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Titel: Barns beteende: personlighet, handling eller diagnos? En kvalitativ studie om 

hur yrkesverksamma tolkar och förstår barns beteende som tecken på ADHD eller 

våldsutsatthet 

Författare: Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

 

Sammanfattning  

Att ett barn uppvisar ett utagerande beteende, svårigheter att reglera känslor, 

impulsivitet och hyperaktivitet kan bero på olika saker. Bland annat kan det vara en 

indikation på att ett barn har ADHD, en diagnos som blir allt vanligare, men det kan 

också vara ett uttryck för att ett barn upplevt våld eller utvecklat PTSD till följd av det. 

Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt arbete tolkar 

och förstår barns beteende som tecken på ADHD eller våldsutsatthet samt hur dessa 

tolkningar påverkar arbetet. Detta då tidigare forskning visat stora kunskapsluckor 

gällande likheten mellan dessa och en risk för felbehandling. För att undersöka detta 

har sju intervjuer genomförts med yrkesverksamma inom socialt arbete som träffar 

barn i sitt dagliga arbete. Studiens teoretiska ramverk bestod av socialkonstruktivism, 

stämplingsteori och systemteori. Resultatet av studien visade att de yrkesverksamma 

har ett accepterande synsätt vad gäller barns beteende. De yrkesverksamma såg barnets 

beteende som en konsekvens av omgivningen snarare än barnets egen personlighet. 

Till följd av detta synsätt arbetade de yrkesverksamma främst med den relationella 

aspekten och samspel oavsett vilken problematik som orsakade beteendet. Det 

framgick delade meningar om vad som ligger till grund för den ökande 

diagnostiseringen, främst ADHD, men gemensamt var att de inte skiljde på sitt 

bemötande och arbete avsevärt utifrån en diagnos. Studien problematiserade vidare 

detta genom att det är av betydelse att barn med ADHD eller PTSD får olika 

behandling specialiserat utifrån problematiken men att många barn kan gynnas av att 

få ett stärkt samspel med sina föräldrar, positiv uppmuntran och annat stöd som de 

yrkesverksamma arbetade med oavsett orsaksförklaring.  

Nyckelord: Barns beteende, yrkesverksammas tolkningar, ADHD, våldsutsatthet  

Antal ord: 17 670 
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1. INLEDNING 

Barn som mår dåligt kan visa det på många olika sätt och det kan finnas åtskilliga förklaringar till 

varför barn beter sig som de gör. Inom området socialt arbete kommer yrkesverksamma dagligen 

i kontakt med barn som mår dåligt av någon anledning där deras tolkningar och observationer av 

barns beteende kan få stor betydelse. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänsten 

tillhandahålla insatser och stöd på demokratisk och solidarisk grund så att alla barn får möjlighet 

att växa upp i en social och ekonomisk trygghet. Socialtjänstens ansvarsområde är också att ingripa 

när ett barns utveckling och hälsa äventyras. Även barn- och ungdomspsykiatrin [BUP] ansvarar 

för stöd och behandling till barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt (Broberg, Almqvist, 

Risholm Motander & Tjus, 2015, s.500–501). 

Idag diagnostiseras fler och fler barn med ADHD [Attention Deficit Hyperactivity Disorder]  

(Broberg m fl., 2015, s.430). Hos socialtjänsten ökar även inflödet av orosanmälningar, däribland 

oro för barn som far illa (Socialstyrelsen, 2019). Det finns stora likheter mellan symtom av ADHD 

och beteendemässiga tecken på att ett barn är våldsutsatt (Lundström, 2018, 19 mars). Det finns 

också svårigheter med att fastställa om de symtom som kan indikera på ADHD har uppkommit 

hos ett barn som varit utsatt eller bevittnat våld före eller efter våldsutsattheten (Sanderud, Murphy, 

& Elklit, 2016, s.2). ADHD är en diagnos som infaller under paraplybegreppet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar [NPF]. ADHD påverkar bland annat en persons uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga samt impulskontroll (Broberg m.fl., 2015, s.418-419). Vid behandling av 

ADHD ligger ett initialt fokus på ett pedagogiskt inriktat föräldrastöd och en anpassad skolgång. 

Om detta inte är tillräckligt kan barnet medicineras med centralstimulerande läkemedel som har 

visat sig ha effekt på symtomen (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2005, s.17).  

I Sverige har det i studier där barn tillfrågats om de blivit utsatta för våld framkommit att ungefär 

15-30% av barnen har utsatts för våld av sina föräldrar någon gång och att 3-7 % uppger att de 

blivit det vid upprepade tillfällen eller ofta (Broberg m.fl., 2015, s.359). När ett barn utsätts för våld 

är det vanligt att barnets utveckling störs. En av de vanligaste konsekvenserna är att barnets 

anknytningsmönster till föräldrarna blir desorienterad, vilket bland annat innebär att barnet inte 

kan använda föräldrarna som stöd trots att de rent fysiskt är närvarande. Detta kan få konsekvenser 

hos barnet som kan ta sig uttryck genom svårigheter i att reglera känslor och aggressivt beteende 

(Broberg m.fl., 2015, s.367-368). PTSD [posttraumatiskt stressyndrom] är en diagnos som kan 

tillskrivas en person som har upplevt traumatiska händelser i form av bland annat våldsutsatthet. 

Det är vanligt att barn som varit med om otäcka upplevelser visar symtom som stämmer överens 

med PTSD en kortare tid efter händelsen, men om dessa blir varaktiga och påverkar barnets dagliga 

fungerande i över en månads tid efter händelsen är det stor risk att upplevelsen påverkar barnets 

utveckling. Ett barns reaktioner till följd av PTSD kan riskera att försvåra utvecklingen hos barnet 

vilket gör det viktigt att uppmärksamma symtom som kan vara tecken på en traumastörning 

(Broberg m.fl., 2015, s.277). 

Ibland finns det tydliga tecken på att någon är utsatt för våld vilket ger omgivningen möjligheten 

att upptäcka detta. Men det är inte alltid som dessa tecken är tydliga, eller så kan de tecken som 

finns stå för någonting annat än vad de först tolkas som. Många av symtomen för våldsutsatthet 
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kan överlappa med symtomen för sjukdom eller funktionsnedsättning och det krävs att människor 

som arbetar med detta har kunskap om våld för att öka sannolikheten för att våldsutsattheten ska 

upptäckas (Socialstyrelsen, 2014a, s.21). 

Problemformulering  
Det finns en intressant aspekt i hur yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn i sitt arbete 

tolkar och observerar vissa beteenden samt vad de läser in i dessa beteenden. Exempelvis 

utagerande beteende, impulsivitet och koncentrationssvårigheter, som kan vara både tecken på att 

ett barn far illa men också tecken på ADHD. Med anledning av detta kan det argumenteras för att 

det finns en kunskapslucka kring detta område och att det kan medföra en risk att ADHD och 

våldsutsatthet kan blandas ihop eller hamna i skuggan av varandra, vilket kan bli problematiskt i 

flera hänseenden. Dels kan barnen få fel behandling och medicinering, dels kan det leda till att 

barnen som far illa inte uppmärksammas eller kommer till yrkesverksamma som arbetar med barns 

kännedom då tecken de visar tolkas som någonting annat. Barn som upplever våld är i sig ett 

centralt tema i dagens sociala arbete, även risken att barn inte får rätt stöd i tid gör detta ämne 

relevant att uppmärksamma. Likaså är yrkesverksammas tolkningar och vad dessa tolkningar kan 

få för konsekvenser ett relativt outforskat ämne vilket även det motiverar vikten av denna studie. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt yrkesverksamma inom socialt arbete tolkar 

och förstår barns beteenden som kan vara tecken på ADHD respektive våldsutsatthet samt hur 

deras arbete påverkas av dessa tolkningar.  

• På vilket sätt tolkar vuxna som arbetar med barn olika beteenden (till exempel utagerande 

beteende, koncentrationssvårigheter och impulsivitet) hos barn? 

• Vilka förklaringar tillskriver yrkesverksamma dessa beteenden? 

• Vilka verktyg och förförståelser blir centrala i arbetet och bedömningen? 

Begreppsdefinitioner 
Våld: Inom begreppet våld ryms många olika typer av våld. Däribland fysiskt våld, psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar, försummelse med mera (Socialstyrelsen, 2016, s. 28). Vi har även 

valt att använda oss av begreppet ”barn som upplevt våld”. Att uppleva våld innebär både att barnet 

har sett våld men också ifall barnet till exempel hört våld mellan sina föräldrar. I den tidigare 

forskningen används ofta begreppet ”child maltreatment”, vi har i översättningen valt att använda 

begreppet ”barn som far illa”.  

Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex olika avsnitt. I första inledande avsnittet presenteras relevant 

bakgrundsfakta samt syfte och frågeställningar som studien ämnar undersöka. I andra avsnittet 

presenteras tidigare forskning inom ämnet. Därefter följer ett tredje avsnitt där forskningsansats 

och teoretiskt ramverk beskrivs. I fjärde avsnittet redogör vi för vår forskningsmetod. Efter det 

följer avsnitt fem, vilket är huvuddelen av uppsatsen, där resultat presenteras och analyseras i 
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förhållande till tidigare forskning och teori. Avslutningsvis i det sjätte avsnittet följer en diskussion 

av studien i sin helhet.  

2. TIDIGARE FORSKNING 

Föreliggande avsnitt syftar till att redogöra för den tidigare forskningen som finns i ämnet. Utifrån 

den inhämtade forskningen har vi delat upp innehållet i fyra rubriker. Rubrikerna är tematiserade 

delvis direkt utifrån våra frågeställningar för att ge oss grund för att kunna svara på dessa i resultat-

och analysdelen, men delvis också utifrån teman vi funnit som återkommande i de studier vi 

granskat. Dessa är normbrytande beteende i barndomen, ADHD och våldsutsatthet, sambandet 

och risk till feldiagnostisering samt yrkesverksammas roll och kompetens om ADHD och 

våldsutsatthet. De tre första teman tar upp normbrytande beteende, kriterier för diagnoserna samt 

orsaker och konsekvenser av ADHD och våldsutsatthet. Då det finns begränsad forskning på hur 

yrkesverksamma tolkar barns olika beteenden såsom utagerande beteende, 

koncentrationssvårigheter och impulsivitet kompletteras texten därför med en del om sambandet 

mellan ADHD och våldsutsatthet samt hur yrkesverksammas roll och arbete med barn som upplevt 

våld eller barn med ADHD ser ut. Avslutningsvis återfinns en sammanfattning samt en kort 

diskussion om forskningsfältet.  

Sökprocess 
Sökprocessen har främst utgått från Uppsala universitetsbibliotekets databas. Vidare har sökord 

såsom ”ADHD”, ”trauma”, ”barn” och ”våld” använts, vidare även sökord som ”professionella”, 

”barn”, ”observation” och ”tolkning”. På engelska användes sökorden “child maltreatment” och 

“ADHD”. Sökning har också gjorts genom databasen PsycINFO och där användes sökorden 

”ADHD + PTSD” och ”ADHD + PTSD + misdiagnosed” samt ”maltreatment + ADHD”. Vid 

sökning för kompletterande studier användes ord som ”ADHD + gender” och ”ADHD + girls” 

och även ”professionals + children + interpret”. Kedjesökning utifrån andra publikationers 

referenser har även genomförts. Efter att sökningen var genomförd hanterades träfflistan genom 

att avgränsa till artiklar som är “peer reviewed” för att garantera pålitliga studier. Innehållet 

kompletterades sedan med rapporter från Socialstyrelsen då den etablerade forskningen kan ses 

som bristfällig på vissa fronter. 

Normbrytande beteende i barndomen 
Normbrytande beteende hos barn kan vara både aggressivitet och utagerande beteende men även 

när ett barn bryter mot regler och lagar. Dessa beteenden är som mest frekventa hos ungdomar i 

åldrarna 15-17 år men förekommer även hos mindre barn. Beteenden bör uppmärksammas i god 

tid då tidigt normbrytande beteende tenderar att hålla kvar över längre tid. Det är exempelvis vanligt 

att vuxna i kriminalitet har uppvisat normbrytande beteende tidigt i barndomen (Andershed & 

Andershed, 2005, s.17-20). Många studier har påvisat att det finns en stor ärftlighet när det gäller 

främst aggressivt men även icke-aggressivt normbrytande beteende hos barn. Risken för att barn 

utvecklar sådant beteende kan dock påverkas av både genetiska och sociala faktorer (Andershed & 

Andershed, 2005, s.66-67). Både barn med ADHD-diagnos och barn som upplevt eller varit utsatta 
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för våld löper hög risk att utveckla ett normbrytande beteende i barndomen (Andershed & 

Andershed, 2005, s.101 och 142).  

ADHD och våldsutsatthet 
Uppkomsten av ADHD beror främst på ärftliga faktorer även om psykosociala faktorer också är 

av betydelse (Nigg, 2012). Diagnostiseringen av ADHD har ökat markant de senaste åren och är 

numera en relativt vanlig diagnos där ungefär 2-5 % av alla barn i skolåldern har diagnosen (Broberg 

m.fl., 2015, s.430). För att diagnostiseras med ADHD krävs att symtomen är svåra och varaktiga 

samt att de är påtagliga i flera olika delar i vardagen (SBU, 2005, s.15). Förenklat kan ADHD 

beskrivas som ett tillstånd med svårigheter i att reglera sitt beteende. Symtomen vid ADHD 

förändras över tid och beror på ålder och svårighetsgrad. I takt med att barn växer och att 

skolarbetets krav på koncentration ökar blir bland annat uppmärksamhetsproblematiken mer 

påtaglig (Socialstyrelsen, 2014b, s.13).  Diagnosen är tre till fyra gånger vanligare än bland pojkar 

än flickor, vilket indikerar att flickor kan vara underdiagnostiserade. Troligaste orsaken till detta 

tros vara att flickor visar mer inåtvända symtom såsom depression och ångest medan pojkar 

bedöms vara mer hyperaktiva och impulsiva vilket drar till sig mer uppmärksamhet (Broberg m.fl., 

2015, s.430; SBU, 2005, s.55).  

Vid diagnostisering av ADHD kan det talas om olika huvudsymtom. Dessa olika huvudsymtom 

kan vara hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörning eller en kombination av de båda (Broberg m.fl., 

2015, s.421-422). Hyperaktiviteten, eller överaktiviteten som den ibland kallas, visar sig genom att 

barnen rör sig mer än andra och att de har svårt att vara stilla. Barn, eller främst ungdomar, med 

ADHD är vanligen inte synligt överaktiva utan tas oftare i uttryck genom att de lätt blir rastlösa 

och otåliga. Uppmärksamhetsproblematiken visar sig genom att barnen lätt tappar fokus och har 

svårt att koncentrera sig. De har svårt att följa enkla instruktioner samt att planera och organisera 

sin tillvaro. Impulsivitet visar sig genom att barn kan ha svårt för att kontrollera sina känslor och 

hålla inne sina reaktioner. Impulsiviteten gör att de kan utsätta sig för farliga situationer då de har 

svårt att tänka långsiktigt (Kadesjö, 2010, s.19-20).  

Några tecken på att barn är utsatta för fysiskt våld kan bland annat vara dålig hygien, sen 

språkutveckling, dålig tillväxt, dålig inlärningsförmåga, svårigheter i samspel med andra barn och 

kontaktsökande beteende gentemot vuxna. Ytterligare tecken är koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet, impulsivitet och aggressivitet samt repetitivt beteende. De senare punkterna betonar 

vikten av att undersöka om beteendet är en konsekvens av ADHD då symtomen är liknande 

(Janson, 2010, s.25-26). Det går att se starka samband mellan kriminalitet, PTSD och en allmän 

beteendeproblematik under tonåren samt depressioner hos vuxna som varit utsatta för fysiskt våld 

som barn (Janson, 2010, s.23). Cirka 20% av barn som blir utsatta för våld utvecklar något typ av 

normbrytande beteende. Hos barn med normbrytande beteende är barn som varit utsatta för eller 

upplevt våld en överrepresenterad grupp. En orsaksförklaring till detta kan vara att barnen imiterar 

föräldrarnas aggressiva handlingar och sätt att lösa konflikter på (Andershed & Andershed, 2005, 

s.101). 

En riskfaktor för att ett barn ska bli utsatt för fysiskt våld hemma är ifall barnet lider av långvarig 

sjukdom eller funktionsnedsättning. Barn som tillhör dessa kategorier utsatts ungefär dubbelt så 

ofta för fysiskt våld i hemmet jämfört med barn utan sjukdom eller funktionsnedsättning (Janson, 
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2010, s.19). Vidare beskriver Jansson (2010) att möjliga orsaker till detta bland annat kan vara att 

dessa barn kan ha sämre socialt nätverk och därav färre personer som kan upptäcka våldet. Det 

kan också bero på att barn med exempelvis ADHD kan upplevas som utmanande för föräldrarna 

och att föräldrar i dessa fall kan ha svårigheter med att förstå att beteendet har med en 

funktionsnedsättning att göra. Barn med svårigheter vad gäller uppmärksamhet och koncentration 

är extra utsatta för fysisk bestraffning (Janson, 2010, s.19). När det kommer till friskfaktorer kan 

det talas om stark fysik, kognitiv förmåga och social kompetens. Något som har ett tydligt samband 

med barnets förmåga att klara av svåra uppväxtvillkor är en trygg och varaktig relation till en 

bekräftande vuxen (Broberg m.fl., 2015, s.363).  

Om ett barn upplever våld i hemmet kan det även leda till att barnet far illa psykiskt. Barn som 

upplevt våld löper högre risk för att utveckla psykisk ohälsa än barn som inte upplevt våld (Broberg 

m.fl., 2011, s.9).  Det finns likheter i konsekvenserna ifall ett barn direkt utsätts för eller upplever 

våld. Barnet kan utveckla psykisk ohälsa som depression, ångest, aggressivitet, 

koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Det kan också leda till att barnet får en desorienterad 

anknytning till föräldrarna samt riskerar att utveckla PTSD och kronisk stress (Socialstyrelsen, 

2016, s.30). När barn tillfrågats själva om vanliga konsekvenser av att ha varit våldsutsatta har de 

nämnt rädsla, ängslan, låg självkänsla, stigma och otrygghet (Buckley, Holt & Whelan, 2007, s.301–

304).  

Symtomen för barn som drabbats av PTSD ser olika ut men i många fall sker någon typ av 

beteendeförändring (Broberg m.fl., 2015, s.277). Då det är vanligt att barn som upplever 

skrämmande händelser reagerar på något sätt kan det vara av vikt att avvakta ungefär en månad för 

att se hur symtomen utvecklas sig innan en behandlare påbörjar någon typ av behandling eller 

utredning av PTSD. Under tiden bör dock barnets stöd fokusera på tröst, allmänt 

omhändertagande och praktiskt stöd både till barnet och familjen (Broberg m.fl., 2015, s.329). En 

del barn fortsätter efter denna tid påverkas av det som hänt dem på ett sätt som kan klassas som 

PTSD. Detta kännetecknas av att barnet ofrivilligt återupplever plågsamma minnen från en 

traumatisk händelse och kan genom det försättas i samma skräck som när händelsen inträffade 

(Broberg m.fl., 2015, s.330-331). Dessa upplevelser kan ge fysiologiska reaktioner i form av 

irritabilitet, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att slappna av och svårigheter att 

somna. Det kan även leda till undvikande symtom, till exempel att isolera sig och undvika sådant 

som påminner om händelsen. Om symtomen kring förhöjd spänning dominerar kommer barnets 

reaktioner vara mer utagerande. Om de undvikande symtomen dominerar kommer barnets 

reaktioner vara mer orkeslöst, isolerande och håglösa (Broberg m.fl., 2015, s.332-333). För barn 

under sex år gäller något annorlunda diagnoskriterier än för den övriga diagnosen PTSD då mindre 

barn inte behöver uppfylla lika många kriterier (Broberg m.fl., 2015, s.335). Det finns även utökade 

begrepp kring PTSD som komplex PTSD och utvecklingstrauma som beskriver tillstånd när ett 

barn blivit utsatt för upprepat våld i sin familj (Broberg m.fl., 2015, s.337-339). Det finns inga 

tydliga uppgifter på hur vanligt PTSD är bland barn men i svenska studier på särskilt utsatta barn 

(barn bland annat upplevt våld i hemmet eller barn som upplevt krig och flykt) har det visat sig 

vara ungefär 15-50% som har PTSD. När barn som upplevt våld i en undersökning fått skatta sitt 

psykiska mående har resultat visat att drygt 43% av barnen hade PTSD (Broberg m.fl., 2011, s.42).  
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Sambandet och risk till feldiagnostisering 
Senaste åren har forskning kring sambandet mellan barndomstrauma och ADHD ökat (Szymanski, 

Sapanski, & Conway, 2011, s.51). Det finns fler studier som påvisar ett signifikant samband mellan 

ADHD-symtom och våldsutsatthet i barndomen (Clayton, Lee, Cheung, Theule & Henrikson, 

2018, s.361; Sanderud m.fl., 2016, s.2). Det finns även studier som påvisar ett signifikant samband 

mellan ADHD och PTSD (Ouyang, Fang, Mercy, Perou & Grosse, 2008, s.855).  

Några av symtomen som är liknande hos personer som har blivit våldsutsatta och personer med 

ADHD är kognitiva svårigheter, nedsatt social förmåga, koncentrationssvårigheter, irritation och 

hyperaktivitet. Våldsutsatthet hos barn påverkar deras förmåga att reglera känslor vilket också är 

ett vanligt symtom vid ADHD. Även symtomen för ADHD och PTSD överlappar varandra på 

flera sätt, några av dessa är uppmärksamhetssvårigheter, att barnet är lätt distraherade samt 

uttrycker rastlöshet (Clayton m.fl. 2018, s. 362; Szymanski m.fl. 2011, s.51-53). Sanderud m.fl. 

(2016) diskuterar att det finns svårigheter att fastställa om ADHD-symtomen uppkom före eller 

efter våldsutsattheten. En orsak till sambandet kan ha att göra med att det finns högre frekvenser 

av osäker och desorganiserad anknytning både bland barn med ADHD och barn med erfarenheter 

av våldsutsatthet (Sanderud m.fl., 2016, s.2).  

Forskningen kring sambandet har inte varit enhetlig och det finns flera studier som belyser olika 

orsaksförklaringar till sambandet (Clayton m.fl. 2018, s.362-363). Det kan både bero på att barn 

med ADHD-symtom löper större risk att utsättas för våld men också genetiska faktorer som att 

våldsutsatthet leder till att vissa gener tas i större uttryck (Clayton m.fl. 2018, s.363). Även Capusan 

m.fl. (2016) tar upp svårigheten att avgöra om sambandet beror på att ett barn blir våldsutsatt som 

en konsekvens av att barnet har ADHD eller om sambandet kommer från genetiska och familjära 

orsaker (Capusan m.fl., 2016, s.2638). Familjer med barn som har ADHD har mer stress och 

konflikt i familjemiljön, vilket gör det svårt att veta om svårigheterna kommer till följd av ADHD 

eller miljön runt barnet (Ouyang m.fl., 2008, s.851). 

Barn som har blivit diagnostiserade med någon typ av beteendestörning löper större risk att ha 

blivit utsatta för trauma eller våldsutsatthet i barndomen. Av denna anledning skulle barn med 

beteendestörning gynnas av att utredas för våldsutsatthet, trauma och PTSD (Ford m.fl., 2000, 

s.214).  Förutom studier kring sambandet påvisar även flertalet studier en samsjuklighet mellan 

ADHD och PTSD vilket är viktigt att vara medveten om vid diagnostisering av ADHD. Barnet 

bör även noga utredas för trauma då återupplevelser av traumatiska händelser kan tas i uttryck på 

samma sätt som ADHD-symtom. Likheten som finns mellan de två diagnoserna kan leda till 

feldiagnostisering, vilket även tidigare forskning argumenterar för (Szymanski m.fl. 2011, s.54-56). 

Samsjukligheten avgränsar sig inte endast till dessa två diagnoser då även andra psykiatriska 

sjukdomar kan leda till en ökad risk för PTSD. Det finns även mycket som tyder på att ADHD 

ökar risken för andra psykiatriska sjukdomar. Att det finns en samsjuklighet mellan ADHD och 

PTSD behöver således inte vara exklusivt mellan specifikt dessa två diagnoser utan kan handla om 

en mer generell samsjuklighet mellan psykiatriska diagnoser (Spencer m.fl. 2016, s.80). Broberg 

m.fl. (2015) lyfter att det är av stor vikt att ha kännedom om samsjuklighet och denna komplexitet 

så en ADHD-diagnos inte blir en etikett på barnet som är stökig på grund av känslomässiga skäl. 

eller enbart fokuserar på barnets beteende och kognitiva funktioner (Broberg m.fl., 2015, s.433).   
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Yrkesverksammas roll och kompetens om ADHD och våldsutsatthet 
Behandling vid ADHD inriktar sig främst på att minska symtomen och stödja familjen till en 

fungerande vardag. I denna process är olika aktörer involverade och god samverkan är 

betydelsefullt. Systemteoretiskt grundad familjeterapi har under årens lopp haft begränsad 

framgång men trots det är ett systemteoretiskt perspektiv viktigt för att förstå barnet och dess 

problem i förhållande till övriga familjemedlemmar, skolgången samt för samordning mellan dessa 

och barnpsykiatrin (Broberg m.fl., 2015, s.436-438).  

Broberg m.fl. (2015) poängterar att ett av de viktigaste tecknen för yrkesverksamma att vara 

uppmärksamma på när det gäller barn som far illa är beteendestörningar och andra psykiatriska 

symtom. Skolvärlden är en sådan plats där detta har goda förutsättningar att upptäckas. Dock kan 

detta problematiseras genom att det i flertalet studier har påvisats att det finns en relativt låg 

benägenhet att anmäla oro för barn till socialtjänstens från skolans håll (Broberg m.fl., 2015, s.378). 

Barn som far illa har ofta stort behov av stöd och behandling. Dels utifrån vad barnet varit utsatt 

för men också utifrån de konsekvenser och reaktioner som detta har lett till för barnet, till exempel 

svårigheter kring att reglera känslor (Broberg m.fl., 2015, s.382). Courtois (2008) beskriver att stödet 

och insatser som barn som farit illa får kan följa tre faser. Den första fasen bör fokuseras på att ge 

stöd och trygghet till barnet samt att hjälpa barnet förstå sig själv och sina reaktioner. Här är det 

viktigt för dem som möter familjen att etablera en god relation och en samarbetsallians för det 

fortsatta arbetet. Fas två innebär att behandlaren börjar närma sig de svåra eller traumatiska 

upplevelserna. I denna fas kan behandlaren ta hjälp av olika tekniker för att hjälpa barnet 

rekonstruera och berätta om vad som har hänt. I denna fas är även samspelet med föräldrarna och 

föräldrarnas ansvarstagande centralt. Den tredje fasen innebär att återigen fokusera på nuet och 

hur barnet fungerar i vardagen. Här är det bland annat centralt att barnet får försonas med sin 

historia och sin nuvarande livssituation (Courtois, 2008, s.418-421). I stöd riktade mot föräldrar 

har det visat sig vara framgångsrikt att även föräldern uppmärksammar och stärker barnet istället 

för att uppmärksamma negativa beteenden. Detta är en viktig del i att skapa ett positivt och 

gynnsamt samspel mellan föräldern och barnet (Broberg m.fl., 2015, s.385). 

Forskning gällande yrkesverksammas roll och kompetens i förhållande till barn som varit utsatta 

för våld är relativt outforskat (Eriksson, 2009, s. 429). Forskare har poängterat att yrkesverksammas 

personlighet, attityder och åsikter har stor inverkan på dennes bedömningar i frågor som berör 

barnomsorg (Benbenishty m.fl., 2015 s.70). Benbenishty m.fl. (2015) poängterar att det är av stor 

vikt att öka yrkesverksammas medvetenhet rörande hur deras attityder har betydelse i 

beslutsprocessen. Münger och Markström (2019) identifierar fyra olika strategier som 

yrkesverksamma inom skolans värld använder som beskriver hur de hanterar situationer när de 

misstänker att ett barn är utsatt för våld. En strategi är att tolka och omformulera våldet så att det 

passar stödet som skolan ska/kan ge, exempelvis vad gäller särskilda svårigheter. Den andra 

strategin är att göra bedömningen att det går utanför skolans arbetsuppgifter då det rör barnets 

privatliv. Den tredje strategin är att uttrycka oro till socialtjänsten. Den fjärde strategin är att ha ett 

praktiskt förhållningssätt och ge barnet stöd i skolan oberoende av socialtjänsten (Münger & 

Markström, 2019, s.396).  

Hedtjärn, Hultmann och Broberg (2009) belyser att behandlare vid BUP, vid nybesök, alltid bör 

fråga om våldsutsatthet. Vid undersökning om detta förekommer visade det sig att hos 30% av 
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nybesökarna hade frågan om våld i familjen inte ställts (Hedtjärn m.fl., 2009, s.3244). Vidare 

diskuterar författarna att barnpsykiatriska symtom är vanligare bland barn som upplevt våld i 

hemmet jämfört med barn i allmänhet. Författarna problematiserar även att det kan vara svårt att 

skilja på beteenden som orsakats av våldsutsatthet från neuropsykiatriska problem såsom ADHD 

och därför är det av stor vikt att ha kännedom om risk- och skyddsfaktorer i barnets uppväxtmiljö. 

Detta för att kunna förbättra diagnostisering och behandling och en viktig del för att kunna göra 

detta är att rutinmässigt ställa frågor om våld (Hedtjärn m.fl., 2009, s.3247).  

Clayton m.fl. (2018), Szymanski m.fl. (2011) och Biederman m.fl. (2013) belyser i sina studier vikten 

av yrkesverksammas kompetens kring sambandet mellan ADHD-symtom och trauma. Om 

symtom vid ADHD inte förbättras vid behandling kan det vara av stor vikt att undersöka om 

barnet behöver ytterligare behandling men för våldsutsatthet (Clayton m.fl. 2018, s.361). Även 

Capusan m.fl. (2016) belyser att det är av stor vikt att kliniker som behandlar vuxna med ADHD 

också är medvetna om sambandet mellan våldsutsatthet och ADHD (Capusan m.fl., 2016, s.2642). 

Sammanfattning och reflektioner över kunskapsläget 
Normbrytande beteende som exempelvis utagerande beteende och aggressivitet hos små barn är 

viktigt att upptäcka i tid. Några framträdande tecken på att ett barn är utsatt för våld är att barnet 

utvecklar ett utagerande beteende, impulsivitet, har en sen språkutveckling och svårigheter i 

samspel med andra barn. Barn som upplevt våld löper större risk att utveckla PTSD. Det finns 

flera studier som påvisar ett signifikant samband mellan barn med ADHD-symtom och barn som 

varit utsatta för våld. Det finns även signifikanta samband mellan barn med ADHD och PTSD. 

Forskningen påvisar dock ingen tydlig orsak till detta samband. Några förklaringar som ges är bland 

annat att barn med ADHD kan utmana föräldrarna i högre grad än barn utan ADHD och att det i 

familjer där barn har ADHD i studier har visat sig kunna ha mer stress än i andra familjer. En 

annan orsaksförklaring som har presenterats är att barn som blivit utsatta för våld efterliknar och 

imiterar föräldrarnas beteende och därför visar upp aggressivitet och utagerande beteende själva. 

Forskning har även presenterat att det finns svårigheter att fastställa i vilken ordning de olika 

symtomen kommer i och genom det analysera vad som beror på vad. Det har även poängterats om 

att det är viktigt att det finns kunskap om symtomens likheter, samsjukligheten samt vikten av att 

undersöka båda delarna hos barn som uppvisar symtomen för att minska risken för att barn 

feldiagnostiseras och genom det får fel typ av behandling. Barn med PTSD behöver behandling 

utifrån diagnosen och med rätt stöd kan symtomen lindras. Då diagnosen inte kan fastställas förrän 

det går att se hur symtomen utvecklas över tid kan barnet en tid efter utsattheten behöva 

övergripande stöd i form av tröst och omhändertagande. Barn med ADHD behöver främst 

anpassningar och bemötande utifrån funktionsnedsättningen. Något som noterats är att flera av de 

statistiska siffrorna gällande våldsutsatthet och PTSD är vaga och innefattar breda spann. 

Exempelvis presenterades forskning kring särskilt utsatta barn med PTSD som sa att 15-50 % av 

barn har detta men även forskning där forskaren istället undersökt barn som upplevt våld skattade 

sitt mående där siffran för PTSD beräknats vara 43 %. Detta kan innebära att det finns svårigheter 

att fastställa hur vanligt PTSD är men att många barn som upplevt våld har symtom som stämmer 

med diagnosen. 

I vissa delar av forskningsfältet återfinns det ett brett utbud av forskning. Bland annat om de 

beteenden ett barn visar som kan vara tecken på att ett barn är våldsutsatt eller har en ADHD-
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diagnos. Det finns många kvantitativa forskningsstudier på sambandet mellan ADHD och trauma 

och hypoteser gällande orsaker samt hinder till rätt stöd som uppkommer till följd av detta 

samband. Denna forskning har dock olika perspektiv när det gäller hur sambandet ser ut eller 

orsaksförklaringar till att det finns. Många av dem är dock överens om att ämnet innebär en 

kunskapslucka som utgör en risk för barnen. Mycket tyder på att sambandet utgör en risk för att 

missa vad det är barnens beteenden är tecken på. Hur yrkesverksamma tolkar och förstår barns 

beteenden är ett mer outforskat ämne. Vi har hittat en del forskning på ämnet men inte specifikt 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar vilket vi anser motiverar att vår studie och infallsvinkel 

är av betydelse.   
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV  

De primära begreppen och teorierna som kommer att användas i denna studie är 

socialkonstruktivism, stämplingsteori och systemteori. Socialkonstruktivism kommer att användas 

för att analysera vilken betydelse yrkesverksamma tillskriver ett beteende och varför. 

Stämplingsteorin utgår ifrån socialkonstruktivism och kommer att användas för att undersöka en 

teoretisk konsekvens av vad de yrkesverksammas tolkningar kan leda till. Systemteorin kommer att 

användas för att förstå och förklara de yrkesverksammas orsaksförklaringar till barns beteenden.  

Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är ett teoretiskt perspektiv som bland annat ämnar analysera hur olika sociala 

företeelser existerar (Wenneberg, 2010, s. 69). Utgångspunkten för hela tankesättet är att det inte 

finns konkreta sanningar eller fakta utan att människor istället skapar sanningar genom kollektiva 

handlingar (Wenneberg, 2010, s. 10). Payne (2015) beskriver att praktiker inom socialt arbete 

konstruerar verklighet genom sin praktik (Payne, 2015, s.39). Berger och Luckman (1998) förklarar 

det som att konstruktionen av sociala verkligheter bland annat består av att individen tolkar och 

tillskriver en mening till vardagen men också i interaktion med andra människor (Berger & 

Luckman, 1998, s.31 och 41). När människor skapar vanor och mönster i sina sätt att bete sig och 

ordna sin verklighet på kan detta bli institutionaliserat. Denna institutionalisering av vanor skapar 

i sin tur en kontroll och en definition av vad som till exempel är ett korrekt sätt att bete sig på 

(Berger & Luckman, 1998, s.69 och 71). Ett annat begrepp som Berger och Luckman tar upp inom 

konstruktivismen är legitimering. Legitimering innebär en process som skapar betydelse och 

trovärdighet för det som blivit institutionaliserat (Berger & Luckman, 1998, s. 111).  

Det socialkonstruktivistiska begreppet och perspektivet används i studien för att skapa en grund 

för att tolka och förstå hur de yrkesverksamma ser på barn och på beteenden som kan vara 

utmärkande på något sätt. Vidare kommer vi även använda oss av perspektivet för att undersöka 

om konstruktionen är enhetlig eller om den skiljer sig mycket mellan de yrkesverksamma. Detta 

kommer utgöra en grund för en vidare analys av vad denna konstruktion kan leda till för typ av 

process med hjälp av teorier om stämpling och exkludering. Även dessa teorier vilar på en 

socialkonstruktivistisk grund vilket vidare motiverar vårt val att använda detta perspektiv i vår 

analys.  

Stämplingsteori 
Ett annat teoretiskt perspektiv som studien kommer att ta avstamp i är Howard Beckers teori om 

avvikande beteende och stämpling. Becker (2006) skriver att den enklaste synen på avvikelse och 

avvikande beteende är att det är allt som skiljer sig alltför mycket från det genomsnittliga (Becker, 

2006, s.19). För att en handling ska definieras som avvikande krävs det att någon skapat en regel 

som definierar denna som avvikande. Avvikande beteende är något som orsakas eller skapas av 

samhället och inte av personen själv, och detta kan betraktas som både positivt och negativt. Det 

är till största del samhället som avgör om beteendet betraktas som positivt eller negativt även om 

personens egna självbild också har betydelse (Becker, 2006, s.135). Genom att samhället stämplar 

personer som avvikare riskerar dessa personer att utveckla en så kallad avvikarkarriär. En 

exkluderingsprocess med negativa sanktioner och respons från samhället riskerar att skapas över 
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tid och bidra till avvikarkarriären. Processen gör att personerna betraktar sig själva som avvikare 

och identifierar sig med samhällets bild av dem som avvikare vilket påverkar deras självbild negativt 

(Petersson & Davidsson, 2016, s.42-43). Något som är avvikande i ett samhälle eller grupp behöver 

inte nödvändigtvis ses som avvikande i ett annat. Avvikande beteende är således kontextbundet 

och varierar i förhållande till tid och plats (Becker, 2006, s.135).  

Ted Goldberg (1980) använder stämpling som ett begrepp för en process bestående av upprepade 

negativa reaktioner från samhället och andra personer och som sammantaget påverkar personens 

självbild negativt. Denna process pågår under en lång tid och det tar lång tid att förändra det 

grundläggande vad gäller självbilden. Vidare skriver Goldberg att det inte är slumpmässigt vilka 

barn som stämplas i sin kontakt med samhället då barn som tidigt blivit stämplade av sina föräldrar 

löper större risk för stämpling av samhället (Goldberg, 1980, s.22-23). En persons självbild går inte 

att ändra ensam. Positiv respons från andra som förstärker det den positiva handlingen en person 

gjort krävs för att stärka självbilden. Kan en socialarbetare exempelvis inte se det positiva i en 

handling hos en klient riskerar denne, genom sin reaktion, att förstärka och bekräfta den negativa 

självbilden (Goldberg, 1980, s.39). 

I analysen av resultaten kommer vi även att komplettera exkluderingsprocesser och konstruktion 

av något avvikande med begreppet inkluderingsprocess. Begreppet social inkludering kan beskriva 

en process som ger människor tillgång till resurser i samhället, både sociala och ekonomiska 

(Petersson och Davidsson, 2016 s. 18-19, 23) För att ytterligare möjliggöra för en analys av en 

process både åt det exkluderande men även det inkluderande förhållningsättet kommer vi även att 

använda benämningen ”accepterande förhållningsätt”. Detta för att påvisa och belysa när de 

yrkesverksamma har ett sätt som motverkar eller aktivt arbetar emot en stämpling. Detta då vi inte 

vill begränsa oss till att bara belysa när de yrkesverksamma bidrar till en stämpling av barn och 

deras beteende utan även det motsatta. 

Systemteori 
Systemteori betonar vikten av att belysa mer än bara den enskilda individen i ett praktiskt socialt 

arbete. Teorin riktar in sig på den sociala miljö som finns runt en person. Bronfenbrenners 

systemteori tar fasta på barns utveckling och hur denna utveckling påverkas av alla de system som 

barnet ingår i och hur dessa samspelar (Payne, 2015, s.239). Bronfenbrenner (1981) talar om att ett 

barns ekologiska miljö kan utgöras av olika strukturer på olika nivåer. Dessa delar han in som 

mikro-, meso-, exo- och makrosystem (Bronfenbrenner, 1981, s.22). Mikro är den nivån som ligger 

närmast individen och Bronfenbrenner definierar den som den nivå där personen som står i 

centrum för utveckling har mönster av aktiviteter, roller och relationer (Bronfenbrenner, 1981, 

s.22). Meso innefattar den nivån där det återfinns olika miljöer som personen deltar i som 

samverkar med varandra. Exempelvis relationen mellan bostadsområden, skolan och hemmet och 

innefattar mikrosystemen. Exo är den nivå där system påverkar personen på ett inaktivt sätt. Med 

andra ord där händelser påverkar personens utveckling utan personens eget deltagande. 

Exempelvis förändringar i föräldrarnas nätverk eller förändringar i ett skolsystem. Makro innefattar 

alla de tidigare nämnda system men också samhällets strukturer, kulturer, ideologier 

(Bronfenbrenner, 1981, s.25-26).  
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Teorin innefattar en modell som betonar ett synsätt där barnet utvecklas i relation till samhällets 

strukturer, funktioner och normer på den yttersta nivån. Sedan finns en rad mellanliggande nivåer 

där bland annat barnets närsamhälle, skola, lärare, vänner och familj finns och påverkar hur ett 

barn mår och utvecklas. I centrum står barnet själv med dess individuella egenskaper 

(Socialstyrelsen, 2018, s.15-16).  

Broberg m.fl (2015) beskriver att en av de viktigaste kunskaperna som denna modell kan bidra med 

att förståelsen för allt som kan påverka ett barn som barnet inte själv aktivt interagerar med. 

Modellen kan dock vara komplicerad att applicera i ett praktiskt arbete då den kan riskera att förlora 

precision och bli oanvändbar. Detta på grund av att helheten kan leda till att specifika nivåer inte 

tas i ordentlig beaktning. Modellen kan enklare användas för att skapa en förståelse och för att 

påminna om alla nivåer som kan påverka ett barn men att arbetet som utförs kan fokusera på det 

som är mest aktuellt (Broberg m.fl. 2015, s. 48-49). 

I studien används systemteori för att undersöka de yrkesverksammas orsaksförklaringar och se om 

dessa kan kopplas till någon viss nivå kring barnet, eller om deras förklaringar tar fäste på samtliga 

nivåer. Denna teori möjliggör att analysera om de yrkesverksamma till exempel tenderar att förklara 

barns beteende utifrån barnet självt och dess personlighet eller om de tenderar att förklara barns 

beteende utifrån andra faktorer. Denna teori kommer även gå att analysera tillsammans med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet om det finns någon institutionaliserad eller kollektiv bild av 

barn och deras beteende bland de yrkesverksamma.  
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4. METOD  

I föreliggande avsnitt följer en vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, redogörelse och diskussion 

gällande val av metod och urval, studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. Slutligen 

innehåller avsnittet en metoddiskussion med reflektioner utifrån avsnittet. 

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Hermeneutik handlar om olika tolkningar och hur en forskare kan lära sig att förstå dessa 

tolkningar. Inom hermeneutiken talas det om att en del endast kan förstås i samband till en helhet. 

Likaså som att helheten består av delar och endast kan förstås i samband med dessa. Denna typ av 

tolkningsprocess kallas för hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral och innebär en pendling 

mellan del och helhet (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.134). Människors förståelser utgår från olika 

livsbetingelser och perspektiv och kan således skilja sig åt. En människas förförståelse blir därför 

utgångspunkt för dennes tolkning av världen (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.87). En tolkning 

behöver hänga ihop på ett logiskt sätt för att betraktas som trovärdig, samtidigt som det krävs att 

förståelsen har ett förklaringsvärde. Hur tolkningen kommer att uppfattas beror på hur tolkningen 

sedan förmedlas (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.88). Denna studie utgår från en hermeneutisk ansats 

då valda teorier handlar om sociala strukturer och processer och studiens syfte är att förstå barns 

beteenden och olika orsaksförklaringar till dessa i relation till dessa strukturer och processer.  

Två traditionella förklaringsansatser som används inom forskning är induktion och deduktion. 

Kortfattat beskrivet utgår induktion från empiri medan deduktion utgår från teori (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s.13-14). Alvesson och Sköldberg (2017) menar att dessa två ansatser kan upplevas 

som snäva och att det är svårt att använda för all forskning som finns. Författarna redogör därför 

också för en abduktiv ansats som innebär att forskaren närmar sig förståelsen av ett fenomen 

genom att dels observera empiri men också tolka det genom att se mönster och teoretiska ramverk 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s.13). I denna studie kommer vi att utgå från en abduktiv ansats då 

vi både kommer att lyssna och tolka in svaren från intervjustudierna men också analysera dessa 

utifrån det teoretiska ramverket.   

Kvalitativ forskningsintervju som metod 
Flera av studierna i avsnittet om tidigare forskning har använt sig av kvantitativa metoder då de 

undersökt om det finns ett signifikant samband mellan symtomen för ADHD och PTSD. Denna 

studie kommer att använda en kvalitativ metod då det som ska undersökas är hur yrkesverksamma 

tolkar och förstår barns beteende. Padgett (2008) skriver att kvalitativa metoder passar bäst när det 

gäller relativt outforskade ämnen och där forskaren vill komma åt ett inifrånperspektiv, det vill säga 

när det krävs en annan typ av förståelse (Padgett, 2008, s.16). Sohlberg och Sohlberg (2019) skriver 

att intervjuer mestadels används när syftet är att undersöka och kartlägga människors uppfattningar, 

erfarenheter eller avsikter men att metoden också kan användas när det handlar om människors 

tolkningar och föreställningar (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.160-161). Det Padgett samt Sohlberg 

och Sohlberg beskriver tycker vi motiverar vårt val av metod eftersom vi vill undersöka just 

tolkningen hos yrkesverksamma. 



Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

18 (44) 

En typ av kvalitativ intervju är en semistrukturerad intervjuform. Semistrukturerade intervjuer utgår 

vanligtvis från delvis fasta teman och frågor men metoden är ändå flexibel och kan formas under 

intervjuns gång utifrån vad intervjupersonen berättar. Till skillnad från en ostrukturerad intervju 

där forskaren kanske bara har en fråga som utgångspunkt har forskaren vid semistrukturerade 

intervjuer vanligtvis en intervjuguide med en rad frågor. Frågorna måste dock inte ställas i en viss 

ordning och forskaren har även frihet att lägga till frågor under samtalet. Tonvikten i denna metod 

är att lyssna och förstå vad intervjupersonen säger (Bryman, 2018, s.300). En fördel med att 

använda semistrukturerade intervjuer är dels att det underlättar om det är mer än en forskare då 

intervjuguiden skapar en tydlig gemensam bild av intervjuns syfte och dels att det underlättar att 

resultatet är av den sort att forskarna kan jämföra de olika intervjupersonernas svar med varandra 

(Bryman, 2018, s.304).  

Den intervjuguide som används vid semistrukturerade intervjuer kan antingen innehålla en 

ostrukturerad lista över de teman forskaren vill komma ihåg att ta upp under intervjun eller en mer 

strukturerad lista över övergripande frågeställningar som forskaren vill ställa (Bryman, 2018, s.304). 

Bryman (2018) poängterar att det är av vikt att de teman eller frågeställningar som tas med i en 

intervjuguide möjliggör för intervjupersonen att berätta om sina upplevelser och tolkningar samt 

att de bidrar till flexibilitet. Frågeställningarna ska utgå ifrån vad forskaren behöver för att kunna 

besvara sin forskningsfråga men inte vara ställda på det sättet så att intervjupersonenen inte kan 

göra en personlig tolkning av frågan (Bryman, 2018, s.305). Med detta som utgångspunkt anser vi 

även att semistrukturerad intervjuform är passande utifrån vårt ändamål. Detta på grund av de 

praktiska skälen att de underlättar då vi är två personer som kommer turas om att hålla intervjuer 

men att vi ändå vill ha material som går att jämföra med varandra. Vårt val motiveras även att de 

semistrukturerade frågorna möjliggör för den mer flexibla form vi ämnar uppnå för att kunna 

undersöka yrkesverksammas tolkning och förståelse.  

Urval och genomförande  
Urvalsgruppen i denna studie är yrkesverksamma inom socialt arbete som kommer i kontakt med 

barn i sitt dagliga arbete. De yrkesverksamma som intervjuas har olika utbildningar i botten och 

arbetar inom olika typer av verksamheter. Alla har inte samma typ av utbildning eller arbete men 

gemensamt för de alla är att de arbetar med barn och familjer och har utbildning inom socialt 

arbete.  

Med anledning av rådande situation med Covid-19 genomfördes alla intervjuer digitalt vilket 

möjliggjorde att vi kunde bredda sökandet efter intervjupersoner så vi har vänt oss till olika 

kommuner runt om i landet. Då svarsfrekvensen inte varit så hög som vi först hoppats på 

genomförs intervjuer med alla som visat intresse för studien.  

Vi har genomfört sju intervjuer med yrkesverksamma, totalt nio personer, då några föredrog att 

intervjuas i par. Vi sammanställde en intervjuguide med våra huvudfrågor utifrån tre teman (se 

bilaga 2), vilken vi utgick från i samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes via digitala verktyg 

då vi utifrån universitetets riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte hade 

möjlighet att genomföra intervjuer genom fysiska möten. Omfattningen av intervjuerna var mellan 

45-60 minuter. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och dator för att säkerhetsställa att 

tekniken fungerade. Intervjuerna transkriberades sedan för att underlätta när vi tematiserade och 
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analyserade materialet. Vid analysen avidentifieras sedan materialet för att det inte ska gå att 

sammankoppla citat med en specifik person. Ljudfiler raderas efter examination.  

Tematisk analys 
Denna studie är baserad på en tematisk analys av intervjumaterialet. Tematisk analys är en metod 

som används för att analysera och redogöra för mönster i ett material (Braun & Clarke, 2006, s.79). 

Braun och Clarke beskriver att en tematisk analys innefattar sex steg. Steg ett innebär att forskaren 

bekantar sig med empirin och skapar en initial förståelse för vad innehållet handlar om. Steg två 

innebär att forskaren börjat skapa övergripande och basala koder som sammanfattar och belyser 

centrala teman och aspekter av empirin (Braun & Clarke, 2006, s.87-89). Steg tre innebär att 

forskaren försöker hitta mönster i de koder som tagits fram i steg två. Detta leder till att forskaren 

skapar teman i texten som kan knytas an till studiens teoretiska perspektiv och till forskningsfrågan. 

Steg fyra innebär att forskaren granskar de teman som valts ut. Detta görs både i relation till ens 

koder men också i relation till empirin som helhet (Braun & Clarke, 2006, s. 89-92). Steg fem 

innebär att forskaren definierar och sätter namn på teman. Namnen ska vara sammanfattande och 

bidra till en förståelse för temats kärna. Sista steget innebär att producera och presentera en rapport 

som framställer koder och teman i relation till teoretiska resonemang (Braun & Clarke, 2006, s. 92-

93). 

Överfört till vår analysprocess inledde vi arbetet med att skapa övergripande koder i materialet 

såsom ”orsaksförklaringar”, ”förförståelse”, ”stämpling”, ”öppenhet”, ”diagnostisering”, 

”normbrytande beteende”, ”bild av barnet”, ”arbetssätt” och ”system” för att nämna några. Efter 

detta gick vi vidare till att dela in koderna i olika teman. Teman som skapades var ”normbrytande 

beteende och diagnosticering”, ”yrkesverksammas bild av barns beteende” och ”förståelse och 

bemötande av barns beteende”. De teman vi har valt är både valda utifrån våra frågeställningar, 

vårt teoretiska ramverk samt intressanta aspekter som har varit återkommande i empirin. Dessa 

teman ligger till grund för rubriceringen och innehållet i resultat- och analysdelen. I resultat- och 

analysdelen kommer vi att redogöra för resultatet med hjälp av citat. Vi kommer att blanda mellan 

direkta citat och syntetiserade citat, det vill säga att vi sammanfattat vissa delar i intervjun för att 

kunna presentera det intervjupersonen säger på ett tydligare sätt för läsaren.  

Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
I intervjuer finns det svårigheter med att forskaren inte får tillräckligt med underlag för att kunna 

dra en generell slutsats. Istället antas dock intervjupersonernas berättelser kunna redogöra för en 

struktur eller mekanism som sedan kan gå att applicera i ett större sammanhang (Sohlberg & 

Sohlberg 2019, s.161).  

Begreppen reliabilitet och validitet rör både studiers kvalitet och säkerhet. Dessa begrepp används 

dock mer frekvent inom kvantitativ forskning där resultaten är mätbara (Bryman, 2018, s. 72-73). 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt att forskaren använder sig av begreppet tillförlitlighet vilket 

motsvarar begreppen reliabilitet och validitet. Inom tillförlitlighet finns det tre begrepp och dessa 

är trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet innebär att undersökningens resultat 

stämmer överens med den sociala verkligheten som är acceptabel i andra människors ögon 

(Bryman, 2018, s.467). Överförbarhet innebär att det är viktigt att det framgår vilket sammanhang 
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som studien genomförs i för att kunna använda resultatet i andra sammanhang. Pålitlighet innebär 

att studien visar en transparens för processen och resultatet för att någon annan sedan ska kunna 

granska kvaliteten (Bryman, 2018, s.468).  

Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att vi genom vår metod inte kommer syfta till att mäta 

någonting eller hitta ett svar som går att dra en generell slutsats om utan istället använda analys och 

teori för att skapa något mer övergripande resultat av studien. Vi försöker skapa trovärdighet i 

studien då vi genom vårt metodval ställde öppna frågor för att ge intervjupersonerna möjlighet att 

svara utifrån egen tolkning och förståelse. Vidare försöker vi skapa överförbarhet genom att vara 

tydliga med vilken kontext materialet hämtas från samt att resultatet problematiseras för att undvika 

att generella slutsatser dras. Kontexten och information om intervjupersonerna beskrivs så långt 

som det är möjligt utan att äventyra den anonymitet som intervjupersonerna utlovas. Vi anser att 

vi arbetar med att skapa pålitlighet i vår studie genom att vi frekvent låter studien granskas av 

kurskamrater och handledare samt att vi tog in och reflekterade över samtliga synpunkter vi fick. 

Ett annat sätt att visa trovärdighet är att vara tydlig med hur analysprocessen gått till vilket kommer 

skapa en klarhet för läsaren i hur vi genomfört vår studie.  

Etiska överväganden 
Studien förhåller sig till de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i Vetenskapsrådets 

“Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning” (1990) och “God 

forskningssed” (2017). Likväl även de fyra forskningskraven vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om vad 

forskningen handlar om och syftar till, vad den ska användas till, under vilka villkor som deltagandet 

sker, samt ifall deltagandet kan innebära någon risk för den enskilde (Vetenskapsrådet & HSFR, 

1990, s.7). I vår studie har vi tagit hänsyn till detta etiska krav genom att skicka ut 

förhandsinformation om vår studie till de berörda intervjupersonerna.  Vi har även informerat om 

hur vi kommer behandla materialet vi hämtar in samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst av intervjupersonerna. Intervjupersonerna har fått ta del av studiens syfte och de 

teman vi ämnat behandla under intervjuns gång.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke av dem som deltar i studien. I de fall 

där deltagandet sker i aktiv form, såsom vid intervjuer, ska alltid samtycket inhämtas 

(Vetenskapsrådet & HSFR, 1990, s.9). Då vår studie ska genomföras genom intervjuer är 

deltagandet i aktiv form och därför samlar vi in samtycke från samtliga. Samtycke inhämtas genom 

att intervjupersonerna tackar ja till att delta i intervjuer samt att de innan intervjun skriver på en 

samtyckesblankett där villkoren för deras deltagande tydliggörs.  

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas personuppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. Det innebär 

också att materialet kommer avidentifieras så att obehöriga inte kan koppla uttalanden till en 

specifik person (Vetenskapsrådet & HSFR, 1990, s.12). I vår studie kommer detta innebära att 

enbart vi och vår handledare har tillgång till materialet som ännu inte avidentifierats. Även om vår 

studie inte syftar till att undersöka personliga detaljer hos intervjupersonerna kommer 

avidentifiering ändå göras ifall det skulle framkomma känslig information i någon av intervjuerna. 
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Vi kan, i vår studie, inte garantera total sekretess men eftersträvar att uttalanden anonymiseras till 

den grad att det inte kan kopplas till en specifik person.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas för forskningens ändamål.  

Det insamlade materialet får således inte lämnas ut eller användas för andra icke-vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet & HSFR, 1990, s.14). Det insamlade materialet kommer således endast att 

användas till denna studie. Vi har även försökt att utforma en intervjuguide på så sätt att all 

information som inhämtas ska kunna användas i vår studie.  

Metoddiskussion 
Utifrån informationen ovan gällande kvalitativa studier och semistrukturerade intervjuer kan vi 

identifiera några begränsningar i vår studie. En risk kan vara att intervjupersonerna har svårt att 

sätta ord på och identifiera sina observationer och de orsaker som de tillskriver olika beteenden då 

detta är en process som kanske är svår att redogöra för. Det kan också finnas en risk att de anpassar 

sina svar utifrån de frågor som ställs samt syftet med studien och att vi genom det inte kommer åt 

deras genuina observation och tolkning.   

Då vi har begränsat vårt genomförande till endast digitala intervjuer kan detta innebära 

begränsningar men också möjliggörande för vår metod. En begränsning är att det kommer vara 

svårt att nå samma naturliga känsla av ett samtal genom digitala intervjuer och att 

intervjupersonernas bekvämlighet beror på dennes individuella bekvämlighet med digitala samtal. 

Ett möjliggörande är att vi intervjuar personer som själva får välja var och hur de vill sitta, vilket 

ger intervjupersonerna makten att själva bestämma över platsen där intervjun utförs. Ett annat 

möjliggörande är att vi genom detta får en geografisk spridning. Även om vi inte gör en jämförande 

studie mellan olika kommuner kan detta bidra till en bredd i materialet.  

Då vi genomför intervjuerna digitalt har vi inte haft möjlighet att spela in intervjuerna utan 

uppkoppling till internet. Vi kommer dock, att så långt det är möjligt, hantera materialet 

konfidentiellt och så fort arbetet examinerats raderas ljudfilerna. De största problemen vi upplevde 

i samband med genomförande av våra intervjuer var tekniken. I flertalet intervjuer strulade tekniken 

inledningsvis men löste sig någorlunda snabbt. I två av intervjuerna bröts samtalet under 

intervjuerna vilket medförde att vissa svar blev ofullständiga eller osammanhängande.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I föreliggande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Intervjuerna presenteras 

med hjälp av direkta citat från intervjupersonerna men också med sammanfattningar utifrån teman 

som identifierats i samband med den tematiska analysprocessen. Därefter analyseras resultatet i 

förhållande till tidigare forskning och teori som presenterats tidigare i texten. Rubrikerna som 

avsnittet är indelat efter baseras på de koder och teman som använts i samband med analysen av 

materialet. Första underrubriken presenterar tolkning av barns beteende generellt och möjliggör 

för en öppnare tolkning som således inte enbart fokuserar på ADHD och våldsutsatthet, vilket är 

mer centralt fortsättningsvis i avsnittet.   

Tolkning av barns beteende och dess orsaker  

Normbrytande och avvikande beteende 
I intervjuerna framkommer det många återkommande mönster kring hur intervjupersonerna talar 

om normbrytande beteende eller barns beteenden generellt. Flera intervjupersoner reflekterar över 

betydelsen av begreppet normbrytande beteende även då de poängterar att det inte är ett begrepp 

de själva använder sig av i sin verksamhet. Det som går att urskilja är att de yrkesverksamma i 

intervjuerna har en hög acceptans vad gäller till exempel utagerande beteende eller aggressivt 

beteende innan de anser att barnet uppträder på ett normbrytande vis. Något som är återkommande 

är att gränsen för vilka beteenden som är acceptabla överstigs när barnet riskerar att skada sig själv 

eller andra.  

IP 1: När det är saker som sticker ut och ställer till det för dem. Att de hamnar i konflikt eller 
att de skadar sig själv eller andra. Och ja, men utifrån förväntan man har på hur barn brukar 
vara i olika åldrar. Det är klart att en treåring kan vara ganska skrikig och det är ju okej, men 
om det är en tioåring så är det mera gränsfall. 

Ett annat mönster som är återkommande är bland annat att ett normbrytande beteende uppstår i 

relation till barnets omgivning. Intervjuperson 7 uttrycker följande:  

IP 7: Ja alltså först och främst så tänker jag att det är ganska subjektivt. Att vad som är 
normbrytande för en person behöver ju inte vara normbrytande för en annan. Dels får man ju 
kolla på just det barnet och det barnets kontext liksom. Att dels kan ju ett barn vara 
normbrytande i en kontext. Säg att man har barn med en autismspektrumdiagnos, kan ju vara 
väldigt normbrytande i en, på en vanlig skola. Och sen när barnet kommer till en resursskola 
så är barnet helt plötsligt inte lika normbrytande. 

Att yrkesverksamma har en hög acceptans för vad som anses som normbrytande beteende kan 

analyseras utifrån Beckers begrepp avvikande beteende. Ett avvikande beteende är ett beteende 

som skiljer sig från ett genomsnittligt beteende samt något som definieras som avvikande av någon 

annan än individen själv. Vad som är avvikande kan skilja sig mycket beroende på kontexten 

(Becker, 2006, s.19). I intervjuerna framkommer det att de yrkesverksamma inte tenderar att se på 

barnets beteenden som avvikande i någon hög uträckning. Ovanstående citat kan även tolkas som 

att de anser att vad som är avvikande definieras efter hur anpassad miljön runt barnet är snarare än 

att det är något konstant. Detta synsätt kan bero på det många beskriver kring att det är vanligt att 

de träffar barn med till exempel utagerande eller aggressivt beteende och att detta gör att dessa 
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beteenden inte sticker ut från det genomsnittliga i deras arbete, vilket i sin tur kan leda till att 

beteendena inte definieras som avvikande.  

Någonting som är återkommande gällande vad som påverkar de yrkesverksammas tolkningar av 

vad som ses som normbrytande beteende eller inte är bland annat ålder. Bland annat kan vi se i 

ovanstående citat från intervjuperson 1 att denna sade: ”Det är klart att en treåring kan vara ganska 

skrikig och det är ju okej, men om det är en tioåring så är det mera gränsfall…”. Detta kan indikera 

på att yrkesverksamma använder barnets beteende i relation till vad som anses vara adekvat 

beteende utifrån ålder som en måttstock gällande vilket beteende som bör uppmärksammas och 

genom det ses som avvikande från det genomsnittliga eller vad som ska ses som åldersadekvat och 

därigenom inte ses som avvikande.  

Processen kring att något stämplas som avvikande sker genom att andra människor kring individen 

ser dennes handlingar som avvikande och att individen själv genom detta börjar se sig själv som 

avvikande (Becker, 2006, s.135). I dessa fall kan till exempel en socialarbetare som möter individen 

mildra denna process genom att se det positiva i individens handlingar för att möjliggöra för denne 

att identifiera sig med en annan bild av sig själv än bilden som avvikande (Goldberg, 1980, s.39). I 

intervjuerna är det återkommande att de yrkesverksamma betonar att barn som de möter är vana 

vid att få mycket negativ uppmärksamhet för sina beteenden och att ett första steg för dem därför 

blir att vända det och ge barnen mycket positiv uppmärksamhet kring saker de lyckas med istället. 

Detta framgår bland annat av följande citat: 

IP 6: Så man försöker stärka barnets fina sidor så gott det går och man lägger inte så mycket 
vikt på det som inte fungerar. Man tänker mer att vi jobbar på det som fungerar bra och så 
kommer det därifrån. 

IP 8: Som första mission tänker jag att man har att barnet inte får misslyckas. Och om det inte 
gör det måste man som yrkesverksam eller förälder hitta andra vägar för den ska inte få 
misslyckas. Det är ju inget som stärker självkänslan, om man hela tiden misslyckas, vem mår 
bra? Ingen. 

Broberg m.fl. (2015) betonar vikten av att ett uppmuntrande bemötande av barnen samt att 

uppmärksamma barns positiva beteenden. Genom dessa citat kan vi se att de yrkesverksamma 

lägger stort fokus på detta och således bidrar till en process motsatt till en stämplingsprocess då de 

genom sitt synsätt och bemötande minskar risken för barnen att identifiera sig själva som avvikande 

till följd av sitt beteende.  

Hur yrkesverksamma beskriver barns beteende som symtom på våldsutsatthet eller ADHD är 

liknande bland intervjupersonerna. Detta stämmer även överens med det som presenterats tidigare 

av exempelvis Clayton m.fl. (2018). Bland annat beskriver intervjuperson 2 ett barn där denne 

tolkar barnets beteende som symtom på att barnet upplevt våld på följande sätt: 

IP 2: Jag kommer att tänka på ett ganska litet barn som bara var tre eller fyra år. Kanske fem. 
Som var väldigt orolig, svårt att sitta still, jättekoll på vad som händer runt omkring, kan ge sig 
på sådär, agera impulsivt, mot sina föräldrar eller syskon. Svår att lugna, helt plötsligt kommer 
massa känslor och det blir väldigt svårt att lugna. 

Intervjuperson 6 beskriver att det är vanligt att barn som visar upp mycket symtom på ADHD kan 

ha svårt att komma till ro. Denne beskriver också att de kan ha svårt att reglera känslor vilket ofta 

kan leda till konflikter, samt att de har svårigheter med att varva ner för att de är rädda att missa 



Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

24 (44) 

någonting. Det finns likheter i hur intervjuperson 6 beskriver barn med ADHD och hur 

intervjuperson 2 beskriver symtom av våldsutsatthet. Flera yrkesverksamma poängterar även själva 

att det finns en kunskap om att normbrytande beteende kan ha många olika orsaksförklaringar och 

kan vara tecken på olika saker.   

I intervjuerna framkommer det inte att de yrkesverksamma tenderar att stämpla normbrytande 

beteende i relation till en viss orsaksförklaring. Flertalet är öppna för att beteendet kan betyda 

många olika saker och att det är viktigt att inte låsa sig vid en orsaksförklaring. Även detta kan tyda 

på att de yrkesverksamma snarare inkluderar än exkluderar och trots att de är medvetna om de 

tecken som kan vara till följd av ADHD eller våldsutsatthet så bidrar inte detta till att barnets 

beteende antas bero på någon av de olika faktorerna.  

Tolkningar i förhållande till diagnostisering 
Vid frågor som rör diagnostisering framkommer det att alla intervjupersoner möter barn med 

ADHD i sitt arbete och att det är en vanligt förekommande diagnos, vilket även tidigare forskning 

styrker (se exempelvis Broberg m.fl., 2015). Några av intervjupersonerna uppger att majoriteten av 

barnen de träffat har diagnosen ADHD, om inte alla. Vad gäller PTSD är det inte lika många som 

möter barn med den diagnosen. Intervjuperson 4 beskriver som följande: “Det är oerhört sällan 

måste jag säga som barn söker för PTSD problematik. Att familjen söker för det. Det dom söker för är 

ångest, depression, självskadebeteende, sen hittar man PTSD”. Senare under intervjuerna 

framkommer det att de yrkesverksamma tämligen ofta möter barn som lider av trauma eller PTSD 

från våldsutsatthet men att barnen sällan har en diagnos, vilket intervjuperson 7 uttrycker som 

följande: ”(…) det har funnits våld i nära relation. Men sen har vi inte haft någon som har haft en 

regelrätt diagnos på trauma eller PTSD.”. Detta kan ses i ljuset av det som tidigare presenterats 

gällande att när ett barn som upplevt våld får skatta sitt psykiska mående så påvisade resultatet att 

nästan hälften av barnen hade PTSD (Broberg m.fl., 2011, s.42). PTSD-liknande symtom och 

problematik kan därför vara vanligare än vad diagnostiseringen är, vilket återspeglas i de spridda 

siffrorna som presenterats i tidigare forskning gällande statistik kring PTSD (Broberg m.fl., 2011; 

Broberg m.fl. 2015). Detta kan medföra en risk att något som egentligen är PTSD tolkas in som 

något annat och att barn riskerar att inte få rätt stöd utifrån sin diagnos till följd av detta.  

Koncentrationssvårigheter, impulsivitet och aggressivitet är några beteenden som barn kan uppvisa 

vid tecken på våldsutsatthet men samma beteenden kan också vara tecken på ADHD (Janson, 

2010, s.25–26). Återkommande i intervjuerna är att de yrkesverksamma är medvetna om att 

exempelvis svårigheter med att reglera känslor och impulsivitet är symtom på ADHD men att det 

också kan innebära att barnet varit med om ett trauma.  

IP 8: Och nästan alla barn som upplever våld på något vis får ju en diagnos på ADHD och 
där funderar man ju, är det verkligen rätt eller är det på grund av deras uppväxt som det är så. 
Mycket forskning visar att det ofta är miljön och att det inte alltid är en ADHD-diagnos men 
där får de ofta en diagnos och då får de ju inte rätt hjälp egentligen. 

Likheten mellan symtomen och svårigheten att särskilja mellan dessa orsaker blir här påtaglig. Ford 

m.fl. (2000) och Broberg m.fl. (2009) belyser att barn med någon form av beteendestörning skulle 

gynnas av att utredas för våldsutsatthet, trauma eller PTSD just på grund av sambandet som finns 

vilket också intervjuperson 8 belyser även om denne inte specifikt talar om utredning.  
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Att diagnostiseringen av ADHD har ökat senaste åren råder det ingen tvekan om (se exempelvis 

Broberg m.fl., 2015). I intervjuerna hörs olika röster angående den ökade diagnostiseringen och 

vad det beror på. Majoriteten belyser det faktum att diagnostiseringen har ökat men det råder olika 

åsikter kring huruvida detta är till följd av en så kallad ”överdiagnostisering” eller om det faktiskt 

handlar om att fler barn upplever och uppvisar dessa svårigheter i vardagen specifikt till följd av 

ADHD.  

IP 5: De (barn med ADHD-diagnos) har ju en tendens att bli fler och fler kan jag ju säga. När 
jag började jobba så fanns ju knappt begreppet ADHD utan det hette annat då. Men jag tycker 
att det är jobbigt, alltså att det blir så mycket diagnostiserande. (...) Det finns så väldigt mycket 
annat att jobba på innan, innan man ska göra en diagnos. Man gör för lite. Det diagnostiseras 
alldeles för fort och för mycket. 

IP 4: Jag blir frustrerad när det står i media att BUP strösslar med ADHD-diagnoser för grejen 
är det att det är en jätteomfattande utredning som man gör. Dels så är det ju då en socionom 
som gör en social kartläggning av familjen och uppväxtvillkor, relationer i familjen, screena för 
trauma, alltså allt sånt. 

Även om detta är en kvalitativ studie med ett relativt litet material går det att urskilja olika 

ståndpunkter vad gäller diagnostisering. Detta kan leda till att personliga åsikter kring 

diagnostisering kan få betydelse för bemötandet även om detta nödvändigtvis inte får betydelse i 

behandlingen. I avsnittet om tidigare forskning framgår det att för att diagnostiseras med ADHD 

så krävs det att symtomen är svåra och varaktiga men också att de är påtagliga i flera olika delar i 

vardagen (SBU, 2005, s.15). En av de delarna är skolan och det framkommer i intervjuerna att 

diagnostisering har betydelse för barnen vad gäller möjlighet till stöd i undervisningen. För att 

kunna möjliggöra fler resurser i skolan krävs det att barnet har en diagnos vilket blir motsägelsefullt. 

Intervjuperson 8 beskriver följande:  

IP 8: (…) ja och det är väl en nackdel utifrån hur systemet ser ut i skolan. Alltså om ditt barn 
ska få rätt hjälp, alltså stöd och hjälp så måste den ju ha en diagnos, annars får den ju inte det. 
Så där är det ju också dumt hur systemet är upplagt, men det är ju en annan fråga. 

Även intervjuperson 5 belyser problematiken kring att praktiken inte stämmer överens med teorin: 

“Det krävs en diagnos idag för att få resurser. Så ska det ju egentligen inte vara men i praktiken verkar 

det vara så.”. Diagnoser och diagnostisering kan analyseras utifrån Beckers teori om stämpling och 

avvikande beteende där handlingar genom en process definieras som avvikande utifrån samhällets 

bild av vad som är avvikande (Becker, 2006, s.135). Detta går att analysera utifrån vårt resultat då 

diagnoser baseras på att personers beteenden avviker från vad som anses normalt i ett samhälle, 

med andra ord det som anses vara normbrytande beteenden. Citaten ovan visar på att de 

yrkesverksamma ställer sig allmänt kritiska till diagnoser då det stämplar personer som avvikare. 

Fokus bör inte ligga på diagnos utan snarare beteendet i sig. Samtidigt visar de yrkesverksamma en 

förståelse för de positiva aspekterna av vad en diagnos kan tillföra, såsom bättre möjligheter till 

stöd i skolans värld. Detta kan likställas med det Petersson och Davidsson (2016) beskrev som en 

inkluderingsprocess när en grupp inkluderas för att få tillgång till samhällsresurser (Petersson & 

Davidsson, 2016, s.18-19). Detta leder till att även om de yrkesverksamma ställer sig kritiska till 

den stämpling och exkludering som en diagnos kan innebära så kan det även leda till en inkludering 

då barnet kan få rätt stöd i skolan om den har en diagnos. Samtidigt som de riskerar att göra barnet 

till avvikare genom själva diagnostiseringen. Oavsett om det rör sig om överdiagnostisering eller 
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om det ökade antalet ADHD-diagnoser är en rimlig skildring av verkligheten belyses detta som 

problematiskt.  

Yrkesverksammas bild av barns personlighet och handlingar 
Ett återkommande tema i intervjuerna är att intervjupersonerna talar om barn som att de inte ska 

definieras utifrån sina handlingar, att inga barn är ”onda” utan de i grunden vill väl men att 

omgivningen ibland kan leda dem till att göra handlingar som kan vara otrevliga eller skadliga. 

Många nämner att barnen de arbetar med kan uppvisa utagerande beteende och aggressivitet men 

att det är viktigt att ha med sig att detta är handlingar och inte barnets personlighet.  

IP 1: Det är viktigt att man förstår att det finns saker som ligger bakom barns beteende. Och 
att inte barn är dumma eller onda utan att de gör sitt bästa. 

IP 6: Sen brukar jag alltid vara tydlig med barnet om barnets beteende inte varit det finaste 
eller roligaste jag varit med om, men just att barnet i sig, att man tycker om barnet. De är 
ganska vana vid ganska mycket negativ uppmärksamhet och det är inte så vi gör här. 

Det går även att utläsa att de yrkesverksamma anser att ansvaret för att barnet agerade ut inte ligger 

på barnet själv utan de yrkesverksammas anpassning för barnet och andra kringliggande faktorer 

som kan påverka barnets mående och utveckling. Detta går att utläsa bland annat av följande citat:  

IP 7: Det är vi vuxna som ansvarar för att ge barnen förutsättningar att lyckas. Barnen är inte 
problembärare utan deras ibland problematiska beteende är uttryck för dåligt anpassad eller 
oförutsebar miljö, fel kravnivå, ingen, fel, för hög eller låg medicinering etc. (…) När vi pratar 
om något som gått fel i efterhand pratat vi utifrån hur vi hade agerat annorlunda för att skapa 
andra förutsättningar för barnet istället för vad barnet själv kunde ha gjort annorlunda. 

Detta kan analyseras utifrån den process som Wennerberg (2010) beskriver, där människor skapar 

sanningar genom ett kollektivt handlande och som ligger till grunden för socialkonstruktivism. 

Genom att skapa mönster i sätt att handla och tänka på kan sanningar institutionaliseras och genom 

det även leda till en definition av vad som är ett korrekt eller icke korrekt sätt att bete sig på (Berger 

& Luckman, 1998, s.69-71). Citaten och synsättet på barns handlingar som frånkopplade deras 

personligheter kan indikera på att de yrkesverksamma har en institutionaliserad syn på barn som 

att de inte är ansvariga för sitt handlande. Detta genom att de skapar ett mönster i sitt sätt att se på 

barn och barns beteende. Detta synsätt kan bidra till de yrkesverksammas sätt att tänka på barn 

som en del av ett större system och att det är andra som är ansvariga för att ett barn agerar ut. 

Synsättet kan i sin tur enligt den socialkonstruktivistiska teorin, som bland annat Berger och 

Luckman (1998) beskriver, bidra till vilket beteende som anses korrekt eller inte vilket vi under 

förra rubriken om normbrytande beteende diskuterade. Detta kan alltså vara en orsaksförklaring 

till att vi i analysen kunde urskilja att de yrkesverksamma inte bidrog till någon typ av 

stämplingsprocess av barn med utagerande beteende, impulsivitet, koncentrationssvårigheter eller 

svårigheter att reglera känslor då det inte är dessa handlingar som är institutionaliserade som 

problematiska. Ur de yrkesverksammas perspektiv är det snarare miljön och systemen som skapar 

dessa beteenden som kan anses vara problematiska.  

Yrkesverksammas bild av föräldrarnas orsaksförklaring 
De yrkesverksammas bild och orsaksförklaringar av barns beteende skiljer sig ofta från de 

yrkesverksammas beskrivningar av föräldrarnas syn på sina barns beteenden. De yrkesverksammas 
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gemensamma bild är att det inte är barnet som är problemet utan att det finns mycket annat som 

påverkar barnet och spelar in. De menar att problematiken bottnar i hur omgivningen ser ut eller 

brister i hemmiljön, snarare än att beskylla barnet.  

IP 1: Min bild är att det ofta skiljer sig. Det är oftare så att föräldrar tänker, eller inte ser, inte 
förstår att det barnet varit med om har påverkat barnet. Så det är något vi försöker jobba 
väldigt mycket med. Det är sällan så att vi och föräldrarna tycker typ det här beteendet är på 
grund av ADHD, för det är vanligare att föräldrarna försöker hitta vad som är fel på mitt barn. 

Det framkommer också att i en familj där barnet har två vårdnadshavare kan det skilja sig 

sinsemellan vad gäller deras bild av barnet. Intervjuperson 4 beskriver detta på följande sätt: “En 

förälder tänker ’nej men det här är någonting som mitt barn lider av’ och den andra föräldern tänker’ 

nej det här är ett beteende som mitt barn har som måste korrigeras’ liksom. Så det är inte helt ovanligt.”. 

Detta beskrivs i en diskussion om våldsutsatthet och trauma. 

I intervjuerna framkommer det att föräldrarnas bild av barns beteende tenderar att främst fokusera 

på barnet eller att förminska att barnet tagit skada av en stökig hemmamiljö för att inte skuldbelägga 

sig själva. Vanligt förekommande är att föräldrarna, enligt de yrkesverksamma, har diagnosen 

(främst ADHD) som orsaksförklaring till barnets beteende.   

IP 5: Många föräldrar är ju oroliga över det när dom kommer till oss så är det ju ofta en 
frågeställning. När man har ett barn som sticker ut är ju en av de första frågeställningarna som 
kommer upp hos alla är om det är neuropsykologisk störning vi pratar om. 

IP 3: De är lättare för dem (föräldrarna) att acceptera en ADHD diagnos, det känns bättre för 
dem. Om barnet får en ADHD diagnos så finns det en enkel förklaring på beteendet. Då är 
det inte föräldern det är fel på utan barnet. 

IP 9: Dom här föräldrarna har ju också ganska mycket skyddsmekanismer i det här också och 
då blir det lätt att man ibland hamnar i det här diagnosträsket. Att det är lättare att på något 
vis fokusera på det som barnet har svårt för. 

I förhållande till ovanstående citat av intervjuperson 5 framkom det också att föräldrarna tämligen 

ofta innan de söker hjälp, har blivit tillsagda av andra vuxna att barnet troligtvis har en diagnos med 

anledning av hur barnet beter sig (främst NPF-diagnoser). Till följd av detta tenderar föräldrarna 

att fastna i den tanken och inte se andra orsaksförklaringar vilket resulterar i att föräldrarna 

konstruerar en helt annan bild av barnet. Föräldrarna, och andra vuxna, skapar genom detta 

sanningar genom ett kollektivt handlande som ligger till grund för denna konstruktion av barnet 

(Wenneberg, 2010). Denna process kan leda till att barnet redan tidigt undermedvetet stämplas av 

sina föräldrar och andra vuxna. Detta kan också ses i förhållande till Goldbergs användning av 

begreppet stämpling och att föräldrarna själva tenderar att bidra till samhällets stämpling av barnet. 

Barn som tidigt har blivit stämplade av sina föräldrar och andra vuxna löper större risk för att 

senare stämplas av samhället också (Goldberg, 1980, s.22-23). Det är lättare att se diagnoser som 

en orsaksförklaring och därigenom kunna ta avstånd från möjligheten att det kan bero på dem 

själva.  

Sammantaget är vår tolkning att en slutsats kan vara att de yrkesverksamma ser barnet ur ett större 

perspektiv och system än föräldrarna som enligt de yrkesverksamma tenderar att konstruera barnet 

som problembärare och fokuserar därför mer på diagnoser än beteenden.  
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Yrkesverksammas förståelse, bemötande och arbete med barns beteende 

Systemperspektiv 
Tydligt i alla intervjuer är som sagt att det finns en bild av barn som att de alltid är en del av ett 

större sammanhang och att dessa sammanhang är viktiga att väga in i arbetet med barnet.  Detta 

kan vara en följd av det som togs upp tidigare i analysen om hur yrkesverksamma med ett kollektivt 

tänkande och möjligen en institutionell norm om barn konstruerar en bild av barn bortom det 

avvikande beteendet. Detta då det synsättet lägger ansvaret på de olika system barnet ingår i snarare 

än barnet själv. Att yrkesverksamma anser att det är viktigt att ta in barnets olika miljöer i arbetet 

är ett återkommande tema men framgår bland annat av detta citat: 

IP 7: Men det handlar mycket om processer hos individen i dess system, att man inte bara ser 
vårdnadshavare och barn som isolerade från varandra utan dom samverkar i ett system. Om 
det glappar på ett ställe, blir det ringar på vattnet i hela systemet. 

Även om barnet har en ADHD-diagnos anser många av de yrkesverksamma att det finns mycket 

de kan arbeta på i miljön som gynnar barnet. Det är tydligt i många av intervjuerna att de 

yrkesverksammas arbetssätt är att förstå beteenden som utagerande beteende, impulsivitet och 

koncentrationssvårigheter som en konsekvens av barnets miljö och omgivning snarare än 

diagnostisering.  

De yrkesverksammas arbetssätt kan analyseras utifrån Bronfenbrenners systemteori på mikro-, 

meso-, exo- och makronivå (1981, s. 22-26). Arbetet som utförs på mikronivå kan tolkas vara det 

arbete som fokuserar på relationen mellan barnet och dess föräldrar. Här är det återkommande att 

de yrkesverksamma arbetar mycket med relationen och samspelet men att arbetet även tar i 

beaktning vad barnets individuella egenskaper är. Detta kan vi se bland annat genom att 

intervjuperson 1 beskriver: “Det är viktigt att se, både vad barnet har för förmågor och svårigheter 

men att alltid koppla ihop det med barnets sammanhang.” Samt i dessa citat gällande relationen mellan 

barn och förälder: 

IP 3: Där ser jag med den kunskapen jag har kring anknytning och trauma och hur viktig den 
tidiga relationen med en trygg vårdnadshavare är och hur det kan påverka barn och deras 
beteende och utveckling. Jag har ju med mig det hela tiden i min bedömning eller observation 
och hur jag lägger upp behandlingsarbete. 

IP 3: Jag har ju hela den relationella delen med mig och tänker, jag ser ju förälderns samspel 
med barnet, och här kan det ju vara ett samspel som haft, varit problemfyllt under många år 
och det kanske ligger ett trauma i botten också, det kanske har varit en våldsam relation mellan 
föräldrarna. Och också mellan förälder och barn. 

IP 8: Vi jobbar ju inte med att fixa till barn i sitt beteende, vi försöker ju hjälpa föräldrarna fixa 
till det så att det blir bättre för barnet. Det är ju inte barnet som kan fixa sig utan det är 
föräldrarna som måste ändra sitt beteende och sitt sätt att vara som föräldrar, så då kommer 
det bli förändringar för barnet. 

Detta arbete kan ses som att de yrkesverksamma rent praktiskt arbetar på den nivån som 

Bronfenbrenner (1981, s.22) definierar som mikroperspektivet, alltså det systemet som finns 

närmast barnet och innefattar barnet med deras olika förutsättningar i relation till sin närmaste 

miljö. I flertalet av intervjuerna nämner också intervjupersonerna att det är viktigt att ta in andra 
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saker som kan påverka familjen än bara barnets beteende, som till exempel föräldrarnas mående 

eller praktiska saker som arbete och ekonomi.  

IP 3: Många av dem vi träffar där har föräldrarna själva en ADHD diagnos. Och det är, det 
här är de föräldrarna som kommer till socialtjänsten, man ser att det finns en lång historia av 
problem och trauman och ekonomiska bekymmer, bostadsbekymmer, kanske arbetslöshet, 
långa sjukskrivningar. 

IP 3: Det finns så mycket annat akut kring familjen som man också behöver ta tag i. Som 
kanske ekonomi, bostad, förälderns eget psykiska mående, det är en ständig balansgång. 

Ovanstående citat kan beskriva det systemteoretiska perspektiv som går att identifiera i de 

yrkesverksammas arbete på meso-nivå. Där återfinns nästa nivå av system som finns runt ett barn 

och kan bland annat innefatta hur barnets hemsituation fungerar i relation till miljöerna runt 

omkring barnet. Till exempel familjens situation kring boende, arbete och ekonomi. Det skulle 

också kunna tolkas vara på en exo-nivå av Bronfenbrenners systemteori. System på exo-nivå är de 

system som påverkar barnets situation indirekt när de sker en förändring inom dem men som 

barnet inte är i direkt kontakt med själv (Bronfenbrenner, 1981, s. 25-26). Till exempel familjens 

boende och föräldrarnas arbete skulle kunna tolkas som att det är inom system på exo-nivå då det 

kan röra sig om arbetslöshet och bostadslöshet ur mer strukturella perspektiv på en nivå som barnet 

inte kommer i direktkontakt med själv. Dock är detta ingenting som intervjupersonerna arbetar 

direkt med som mer kan tolkas som något de tar in i sin egen analys av saker som kan påverka 

barns beteende.  

Den yttersta nivån inom Bronfenbrenners systemteori är makro-nivån som innefattar system som 

påverkar barnet på en samhällsnivå. Det kan röra sig som strukturer och normer i samhället 

(Bronfenbrenner, 1981, s.25-26). Inte heller här återfinns direkta kopplingar till de 

yrkesverksammas arbetssätt eller tolkningar. De beskriver inte uttryckligen under intervjuerna 

några politiska eller ideologiska kopplingar kring sitt arbete med normbrytande beteende, 

våldsutsatthet eller ADHD. Tidigare i detta avsnitt framfördes en analys av att de yrkesverksamma 

ställer sig kritiska till den höga graden av diagnostisering av barn samt att de påpekar att barn idag 

ofta behöver en diagnos för att få tillgång till anpassning och stöd. Detta kan ses som en reflektion 

kring den ökande andelen diagnoser i samhället och hur det påverkar det enskilda barnet som står 

i fokus. Något annat som kan argumenteras för som ett arbete som sker gällande makrosystem är 

kanske denna generella konstruktion som barn som en del av ett stort system snarare än att det 

bara är barnet själv som ska åtgärdas. Tidigare i analysen har det diskuterats att detta synsätt tycks 

vara institutionaliserat bland intervjupersonerna vilket kan tyda på att det på längre sikt blir ett 

synsätt på en strukturell nivå för de yrkesverksamma.  

Ett öppet arbetssätt och vikten av rätt behandling  
Genomgående i intervjuerna är att de yrkesverksamma visar en stor acceptans i arbetet vad gäller 

arbetssätt och bemötande, något som också belyses tidigare i texten i förhållande till normbrytande 

beteende. Majoriteten av de yrkesverksamma arbetar med att stärka samspel och relation och att 

arbeta uppmuntrande med positiva saker i barns beteende oavsett vad som kan tänkas ligga bakom 

beteendet. Intervjuperson 2 uttrycker detta på följande sätt: “Vi ser mycket till vad för andra saker 

som kan påverka barnets beteende, inte bara svårigheter och diagnoser.”. Återkommande är också 

att de flesta arbetar med samma grundpelare oavsett problematik. Arbetet fokuserar mycket på 
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systemet runt barnet, däribland föräldrar, socialt nätverk och skola. En trygg relation är viktig både 

för barn med och utan diagnos. Orsaken till barnets beteende ändrar således inte behandlingen 

avsevärt. Detta gäller också när barnet uppvisar utagerande beteende och de yrkesverksamma är 

medvetna om att barnet upplevt våld. 

IP 7: Att jobba med trygga relationer fungerar för alla barn och alla barn mår bra av det. Att 
jobba med förutsägbarhet och tydlighet, det är samma sak där. Att jobba med att lära barnen 
vad ett bra önskvärt beteende som du inte mår dåligt över i efterhand. 

IP 8: Ja och det har nog också att göra med att man har sett i forskning, just om 
föräldrastödsprogram och liknande att oavsett vilket program du använder så kan man se att 
om det är barn med diagnos eller utan diagnos (visar med händerna där händerna symboliserar 
två punkter på en kurva) så använder du någon form av föräldrastödsprogram och jobbar 
utifrån det. Och då ser man att den här kurvan följer varandra, oavsett diagnos eller inte. Därför 
jobbar vi väldigt mycket med föräldraskapet först och främst. 

De yrkesverksammas förhållningssätt och ett nedtonande av orsaksförklaringar kan ses som en 

omvänd stämplingsprocess, vilket kan liknas med en inkluderingsprocess. Genom att inte enbart 

lägga fokus på vad som är orsaken bakom det normbrytande- och avvikande beteendet utan istället 

fokusera på att arbeta med beteendet och saker som påverkar beteendet är vår tolkning att de 

yrkesverksamma bidrar till att inkludera dessa barn istället för att stämpla dem.  

I den tidigare forskningen presenterades även faser som arbete med barn som farit illa kan utformas 

efter. Den första fasen var att ge stöd och trygghet till barnet och att etablera en god relation till 

familjen. Den andra fasen var att närma sig de traumatiska eller svåra upplevelserna men att också 

att stärka samspelet mellan barn och vårdnadshavare. Den tredje fasen var att fokusera på nuet och 

vad som fungerar i vardagen (Courtois, 2008, s. 418-421). Många av de yrkesverksamma hade 

gemensamt att de i den första kontakten med barn och familj fokuserade på att lära känna familjen 

och låta barnet och föräldrarna komma till ro i eventuella förändringar i deras tillvaro. Detta 

stämmer överens med det som presenterades om första fasen. Vi har inte kunnat identifiera något 

liknande mönster för arbetssätt hos de yrkesverksamma gällande kommunikation kring upplevelser 

av våld. Något som dock var återkommande var arbetet med samspelet som togs upp i fas två. Den 

tredje fasen kan här ses som att de yrkesverksamma lägger vikt på miljön runt barnet och se till att 

alla delar är stabila vilket också är något som är återkommande i våra intervjuer. Vi kunde dock inte 

identifiera att dessa faser alltid följde den ordningen som Courtois (2008) presenterade.  

 

Intervjupersonerna är i varierande grad medvetna om sambandet mellan ADHD och 

trauma/våldsutsatthet. De belyser att det är mycket som kan te sig som ADHD och tar sig uttryck 

på liknande sätt. Det är troligtvis därigenom som deras accepterande bemötande och arbetssätt 

kommer och deras fokus på barnets beteende och inte vad som orsakar det.  

IP 4: Det är väldigt mycket man behöver titta på innan barn får en ADHD-diagnos. Att det 
just handlar om det. Det kan ju vara så att det är ett barn som faktiskt är traumatiserat och att 
det är därför de har de symtomen eller att man lever med föräldrar som missbrukar eller att 
man har det svårt på något annat sätt. Att de faktiskt också ger dom symtomen. 

Intervjuperson 3 diskuterar även att det ibland kan upplevas som att ett barn med en ADHD-

diagnos får förstärkta symtom av diagnosen om barnet också har röriga hemförhållanden och 

poängterar att det är svårt att avgöra vilka symtom som har med genetik att göra och vilka symtom 

som beror på miljön.  
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Även om de yrkesverksamma har kunskap om sambandet så belyses i några av intervjuerna 

okunskapen som ändå råder gällande att symtomen liknar varandra. Precis som Szymanski m.fl. 

(2011) och Spencer m.fl. (2016) belyser angående riskerna som okunskap kan medföra, bland annat 

feldiagnostisering, så tar några av de yrkesverksamma upp risken till felbehandling och vad 

konsekvenserna av detta kan bli. Kunskapen gör sig också påtaglig på så sätt att de yrkesverksamma 

vet var gränsen för sitt eget kompetensområde går. Att inte gå in på någon annans område och 

försöka utföra deras arbete. Detta skulle både kunna bero på konkreta regler och gränsdragningar 

de yrkesverksamma har att förhålla sig till men också en egen förståelse av professionen och den 

egna kompetensen.  

IP 9: (…) men misstänker jag PTSD då avbryter jag min behandling här. Då är det ju specialist. 
Och då behöver de remitteras till BUP. Om det finns en PTSD ska man inte jobba med kris 
inventioner. För det vet man också, att det kan befästa trauman på ett sätt som skadar. Där 
kan man förstöra mer än man hjälper barnen, de behöver rätt hjälp, och då behöver de ha 
kristerapi. De som har PTSD är många men uppfattar man att det finns PTSD, eller misstänker 
det så är inte det här rätt hjälp. 

I en av intervjuerna påvisas kunskapen i den bemärkelsen att flera poängterar att rätt behandling 

för symtomen är betydelsefullt. Rätt behandling vid trauma eller PTSD leder till snabb 

symtomlindring vilket visar att de som arbetar med barn har ”hittat rätt”. Intervjuperson 4 beskriver 

att symtomen vid ADHD kvarstår oavsett behandling och medicinering men blir hanterbara. 

Intervjupersonerna beskriver att om en behandling inte fungerar behöver de se över varför det inte 

fungerar och därefter eventuellt byta behandlingsmetod, och ibland även diagnos. 

IP 4: Ja, nej men det jag tänker är ju så här att det som är väldigt påtagligt är ju att om man har 
en PTSD och får behandling, så försvinner ju de här symtomen väldigt snabbt. Vilket de inte 
gör vid ADHD. 

IP 4: Vid ADHD så är ju de här symtomen med koncentrationssvårigheter och sånt, det är ju 
kvar. Så det är ju också ett kvitto på att man har hittat rätt på något sätt om man har behandlat 
det man tänker är en PTSD så får de ganska snabbt symtomlindring faktiskt. Det är väldigt 
skönt. 

Ovan i detta stycke analyseras de yrkesverksammas öppna arbetssätt som en inkluderingsprocess 

där de yrkesverksamma, istället för att fokusera mycket på orsaken till ett symtom, arbetar med att 

stärka samspel och relationen mellan barn och förälder, att se vilka möjliggöranden och 

begränsningar som finns i barnets olika system samt att stärka barnet genom uppmuntran. Dock 

blir det tydligt att detta arbetssätt även har gränser för när detta inte räcker längre, bland annat när 

den yrkesverksamma bedömer att barnet behöver specialiserad hjälp utifrån PTSD, eller när det 

kanske ska uppmärksammas att barnet inte får rätt stöd till följd av sin aktuella diagnos. Detta kan 

jämföras med tidigare forskning presenterat bland annat av Broberg m.fl. (2015, s.382) om att barn 

som farit illa behöver stöd för de konsekvenser och reaktioner de får till följd av sina upplevelser. 

Att de yrkesverksamma som vi intervjuat inte skiljer på behandling avsevärt utifrån orsak utan 

behandlar symtomen på liknande sätt kan alltså vara gynnsamt för barnen utifrån denna forskning.  

 

Vidare poängterar även Broberg m.fl., trots att det under de första månaderna efter att ett barn 

varit med om en otäck upplevelse finns svårigheter att fastställa PTSD, att det är av vikt att familjen 

under den första tiden får stöd och tröst samt hjälp med praktiska saker eller omhändertagande 

(Broberg m.fl., 2015, s.329). Detta kan påvisa att det finns en poäng med att utföra den typen av 
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arbete med de grundpelare som de yrkesverksamma beskriver men att det är av stor vikt att vara 

uppmärksam på när de börjar misstänka att barnet har PTSD och att de då behöver ytterligare stöd. 

Vidare presenteras det även gällande ADHD att det första stödet ett barn behöver utifrån 

diagnosen är stöd och anpassning och att medicinering bör ske i ett senare skede om nödvändigt 

(SBU, 2005, s.17). Utifrån denna forskning kan det tänkas vara rimligt att bemöta och arbeta med 

barn som har symtom på ADHD och till följd av upplevelser av våld eller PTSD på liknande vis. 

Dock har det även framförts att ADHD kan betraktas som en stadigvarande funktionsnedsättning 

medan PTSD eller symtom på våldsutsatthet är behandlingsbart (se exempelvis Broberg m.fl., 2015 

och SBU, 2005). Detta kan poängtera vikten av det vi kan se i citaten ovan om att trots att en del 

av arbetet kring barnen kan fokuseras på de grundpelare som presenterats är det ändå betydelsefullt 

att de yrkesverksamma är uppmärksamma på när barnen behöver stöd från andra yrkesverksamma, 

exempelvis BUP.  
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6. DISKUSSION 

Inledningsvis i föreliggande avsnitt presenteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter diskuteras resultatet i ljuset av tidigare forskning samt i förhållande till teori och metod. 

Avslutningsvis diskuteras studiens implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  

Summering av resultat  
Syftet med denna studie var att undersöka på vilka sätt yrkesverksamma tolkar och förstår barns 

beteende som kan vara tecken på ADHD respektive våldsutsatthet samt hur deras arbete påverkas 

av dessa tolkningar. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar vilka var: 1) På vilket sätt tolkar 

vuxna som arbetar med barn olika beteenden (till exempel utagerande beteende, 

koncentrationssvårigheter och impulsivitet) hos barn?, 2) Vilka förklaringar tillskriver 

yrkesverksamma dessa beteenden?, samt 3) Vilka verktyg och förförståelser blir centrala i 

arbetet/bedömningen? Nedan sammanfattas resultatet av studien utifrån frågeställningarna. 

Intervjuerna påvisar ett accepterande förhållningssätt till barns beteenden och möjliga 

orsaksförklaringar till dessa på ett sätt som kan motverka stämpling. De yrkesverksamma har 

liknande berättelser och det finns kunskap om olika aspekter som kan ta sig uttryck på liknande 

sätt och vad detta kan leda till för svårigheter för barnet. De centrala mönster vi har valt ut från 

vårt analysmaterial beskrivs under rubrikerna ”Tolkning av barns beteende och dess orsaker” och 

”Yrkesverksammas förståelse, bemötande och arbete med barns beteende”.   

Under den förstnämnda rubriken presenterar och analyserar vi mönster i hur de yrkesverksamma 

pratar om vad som är utstickande och normbrytande kring barns beteende och hur de 

yrkesverksamma ser på barns handlingar, men även tankar och reflektioner kring diagnostisering 

av barn. Under denna huvudrubrik identifieras mönster i att de yrkesverksamma har en hög 

acceptans för vilket beteende som anses vara normbrytande. De poängterar dock även att de 

beteenden som sticker ut hos ett barn och som de yrkesverksamma reagerar på, till exempel när 

det kan vara skadligt för barnet, anser de skulle bemötas med så lite negativ uppmärksamhet som 

möjligt och att det istället är viktigt att uppmärksamma sådant som barnet gör som är positivt. 

Många tar även upp att det är vanligt att de träffar barn som är diagnostiserade med ADHD men 

inte vanligt att de träffar barn som är diagnostiserade med PTSD. Däremot är det vanligt att de 

träffar barn som har symtom på våldsutsatthet. Det framförs även en diskussion om att en ADHD- 

diagnos kan vara nödvändig för att ett barn ska få tillgång till stöd till exempel i skolan. Det 

framkommer dock inte om detsamma gäller PTSD.  

Under samma huvudrubrik diskuteras även yrkesverksammas förståelse av barns beteende i 

relation till deras bild av föräldrars förståelse av barns beteende. Här framgår det tydligt att de 

yrkesverksamma har en stark bild av att barn inte ska definieras av sina handlingar utan att det är 

systemen kring barnen som ska hållas ansvariga ifall ett barn beter sig på ett sätt som är skadligt för 

barnet själv eller barnets omgivning. Denna bild kan dock skilja sig något gentemot hur de 

yrkesverksamma upplever föräldrarnas förståelse av barnets problem. Ett mönster i hur de 

yrkesverksamma beskriver föräldrarnas bild är att många föräldrar ofta riktar fokus på barnet själv 

och att det var ”fel” på barnet vilket leder till att det är barnet som behöver stöd och hjälp, inte 
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systemet som helhet. Detta kan indikera att föräldrarnas bild av barnens beteende fokuserar mer 

på barnet själv medan de yrkesverksammas bild är mer fokuserat på omgivningen.  

Under resultatets andra huvudrubrik ”Yrkesverksammas förståelse, bemötande och arbete med 

barns beteenden” diskuteras de arbetssätt som de yrkesverksamma arbetar med när de träffar barn 

med bland annat utagerande beteende, svårigheter att reglera känslor och impulsivitet. 

Genomgående här är att det inte är avgörande vilket typ av beteende barnet uppvisar eller varför, 

många har en bild att det finns vissa arbetssätt som är gynnsamt för barnen oavsett. Även om de 

yrkesverksamma vet om att barnen har varit utsatta för våld är dessa arbetssätt centrala i hur de 

arbetade med familjen. Bland annat identifieras ett systemperspektiv på de yrkesverksammas 

arbetssätt som även hänger ihop med det som ovan presenterats som de yrkesverksammas bild av 

barnet. Då barnets beteende kan vara en konsekvens av barnets omgivning anser också många av 

de yrkesverksamma att arbetet behöver fokusera på omgivningen. Grundpelare i arbetet kring 

familjer och barn är fokus på relation och samspel och vikten av att barnet har trygga relationer till 

sina föräldrar. Detta arbetssätt är även detsamma om barnet har varit utsatt för våld under 

förutsättningen att barnet är skyddad från våldet. I många fall fokuserar de yrkesverksamma först 

på att arbeta med föräldrarna för att stärka dem i sitt bemötande gentemot barnen istället för att 

rikta sig direkt till barnen. Många av de som träffar barnen i sitt arbete tar dock själva upp gränserna 

kring sitt arbete och vart det går över till andra yrkesverksammas ansvarsområde. Bland annat 

nämns det att barnen behöver annan specialiserad vård ifall det uppdagas att barnet har PTSD. 

Slutligen är det många av de yrkesverksamma som har en förförståelse kring att ADHD-symtom 

och symtom på våldsutsatthet överlappar varandra och att detta kan leda till svårigheter i att tolka 

in och förstå barns beteende. Många beskriver att barn med ADHD-diagnos och barn som varit 

utsatta för våld båda är centrala målgrupper som de möter i sitt arbete och att det även är vanligt 

att de möter barn som uppvisar de beteenden som kan vara symtom på dem båda. Det arbetet som 

de yrkesverksamma inom socialt arbete utför skiljer sig dock inte i hur de yrkesverksamma arbetar 

med barn med problematik till följd av en ADHD-diagnos eller till följd av våldsutsatthet. Många 

poängterar dock att dessa barn kan behöva olika behandling och stöd från andra professioner där 

det är mer centralt att veta den exakta orsaken till barnets beteende. Detta kan tolkas som att 

intervjupersonerna inte skiljer på sitt bemötande ifall de tolkade in olika orsaksförklaringar. Vår 

uppfattning är att de istället fokuserar på vilken problematik som beteendet leder till och hur de 

kan stärka familjen i att jobba med konsekvenserna av beteendet. Fortsättningsvis tolkar vi det som 

att familjer vanligen söker stöd för ADHD eller för problem till följd av barns beteende men att 

det är mindre vanligt att de söker stöd för PTSD. Svårigheter kan därför finnas med att upptäcka 

PTSD hos barn då det kan tolkas som symtom på andra saker. Det är därför av betydelse att de 

yrkesverksamma har kunskap i hur PTSD eller ADHD förändras över tid för att även kunna 

urskilja när barnet inte får rätt stöd.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
I avsnittet om tidigare forskning redogör vi för att yrkesverksammas tolkningar och observationer 

av barn inom området socialt arbete är relativt outforskat. Detta är en av orsakerna till att vi anser 

att vår studie kan vara av betydelse. Det har dock medfört svårigheter att koppla vår studie till 

tidigare forskning på ett sätt som tillför vidare mening och förståelse till materialet. Vi kan i studien 

se att de yrkesverksamma har en kunskap om både konsekvenser av våldsutsatthet, ADHD och 
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sambandet mellan hur dessa tar sig uttryck på liknande sätt. I tidigare forskning presenteras bland 

annat att symtomen för ADHD och PTSD överlappar varandra exempelvis genom liknande 

symtom på uppmärksamhetssvårigheter, att barnet är lätt distraherat samt uttrycker rastlöshet 

(Clayton m.fl. 2018, s. 362; Szymanski m.fl. 2011, s.51-53). Detta är även återkommande symtom 

som våra intervjupersoner beskriver är vanligt både för barn med ADHD-diagnos och barn som 

upplevt våld. Det presenteras även forskning kring svårigheten att fastställa om ADHD-symtomen 

uppkom före eller efter våldsutsattheten (Sanderud m.fl., 2016, s.2). I vårt resultatet framkommer 

det att det finns svårigheter med att avgöra vad i barnets beteende som har med barnets genetik 

kring en ADHD-diagnos att göra och vad som har med hemmiljön att göra. Där poängteras det 

även att symtomen på en ADHD-diagnos kan upplevas ta sig uttryck starkare om barnet också har 

svåra hemförhållanden. Detta kan sättas i relation till det som presenteras från Sanderud (2016) 

ovan då det tycks finnas svårigheter med att veta vad det egentligen är som påverkar vad. Det 

presenteras också att en orsak till de liknande symtomen kan vara att det enligt studier finns höga 

frekvenser av osäker och desorganiserad anknytning både bland barn med ADHD och barn med 

erfarenheter av våldsutsatthet (Sanderud m.fl., 2016, s.2). Detta kan stärka det arbetssätt som 

många av de yrkesverksamma praktiserar när de arbetar med samspelet och trygga relationer till 

föräldern oavsett vad orsaken till beteenden är.  

Yrkesverksammas roll och kompetens gällande sambandet mellan ADHD och trauma är av stor 

vikt enligt flera av de studier som presenteras i tidigare forskning (Clayton m.fl., 2018; Szymanski 

m.fl., 2011; Biederman m.fl., 2013). Vikten av kunskap kring detta samband är något som är 

genomgående i samtliga intervjuer även om denna studie inte undersöker just sambandet. Resultatet 

visar att de yrkesverksamma använder sig av samma grundpelare i sitt arbete oavsett problematik 

men de belyser ändå betydelsen av att veta vad som kan orsaka vad men också vad som kan 

behandlas hos dem och vad som kräver hjälp av andra professionella, exempelvis inom psykiatrin. 

Sammantaget visar resultatet att de yrkesverksamma har en betydande roll vad gäller kunskap om 

detta samband men också hur de ser på barn vilket går i linje med vad som framkommit i tidigare 

forskning. Den tidigare forskningen visar att ett återkommande tema i stöd till föräldrar som visat 

sig varit positiva, är när fokus ligger på att föräldrarna ska arbeta uppmuntrande och ge positiv 

uppmärksamhet för det barnet gör rätt snarare än negativ uppmärksamhet för det barnet gör fel. 

Detta för att skapa ett gynnsamt samspel mellan förälder och barn (Broberg m.fl., 2015, s.385). 

Detta kan vi även urskilja i denna studie. De yrkesverksamma arbetar mycket med att 

uppmärksamma och stärka barnets positiva beteenden och handlingar istället för att enbart 

fokusera på det problematiska. Vikten av att yrkesverksamma har detta positiva förhållningssätt 

förstärks av att barnen tenderar att få mycket negativ uppmärksamhet från föräldrarna. 

Utifrån studiens syfte hade det varit intressant att presentera något om urvalets arbetsramar och 

riktlinjer vid analys av resultatet. Hur de arbetar med barn som visar utagerande beteende, 

hyperaktivitet med mera kan tänka sig att inte bara bero på hur de läser in och tolkar barns 

beteenden utan också vad som är deras arbetsuppgifter eller vilka metoder de har i uppgift att 

utföra sitt arbete utifrån. Då studien undersöker olika typer av arbeten inom socialt arbete där de 

yrkesverksamma kommer i kontakt med barn har detta medfört svårigheter att hitta enhetliga 

riktlinjer som går att applicera på samtliga. Detta har i sig medfört svårigheter att redogöra för detta 

område i tidigare forskning då det vi hittade antingen var på en övergripande och vag nivå, som till 
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exempel vilken lag de alla hade att utgå ifrån, eller en för detaljerad nivå som skulle innebära att vi 

var tvungna att redogöra på likvärdigt sätt för allas olika verksamheter och arbetsuppgifter.   

Sammanfattningsvis kan vi se att den inhämtade empirin ligger i linje med mycket av det som 

presenterats i tidigare forskning även om kopplingen inte alltid varit tydlig. Detta på grund att 

ämnet är relativt outforskat vad gäller de yrkesverksammas tolkningar och förståelser av barns 

beteende när beteendet kan indikera på våldsutsatthet eller ADHD.  

Teoridiskussion i relation till resultat och analys 
I studien använder vi oss av socialkonstruktivism, stämplingsteori och systemteori för att analysera 

resultatet. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet kan vi belysa ett grundläggande synsätt 

i hur de yrkesverksamma tolkar barns beteenden. Vi kan genom samma perspektiv urskilja hur de 

yrkesverksamma genom en kollektiv förståelse av barn tolkar dem i förhållande till sina handlingar 

och beteende i jämförelse med hur de beskriver föräldrarnas bild av detta. Resultatet visar att de 

yrkesverksamma konstruerar barnet vid sidan av sina problem medan de menar att föräldrarna 

oftare ser barnen som problembärare. En orsak till detta kan enligt de yrkesverksamma vara att 

föräldrarna härigenom försöker distansera sig själva från problemet. Denna konstruktion av barn 

och deras beteende kan också anses vara skäl till att föräldrar enligt de yrkesverksamma är mer 

benägna att prata om diagnoser medan de yrkesverksamma snarare är mer återhållsamma inför det. 

Detta teoretiska perspektiv har skapat ett underlag för oss till vidare förståelse utifrån de andra 

teorierna och för vår analys som helhet. Perspektivet används som ett underlag och en förståelse 

snarare än ett fristående analysverktyg. 

Fortsättningsvis använder vi oss av Beckers teori om stämpling samt kompletterar med Goldbergs 

synsätt på avvikande beteende. Detta för att analysera vad tolkningar och processer i arbetet med 

barn kan betyda och leda till. I analysen av resultatet finner vi dock inte att det är en tydlig 

stämplingsprocess av barn med någon typ av avvikande beteende vilket i sin tur leder till vi inte 

heller identifierar en exkluderingsprocess till följd av detta. Dock är stämplingsteorin användbar 

för oss i omvänd bemärkelse genom att synliggöra hur det icke-stämplande synsättet snarare 

möjliggör en inkluderingsprocess istället. För att använda teorin på detta sätt kompletterar vi även 

den genom att i teoriavsnittet lyfta fram vad begreppet inkludering och inkluderingsprocess 

innebär. Genom detta kan vi även dra en ytterligare analytisk slutsats om möjliggörandet en diagnos 

kan innebära för ett barn. Utifrån detta skulle det gå att analysera att de yrkesverksamma oftare 

träffar barn med ADHD-diagnos men sällan barn med PTSD-diagnos, trots att de ofta träffar barn 

som hade symtom av våldsutsatthet. Detta kanske för att det är mer nödvändigt för ett barn att bli 

inkluderad genom en diagnostisering av ADHD än PTSD. Möjligtvis för att få tillgång till rätt stöd 

och anpassning. Detta kan problematiseras utifrån den forskning som presenterats om liknande 

symtom då detta kan innebära att även barn med PTSD skulle behöva stöd och anpassning till följd 

av symtomen.  

Ytterligare analytiska resonemang som kan föras med hjälp av stämplingsteorin är att de 

yrkesverksamma genom sitt inkluderande synsätt och bemötande minskar risken för att barnen 

själva ska identifiera sig som avvikande till följd av sina handlingar. Detta kan eventuellt vara en 

följd av den bild och konstruktion av barn beteende som beskrivits tidigare.  
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Tillämpningen av stämplingsteorin begränsades av att vi genom intervjuerna fick en annan 

förståelse för arbetet inom de verksamheter de intervjuade arbetade. Vi hade ett antagande om att 

arbetet skulle skilja sig mer beroende på vad barnet eller familjen behövde för stöd och att de 

yrkesverksamma skulle anpassa sin behandling efter sina observationer eller tolkningar. Det som 

dock visade sig under intervjuerna var att de yrkesverksamma arbetade med familjerna och barnen 

på likande sätt oavsett vad orsaken kunde tänkas vara. Detta gav som ovan nämnt mer uttryck för 

ett inkluderande arbetssätt men som då inte anpassades mycket efter problematik.  

Slutligen använder vi oss av Bronfenbrenners systemteori. Utifrån denna teori analyserar vi hur de 

yrkesverksamma arbetar med hur olika system spelar in och påverkar barnet. Som nämnt tidigare 

uttrycker många av dem vi intervjuade att de arbetar med ett systemteoretiskt tänk vilket även går 

hand i hand den konstruktion av barn som vi resonerat kring tidigare i detta avsnitt. I vår 

användning av teorin analyseras teman utifrån mikro-, meso-, exo- och makroperspektiv. Tydligt i 

analysen med hjälp av denna teori är att även då många uttrycker att de arbetar utifrån systemet 

kanske detta främst fokuserar på relationen mellan förälder och barn och deras anknytning och 

samspel, alltså ett arbete på mesonivå. Vår reflektion av detta är dock att det nödvändigtvis inte 

behöver innebära att de yrkesverksamma aktivt bortsåg från de andra systemen utan snarare att 

deras arbetsuppgifter kanske inte tar fäste på dem.  

Metoddiskussion i relation till resultat och analys 
Den tematiska analysmetoden har använts för att analysera och redogöra för olika mönster i vårt 

material (Braun & Clarke, 2006, s.79). Analysmetoden har möjliggjort att vi har kunnat utläsa 

genomgående och gemensamma mönster och tankegångar i samtliga intervjuer. En nackdel med 

tematisk analys är att vi kan tänkas vara partiska till vad vi letar efter och således missar saker som 

kan vara av värde men som inte är genomgående i alla intervjuer. Det har också funnits koder som 

har identifierats som mönster men som inte relaterar till vårt teoretiska ramverk vilket har lett till 

att dessa koder inte tas upp i vår analys. Ett exempel på detta är ”genus”. Då koden ”genus” inte 

är genomgående i majoriteten av intervjuerna samt att den inte passar in i våra teorier kan vi inte 

analysera denna kod på något givande sätt som är i enlighet med studiens syfte även om det skulle 

tänkas vara intressant.  

 

Vårt metodval begränsar oss till att enbart undersöka hur yrkesverksamma tolkar och förstår barns 

beteenden utifrån deras egen bild, vilket utifrån studiens syfte och frågeställningar dock anses 

rimligt. Detta då studien har en abduktiv ansats som syftar till att tolka och reflektera över materialet 

men att också tolka det genom att se mönster kopplat till det teoretiska ramverket (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s.13).  

 

Allteftersom intervjuerna fortlöpte märkte vi några brister i intervjuguiden. Två av frågorna var 

otydligt ställda vilket resulterade i att vi genomgående behövde förtydliga vad vi menade med 

frågorna. Även om frågorna var tydliga för oss, och vår handledare som godkände intervjuguiden, 

tar vi lärdom av detta för att nästa gång testa frågorna på förhand på en utomstående person eller 

grupp innan vi genomför intervjuerna för den tilltänkta studien. Dock medförde inte några större 

förändringar i resultatet vad vi anser.  
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Vi valde att endast intervjua personer som jobbade inom arbeten där de yrkesverksamma träffade 

familjerna och barnen mer frekvent än till exempel socialsekreterare hinner göra under en 

utredning. Detta tycker vi möjliggör för ett bra underlag till intervjuerna trots att det skiljer sig lite 

inom urvalsgruppen kring hur ofta de yrkesverksamma träffar barnen. Vi ställer oss dock i 

efterhand tveksamma till urvalet utifrån att vår problematisering av risken för felbehandling kan 

undersökas närmare om vi hade intervjuat yrkesverksamma som arbetar inom mer specialiserade 

verksamheter inom traumabehandling eller barn med ADHD-diagnos. Vårt resultat gällande 

felbehandling kan eventuellt påverkas av att arbetet för barn och familjer inom till exempel 

socialtjänstens öppenvård kan ha ett icke specificerat arbetssätt som grund oavsett.  

 

Både utifrån metodvalet att genomföra intervjuer men också utifrån att vi intervjuade 

yrkesverksamma inom det fältet vi själva studerar till finns det en risk att våra intervjupersoner 

under intervjuerna kan ha anpassat sina svar eller svarat som de upplever att de ”borde” svara. Vi 

är medvetna om att detta är en risk som kan påverka utfallet och resultatet av intervjuerna. Detta 

är något vi har försökt vara medvetna om även inför våra intervjuer genom valet av att ha 

semistrukturerade och öppna frågor. Vi försökte att under intervjuerna lyssna in 

intervjupersonernas egna berättelser och ställa öppna följdfrågor för att underlätta för dem att prata 

fritt om sina tolkningar och sin förståelse.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Denna studie belyser vikten av att observera barnen, att se barnen som de är och arbeta utifrån vad 

de behöver för att öka möjligheterna till rätt behandling. Även om det kan vara svårt att avgöra 

exakt vad barnet behöver för stöd endast genom att tolka beteendet kan det finnas skäl att detta 

lyfts in i relation till barnets förutsättningar, familj, miljö och omgivning för att få en helhetsbild av 

barnet. Trots att denna kunskap och förståelse är betydelsefull kan det även vara av vikt att tydligt 

veta vart gränserna går för praktiker inom socialt arbete i vad som är inom deras fält och vad som 

är någon annans. Flera av intervjupersonerna poängterar att de inte skiljer på sin behandling men 

att de inte heller arbetar med att behandla ADHD eller PTSD utan att barnet kan behöva annan 

behandling för detta från andra professioner.  

En slutsats av arbetet är att det fortfarande finns en stor kunskapslucka gällande hur risker av 

felbehandling ska motverkas till följd av de liknande symtomen av ADHD och våldsutsatthet men 

att de yrkesverksamma har en medvetenhet om att likheterna mellan symtomen finns. Resultatet 

av denna studie skulle kunna användas för framtida forskning inom andra professioner som arbetar 

med barn, exempelvis inom skolans värld. Det skulle vara av intresse att vidare studera hur skolan 

uppmärksammar och arbetar med dessa barn, främst i förhållande till vad som framkommit i 

intervjuerna gällande att det krävs en diagnos för att få tillgång till resurser. Vidare skulle det även 

vara intressant att undersöka när skolan gör bedömningen att det är aktuellt med en orosanmälan 

till socialtjänsten vad gäller barns beteenden och när de försöker hantera och anpassa skolgången 

på egen hand. När tolkas det som att ett barn far illa och när tolkas det som att barnet behöver 

anpassningar med anledning av egna svårigheter?  



Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

39 (44) 

7. REFERENSLISTA 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Tredje 

upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Andershed, H. & Andershed, A. (2005). Normbrytande beteende i barndomen: vad säger forskningen?. (1. 

uppl.) Stockholm: Gothia. 

Becker, H.S. (2006). Utanför: avvikandets sociologi. Lund: Arkiv. 

Benbenishty, R., Davidson-Arad, B., López, M., Devaney, J., Spratt, T., Koopmans, C., . . . Hayes, 

D. (2015). Decision making in child protection: An international comparative study on 

maltreatment substantiation, risk assessment and interventions recommendations, and the 

role of professionals’ child welfare attitudes. Child Abuse & Neglect, 49, 63-75. 

doi:10.1016/j.chiabu.2015.03.015 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1998). Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet. (2. uppl.) Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Biederman, J., Petty, C. R., Spencer, T. J., Woodworth, K. Y., Bhide, P., Zhu, J., & Faraone, S. V. 

(2013). Examining the nature of the comorbidity between pediatric attention 

deficit/hyperactivity disorder and post‐traumatic stress disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 

128(1), 78-87. doi:10.1111/acps.12011 

Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 

3:2, 77-101, DOI: 10.1191/1478088706qp063oa 

Broberg, A. & Göteborgs universitet Psykologiska institutionen. (2011). Stöd till barn som upplevt 

våld mot mamma [Elektronisk resurs] : Preliminära resultat från en nationell utvärdering. 

Göteborg: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. 

Broberg, A., Almqvist, K., Risholm Motander, P. & Tjus, T. (2015). Klinisk barnpsykologi: utveckling 

på avvägar. (2., rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Bronfenbrenner, U. (1981). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Hämtad 

2020-05-12, från: https://ebookcentral.proquest.com 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl.). Stockholm: Liber.  

Buckley, H., Holt, S., & Whelan, S. (2007). Listen to me! children's experiences of domestic 

violence. Child Abuse Review, 16(5), 296-310. doi:10.1002/car.995 

Capusan, A. J., Kuja-Halkola, R., Bendtsen, P., Viding, E., McCrory, E., Marteinsdottir, I., & 

Larsson, H. (2016). Childhood maltreatment and attention deficit hyperactivity disoder 

symptoms in adults: A large twin study. Psychological Medicine, 46(12), 2637-2646. 

doi:10.1017/S0033291716001021 

Clayton, K., Lee, J. B., Cheung, K., Theule, J., & Henrikson, B. (2018). Quantifying the relationship 

between Attention‐Deficit/Hyperactivity disorder and experiences of child maltreatment: A 

Meta‐Analysis. Child Abuse Review, 27(5), 361-377. doi:10.1002/car.2530 

Courtois, C. (2008). Complex Trauma, Complex Reactions: Assessment and Treatment. 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training 2004, Vol. 41, No. 4, 412–425. 



Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

40 (44) 

Eriksson, M. (2009). Girls and boys as victims: Social workers' approaches to children exposed to 

violence. Child Abuse Review, 18(6), 428-445. doi:10.1002/car.1091 

Ford, J. D., Rascusin, R., Ellis, C. G., Daviss, W. B., Reiser, J., Fleisher, A. & Thomas, J. (2000). 

Child Maltreatment, Other Trauma Exposure, and Posttraumatic Symptomatology Among 

Children With Oppositional Defiant and Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Child 

Maltreatment, 5:3, 205-217. 

Goldberg, T. (1980). Stämplingsteorins handlingsrelevans. Sociologisk Forskning, 17(2), 20-41. 

Hämtad 2020-03-31, från www.jstor.org/stable/20851878  

Hedtjärn, G., Hultmann, O. & Broberg, A. G. (2009). Var femte mamma till barn i BUP-vård hade 

utsatts för våld. Läkartidningen, 106(48), 3242-3247. 

Janson, S. (2010). Barn som utsätts för fysiska övergrepp [Elektronisk resurs]. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Kadesjö, B. (2010). Barn som utmanar - Barn med ADHD och annan beteendeproblem. 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Lundström, L. (2018, 19 mars). Dags att erkänna trauma som orsak till adhd-beteende. 

Psykologtidningen. Hämtad: 2020-03-09, från http://psykologtidningen.se/2018/03/19/dags-

att-erkanna-trauma-som-orsak-till-adhd-beteende/  

Münger, A. & Markström, A. (2019). School and child protection services professionals’ views on 

the school’s mission and responsibilities for children living with domestic violence – tensions 

and gaps. Journal of Family Violence, 34(5), 385-398. doi:10.1007/s10896-019-00035-5 

Nigg, J.T. (2012). Future Directions in ADHD Etiology Research. Journal of Clinical Child & 

Adolescent Psychology, 41:1, 524-533. 

Ouyang, L., PhD, Fang, X., PhD, Mercy, J., PhD, Perou, R., PhD, & Grosse, S. D., PhD. (2008). 

Attention-Deficit/Hyperactivity disorder symptoms and child maltreatment: A population-

based study. Journal of Pediatrics, 153(6), 851-856. doi:10.1016/j.jpeds.2008.06.002 

Padgett, D. (2008). Qualitative methods in social work research. (2. ed.) Los Angeles, Calif.: Sage 

Publications. 

Payne, M. (2015). Modern teoribildning i socialt arbete. (3., svenska utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Petersson, F. & Davidsson, T. Definitioner och diskussioner om social exkludering som begrepp 

och perspektiv. I.A. Petersson, F. & Davidsson, T. (red.) (2016). Social exkludering: perspektiv, 

process, problemkonstruktion (s. 33-57). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Petersson, F. & Davidsson, T. En introduktion. I.A. Petersson, F. & Davidsson, T. (red.) (2016). 

Social exkludering: perspektiv, process, problemkonstruktion (s. 15-31). (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Sanderud, K., Murphy, S., & Elklit, A. (2016). Child maltreatment and ADHD symptoms in a 

sample of young adults. European Journal of Psychotraumatology, 7(1), 32061-6. 

doi:10.3402/ejpt.v7.32061 

Socialstyrelsen (2014a). Att vilja se, vilja veta och att våga fråga: vägledning för att öka 

förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.jstor.org/stable/20851878
http://psykologtidningen.se/2018/03/19/dags-att-erkanna-trauma-som-orsak-till-adhd-beteende/
http://psykologtidningen.se/2018/03/19/dags-att-erkanna-trauma-som-orsak-till-adhd-beteende/


Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

41 (44) 

Socialstyrelsen (2014b). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD: ett kunskapsstöd. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2016). Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

våld i nära relationer. ([Ny utg.]). Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2018). Grundbok i BBIC: Barns behov i centrum (2. uppl.) Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2019). Nära tusen orosanmälningar varje dag till socialtjänsten. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2019). Kunskapens former: vetenskapsteori, forskningsmetod och 

forskningsetik. (4. uppl.). Stockholm: Liber. 

Spencer, A. E., Faraone, S. V., Bogucki, O. E., Pope, A. L., Uchida, M., Milad, M. R., Spencer, T. 

J., Woodworth, K. Y. & Biederman, J. (2016). Examining the Association Between 

Posttraumatic Stress Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic 

Review and Meta-Analysis. The journal of clinical psychiatry, 77:1, 72-83. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2005). ADHD hos flickor: en inventering 

av det vetenskapliga underlaget. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU). 

Szymanski, K., Sapanski, L., & Conway, F. (2011). Trauma and ADHD - association or diagnostic 

confusion? A clinical perspective. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy: 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Integration of Cognitive, Neuropsychological, and 

Psychodynamic Theoretical Perspectives in Psychotherapy, 10(1), 51-59. 

doi:10.1080/15289168.2011.575704 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet & HSFR (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wenneberg, S.B. (2010). Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv. (2. uppl.) Malmö: Liber. 

 

  



Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

42 (44) 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

Uppsala Universitet,  

Sociologiska institutionen,  

Socionomprogrammet  

 

En förfrågan om deltagande i studie  

 

Vi heter Jenny Gudmunds och Michaela Janemon och är två socionomstudenter som nu skall 

påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med barn i sitt arbete tolkar olika beteenden hos barn, som till exempel 

utagerande beteende och impulsivitet, samt vilken betydelse som tillskrivs dessa beteenden. 

Detta gör vi genom att intervjua yrkesverksamma inom socialt arbete som antingen jobbar med 

behandling och utredning.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 

att härleda till intervjupersonerna.  

 

Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 45-60 minuter. 

Intervjun kommer även att spelas in så att vi inte misstolkar eller missar något som sägs men 

inspelningarna kommer att raderas när uppsatsens examinerats. 

 

Uppsala den 5/4-2020 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jenny Gudmunds & Michaela Janemon 

 

Kontaktuppgifter Jenny:   Kontaktuppgifter Michaela: 

076-xxx-xx-xx   076-xxx-xx-xx 

jenny.gudmunds.0817@student.uu.se   michaela.janemon.8672@student.uu.se  

 

Handledare:  

Stina Fernqvist  

Telefon 018-4715172  

E-post: stina.fernqvist@soc.uu.se  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

Intervjun kommer att inledas med några kortare frågor om dig och ditt arbete innan vi börjar 

ställa frågor om vårt aktuella ämne. Dessa kommer främst att användas för att kunna skilja på 

intervjupersonerna vid analys. 

 

Inledande frågor: 

• Vad arbetar du med? 

• Hur länge har du varit verksam? 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Huvudfrågor skapade utifrån syftet med det vi ämnar undersöka.  

 

Huvudfrågor: 

Verktyg och metoder 

• Vad tänker du när du hör orden normbrytande beteende hos barn och unga? 

• Vad använder du för verktyg och metoder i arbete med barn? 

• Vad tycker du som yrkesverksam är viktigt att observera gällande barns beteende vid 

en inledande kontakt/vid utförande av behandling? 

• Händer det att du använder en viss metod eller att du anpassar behandlingen utifrån dina 

observationer? 

 

ADHD 

• Händer det att du träffar barn med diagnos eller symtom/tecken på ADHD i ditt arbete? 

• Hur upplever du att din kunskap/kännedom om ADHD ser ut? (symptom, behandling) 

• Kan du beskriva ett typiskt fall där du under behandlingen uppfattar att barn 

diagnostiserade med ADHD beter sig på ett sätt som stämmer överens med din bild  av 

ADHD-symtom?  

o Fanns det något som var utmärkande i barnets beteende?  

o Fanns det något som var utmärkande i familjesituationen?  

o Kan föräldrarnas bild av orsaken till barnets beteende skilja sig från din 

uppfattning som du får genom behandlingen?  

o Har det hänt att du har arbetat med ett barn som har en ADHD-diagnos där 

barnets beteende inte har stämt överens med din bild av ADHD-symtom? 

 

Våld/trauma 

• Händer det att du träffar barn som varit utsatta för våld/trauma eller barn som uppvisar 

tecken på PTSD i ditt arbete? 

• Hur upplever du att din kunskap/kännedom om trauma och PTSD ser ut? (symptom, 

behandling) 

• Kan du beskriva ett typiskt fall där du under behandlingen uppfattar att barn med PTSD 

eller trauma beter sig på ett sätt som stämmer överens med din bild av symtom på PTSD 

eller trauma? 

o Fanns det något som var utmärkande i barnets beteende?  

o Fanns det något som var utmärkande i familjesituationen?  

o Kan föräldrarnas bild av orsaken till barnets beteende skilja sig från din 

uppfattning som du får genom behandlingen?  
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o Har det hänt att du har arbetat med ett barn som har PTSD-diagnos/trauma där 

barnets beteende inte har stämt överens med din bild av symtomen för PTSD 

och trauma? 

 

Hur arbetar du med barn som visar: 

• utagerande beteende? (svårighet att reglera känslor, irritation/aggressivitet) 

• hyperaktivitet? 

• koncentrationssvårigheter? 

• impulsivitet? 

• Blir behandling utifrån dessa beteenden annorlunda ifall du redan vet att barnet är/eller 

har varit utsatt för våld? 

 

Avslutande frågor: 

• Är det någonting du vill tillägga? Finns det någonting viktigt inom detta område som vi 

glömt att fråga dig om? 
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