningsmönster har utvecklats, 
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exempelvis ett mönster av otrygghet. Hedberg framställer det också som möjligt att 

symptomen i vissa fall kan bero på traumatiska händelser som personen har varit med om. 

Hedberg poängterar hur svårt det är att fånga en människas psykiska tillstånd med en diagnos 

och att det finns en risk att människor reduceras till sin diagnos. Han betonar hur känslor som 

rädsla, tvivel, oro och stress kan påverka oss människor, och han beskriver hur sårbart det kan 

vara om vi hamnar i negativa eller destruktiva cirklar. Om vi exempelvis möter ogillande från 

omgivningen och känner oss felaktiga kan det hända att vi flyr detta genom att bli hyperaktiva 

eller ouppmärksamma, skriver han.  

Hedberg avslutar sin artikel med att berätta om den bok som han nyligen har kommit ut med 

och i och med det kan den tidigare delen av hans artikel läsas som en introduktion till boken, 

eller kanske till och med som ett sätt att saluföra boken. Som läsare kan vi inte veta 

författarens intentioner med texten men det är inte otänkbart att han har ett uppenbart intresse 

bakom texten: att föra fram sin egen bok. 

Sammanfattning	  av	  analysen	  
I de svenska samtida texter om ADHD som vi har analyserat kommer företrädare från olika 

professioner till tals och deras sätt att beskriva ADHD skiftar.  

Författarna har sin bakgrund inom bland annat medicin, filosofi, pedagogik, socialt arbete, 

sociologi och folkhälsovetenskap. Beskrivningarna rymmer allt från identitet till kvicksilver, 

från neurofeedback till kultur. Det är tydligt att den tidigare kontroversen om ADHD pågår än 

idag och med betydligt fler ingångar än tidigare.  

ADHD görs i vissa texter till en fråga om hjärnans funktioner och i andra till att handla om 

kostens inverkan på de symptomsvårigheter som kopplas till ADHD. En del ingångar rör mer 

ADHD som en kategorisering utifrån och som något som kan bli en del i människors 

identitetsarbete.  

Den ökade diagnostiseringen beskrivs i några av texterna som en del i en process där sociala 

problem medikaliseras och gentifieras i allt högre grad. Symptomsvårigheterna konstrueras av 

vissa författare på så vis som något som har omvandlats till medicinska problem med 

genetiska orsaker där man går så långt i sin framställning att man för fram det som en 

genetiskt bestämd ADHD-underklass.  

En helt annan ingång kan vara att svårigheterna kan hjärntränas genom dataprogram för att 

motionera upp arbetsminnet. ADHD konstrueras även i vissa texter som ett kulturellt fenomen 
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som skiftar beroende på hur vi ser på människan och vad som anses normalt i det rådande 

samhällsklimatet.  

De skilda sätten att konstruera ADHD får också olika konsekvenser, inte minst inom socialt 

arbete. Effekten av att konstruera ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med 

genetiska orsaker blir förstås inte densamma som om man konstruerar ADHD som ett 

kulturellt klassificeringssystem. Beroende på vilken kunskap vi tar till oss som socionomer 

kommer det att påverka vår förmåga att arbeta utifrån empowerment på ett inkluderande och 

gynnande sätt med målgruppen – det som ju är vårt uppdrag (IFSW/SSR). I förhållande till 

det vill vi också lyfta fram att vi i vår analys har lagt märke till en skrämmande frånvaro av 

målgruppens eget perspektiv i samtida texter om ADHD författade av aktörer med en stark 

ställning inom kunskapsfältet och med en given ingång till debatten. 

För att etablera vissa tolkningsrepertoarer av ADHD som sanna använder textförfattarna olika 

språkliga retoriska strategier såsom kategoriberättigande, detalj och narrativ, konstruktion av 

bekräftelse och konsensus, distansering och extremisering. Dessa strategier leder till att 

beskrivningarna framstår som trovärdiga för oss som läsare. Även åsikter och 

argumentationer kläs under textens gång om till fakta. En del aktörer använder en empirisk 

repertoar där uppmärksamheten dras från författaren själv och dennes eventuella intresse i att 

en viss beskrivning av fenomenet får gehör. Texterna vi har läst är fulla av exempel på 

formuleringar av det slag där författaren som aktiv faktakonstruktör döljs bakom empirin eller 

andras forskning. I sådana formuleringar görs inte sällan fakta, studien och resultat till 

handlingsagent snarare än författaren eller forskaren själv. Författarna förstärker också 

genomgående i texten det de själva vill föra fram, sina egna tolkningar och perspektiv, genom 

att underminera andra aktörers förståelse och förklaringar kring fenomenet.  

Den tolkningsrepertoar som förs fram från socialt arbete handlar till största del om en kritik av 

den dominerande medicinska förklaringsmodellens frånvaro av vissa sambandsfaktorer och 

ADHD-diagnos. Andra som ligger nära den här tolkningsrepertoaren är de som lyfter fram 

relationen mellan psykosociala förhållanden och ADHD, där det bland annat nämns brister i 

anknytningsmönster. 

Det lyfts också i vårt material fram att det finns en svårighet att med säkerhet kunna bedöma 

vilka orsaker som egentligen ligger bakom symptomen. Exempel som nämns i texterna 

gällande denna svårighet är att det saknas en entydig biologisk markör, men också att 

diagnosen i sig kan skymma sikten för andra påverkansfaktorer i individens närmiljö.  
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Något annat som vi har lagt märke till är att aktörer med en viss ingång till kunskapsfältet 

mest hänvisar till andra med samma ingång. De lyfter fram vissa tolkningsrepertoarer genom 

att hänvisa till andra som bekräftar denna. Vi kunde sällan se mer perspektivöverskridande 

sätt att referera. Det får oss att fundera över hur vi ska bredda vår förståelse om ADHD och 

arbeta gränsöverskridande med målgruppen inom socialt arbete. 

Avslutande diskussion 

Faktafabriken	  

Att försöka förstå fenomenet ADHD ur ett bredare perspektiv verkar utifrån vår analys vara 

problematiskt på många olika nivåer. Det som vid första anblicken tycks vara ett 

sammanhållet kunskapsfält om diagnosen där olika professioner och aktörer bidrar med sina 

kunskaper och infallsvinklar framstår för oss mer och mer som en arena för en maktkamp 

mellan olika tolkningar och synsätt. Det finns tecken på att kunskapsfältet fortfarande 

domineras av den medicinska förklaringsmodellen, även om det också finns företrädare som 

försöker utmana den. En reflektion som vi gör i förhållande till dominansen är att om inte 

andra kunskapsingångar tillskrivs samma värde kan det finnas en risk att 

förklaringsalternativen reduceras och diskussionerna kring andra ingångar avstannar.  

Sammanfattningsvis vill vi genom vår uppsats bidra till att skapa en större medvetenhet kring 

hur aktörer inom ett svenskt samtida kunskapsfält kring ADHD konstruerar betydelser och 

mening om fenomenet. Vi är medvetna om att våra slutsatser baseras på ett relativt litet urval i 

förhållande till den mängd texter och framställningar av ADHD som finns tillgängliga och 

som kan påverka idag. Därmed ställer vi oss ödmjuka till att vårt resultat endast grundar sig 

på det material vi har haft att tillgå i denna faktafabrik. Trots att vår studie är liten i 

sammanhanget hoppas vi att en diskussion ska fortgå, framför allt om hur vi framöver 

kommer att ta del av hur ADHD beskrivs och förklaras i publicerade texter och hur dess 

beskrivningar och förklaringar ska kunna ha ett värde för socialt arbete framöver.  

Något som vi har lärt oss under uppsatsarbetet, och som vi hoppas att även läsaren har fått en 

större inblick i, är vilket maktmedel språket kan vara. Men också hur vi människor använder 

språket och olika retoriska strategier för att konstituera betydelser och innebörder. Vi vill även 

uppmärksamma läsaren på att de nutida texter som publiceras om ADHD lever vidare i 

sociala och kulturella sammanhang utanför texten (Bergström & Boréus 2012). Exempel på 

sådana sammanhang kan vara habiliteringen, skolhälsovården, psykiatrin och den sociala 
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barnavården. Vi anser att det är viktigt att man diskuterar vad den snabba ökningen av 

fenomenet ADHD får för betydelse inom skola, arbete med barn och unga, och med personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom berörda områden för socialt arbete och 

för professionen i stort. Om vi inte gör det finns risken att vi även inom det sociala arbetet 

kommer att behandla och bemöta svårigheterna utifrån den dominerande medicinska 

förklaringsmodellen, och därmed går miste om att försöka förstå eller angripa svårigheterna 

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta kan också ske på bekostnad av andra perspektiv och 

förklaringsmodeller (jmf Brante 2006). Det finns också en risk att vi till största delen 

begränsar oss till att genom att erbjuda korrigeringsinsatser som behandling till de specifika 

symtomsvårigheterna i den aktuella kontexten, istället för att våga ge oss in i den väsentligt 

mer utmanande diskussioner om huruvida förklaringarna kan ligga på betydligt flera nivåer. 

Vi ansluter oss därmed till Suominen (2013) som anser att det saknas mer mångvetenskapliga 

perspektiv på ADHD och att dominansen av den medicinska förklaringsmodellen på många 

sätt är problematisk, exempelvis därför att den kan dölja samband med sociokulturella 

faktorer. 

Vi frågar oss också om den medicinska förklaringsmodellen alla gånger är kompatibel med 

individens egen påverkan och självbestämmande, vilka är några av ledorden för socionomens 

syn på och bemötande i arbetet med berörda målgrupper. Vi funderar på vad det i 

förlängningen kan innebära för individens inkludering i samhället om vi talar om att gener i 

allt större utsträckning förklarar skillnader mellan människor, och om gener till och med 

betraktas som deterministiska i vissa sammanhang (Suominen 2013). 

Vad kan det bli för konsekvenser av att vi förhåller oss och tänker på olika sätt kring 

målgruppens svårigheter inom socialt arbete? Finns det en risk att berörda klienter eller deras 

närstående orsakas lidande av det olika synsätten och framställningarna kring ADHD? Vad 

kommer det i så fall innebära för allmänhetens förtroende för socialt arbete? 

Uppsatsarbetet har för oss väckt nya frågor som det vore intressant att studera vidare. Framför 

allt har det blivit tydligt för oss att det saknas kunskap om hur de diagnostiserade själva 

uppfattar och upplever sin diagnos. Forskning med ett sådant inifrånperspektiv skulle kunna 

organiseras utifrån frågor om hur olika grupper bland de diagnostiserade skapar betydelse och 

mening om ADHD. Det är en ojämn spridning av ADHD i olika sociala grupper – hur förstås 

exempelvis de svårigheter som förknippas med ADHD av människor ur olika 

samhällsklasser? Vi undrar också hur föräldrar och syskon kan tänka och handla utifrån 
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diagnosen i en vardagskontext. Det skulle slutligen vara intressant att titta på hur fenomenet 

beskrivs och behandlas på olika sätt i olika länder, och att fortsätta granska människors 

användande av den språkliga benämningen ADHD.  

	   	  



	  52	  

Referenser 

APA. American Psychiatric Association (2013) DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, fifth edition (DSM-5). Washington: APA 

Bergström Göran & Boréus Kristina (2012) Textens mening och makt: metodbok 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur 

Brante, Thomas (2006) Den nya psykiatrin: exemplet ADHD. I: Hallerstedt, Gunilla (red.) 
Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos 

Bölte, Sven, Borg, Anna, Berggren, Steve, Ingvar, Martin, Lagercrantz, Hugo, Forsberg, 
Hans, Roll-Pettersson, Lise, Sandberg, Anki & Mörk, Emanuel (2015) Skolan kan för lite om 
barn med ADHD. Aftonbladet 2015-10-19 

Bölte, Sven (2014) Kan ADHD bli bättre med hjärnträning? Medicinsk Access Nummer 4/5 
sid 44-45 

Börjesson, Mats (2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: 
Studentlitteratur 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007) Introduktion. I: Börjesson & Palmblad (red.) 
Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber  

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2003) I problembarnens tid: förnuftets moraliska ordning. 
Stockholm: Carlsson 

Carlberg, Ingrid (2014) En diagnos det stormat kring. ADHD i ett historiskt perspektiv. 
Stockholm: Socialstyrelsen 

Ekström, Bo-Lennart (2012) Kontroversen om DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt 
gränsarbete och översättning mellan olika kunskapsparadigm. Avhandling. Göteborg: 
Göteborgs universitet 

Faraone, SV, Perlis RH, Doyle AE, Smoller JW, Goralnick JJ, Holmgren MA, Sklar P (2005) 
Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry 
1;57(11):1313-23 

Fernell, Elisabeth, Gillberg, Christopher, Kadesjö, Björn & Nylander, Lena (2014) ADHD bör 
uppmärksammas mer - tidiga insatser spar lidande. Läkartidningen Nummer 39, Volym 111, 
sid. 1-5 

Forssberg, Hans (2004) Första studien som visar förändringar i hjärnbarkens yta hos barn med 
ADHD. Läkartidningen Nummer 40, Volym 101, sid. 3058-3059 

Hallerstedt, Gunilla (2006) Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: 
Daidalos 



	  53	  

Hedberg, Bengt (2013) Den diagnostiska kulturen och att individualisera psykiska problem. 
Tillgänglig via: www.psykologtidningen.se (Nedladdad 2016-01-05) 

Hellström, Agneta (2008) Vad är ADHD. Faktablad. ADHD-center. Tillgänglig via: 
www.habilitering.nu/adhd-‐center (Nedladdad 2016-05-02) 

Hjern, Anders, Weitoft, Gunilla Ringback, & Lindblad, Frank (2010) Social adversity predicts 
ADHD-medication in schoolchildren–a national cohort study. Acta paediatrica Volym 99, 
Nummer 6, sid. 920-924 

Hjörne, Eva (2012) “Det har skett en stor förändring hemma” Elevidentitet, föräldrars 
motstånd och ADHD i den svenska skolan. Utbildning & Demokrati Volym 21, Nummer 3, 
sid. 91-106 

IFSW/SSR. International Federation of Social Workers/Akademikerförbundet SSR (2014) 
Global definition av professionen socialt arbete. Antagen av IFSW:s General Meeting och 
IASSW:s General Assembly i juli 2014 

Infoteket om funktionshinder. Information från Landstinget i Uppsala län. Tillgängligt via: 
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-
funktionsnedsattningar/Diagnostik-stod-och-behandling-vid-adhdadd---Uppdaterat/ 
(Nedladdat 2016-04-10) 

Johannnisson, Karin (2006) Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I: Hallerstedt, 
Gunilla (red.) Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos 

Jägerfelt, Jenny (2013) Inte alltid ADHD som stör lektionen. Modern Psykologi, Nummer 1, 
sid 16. 

Karlsson, Patrik & Lundström, Tommy (2015) ADHD på kartan: om geografiska skillnader i 
medicinering till barn och unga. Socialmedicinsk tidskrift Volym 92, Nummer 5, sid. 553-565 

Kadesjö, Björn (2002) ADHD hos barn och vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen 

Kadesjö, Björn. ADHD. Tillgänglig via Vårdguidens hemsida: 
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/. (Nedladdad 2016-03-25) 

Lidemark, Ann-Marie (2014) Bättre kost kan minska eller läka ut symptomen vid ADHD och 
autism. Medicinsk Access Nummer 8/9 sid 42-45 

Lindblom, Jonas (2015) Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot 
ADHD. Ett kunskapssociologiskt perspektiv. Sociologisk Forskning Årgång 52, Nummer 1, 
sid. 33-60 

Ljungberg, Tomas (2011) AD/HD - dags att också uppmärksamma psykosociala 
förhållanden? Socialmedicinsk tidskrift Volym 88, Nummer 6, sid.486-493 

Lundström, Lars (2013) Genetik istället för politik? Tillgänglig via: 
www.psykologtidningen.se (Nedladdad 2016-03-17) 



	  54	  

Lundström, Tommy (2016) ADHD; Om förekomst, ökning och konsekvenserna för social 
barnavård. Socionomen Nummer 39, sid. 19-31 

Michaëlsson Madeleine (2013) Kritiska rön om ADHD-diagnostisering Rapport från ESSHC-
konferensen i Glasgow 2012 Socialmedicinsk tidskrift Volym 90, Nummer 3, sid. 336-338 

Nilsson Sjöberg, Mattias (2015) Diagnosens Janusansikte: exemplet adhd. En livsberättelse 
om oro, sökandet efter kontroll och sammanbrott. Socialmedicinsk tidskrift Volym 92, 
Nummer 5, sid. 556-583 

Norman, Karin & Rabo, Annika (2015) Sönderdela eller sammanfoga: En antropologisk syn 
på diagnoser Socialmedicinsk tidskrift Volym 92, Nummer 1, sid. 38-46 

Page Rodebjer, Maggie (2011) Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och Kost. 
FoUU NYTT. TioHundraförvaltningen. Nummer 12 december 2011 

Potter, Jonathan (1996) Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction. 
London: Sage Publications 

Socialstyrelsen (2014) Utredning och diagnostic av adhd. Stockholm: Socialstyrelsen 

SBU. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) ADHD – Diagnostik och 
behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk 
litteraturöversikt. Stockholm: SBU 

Svenaeus, Fredrik (2013) Homo Patologicus: medicinska diagnoser i vår tid. Stockholm: 
TankeKraft förlag 

Svenaeus, Fredrik (2015) ADHD som en samtida kulturdiagnos. Socialmedicinsk tidskrift 
Volym 92, Nummer 1, sid. 56-62 

Suominen, Sauli (2013) Polariseringen kring begreppet ADHD – från konflikt till en 
gemensam förståelse. Socialmedicinsk tidskrift Volym 90, Nummer 3, sid. 372-395 

Visén, Daniel (2011) ”De förnekar faktiskt kunskap” – Konstruktionen av fakta i 
evolutionsdebatten. Studentuppsats. Uppsala: Uppsala universitet,  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur 


