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Sammanfattning 

Titel: ”ADHD vanligt bland unga brottslingar” - En kritisk diskursanalys av hur Aftonbladet 

och Dagens Nyheter framställer ADHD 

 

Författare: Frida Sundström & Sara Mäkinen 

 

Handledare: Hannah Bradby 

 

Nyckelord: ADHD, media, diskursanalys, socialt arbete, diagnos. 

 

ADHD är den snabbast växande diagnosen det senaste decenniet och det finns en pågående 

debatt om hur ADHD ska förstås utifrån ett psykosocialt perspektiv och ett medicinskt 

perspektiv. Syftet med den här studien var att studera hur en svensk dags- och kvällstidning 

(Aftonbladet och Dagens Nyheter) framställer ADHD. Vidare studerades om det är den 

medicinska eller sociala förklaringsmodellen som används i diskursen, hur ADHD beskrivs i 

tidningarna samt vilka personer det är som kommer till tals i artiklarna. Vi har i studien 

använt oss av Norman Fairclough´s kritiska diskursanalys för att analysera de 26 utvalda 

artiklar.  

 

Vår studie visar att det finns representanter i artiklarna från skolan, rättsväsende och det 

medicinska fältet. Däremot lyser representanter från socialt arbete med sin frånvaro. Vi har 

funnit att när det gäller den bild som ges av ADHD i media är det genomgående en 

reproducering av den medicinska modellen och därmed ett befästande av den rådande 

dominansordningen och medicinens starka ställning. Vi har funnit några drag mot det som 

ibland kallas psykosocial diskurs och en läkemedelsskeptisk diskurs som visar sig genom 

kritiska artiklar till övermedicinering och felbehandling. Analysen visar även att ADHD som 

diagnos omskrivs som något förgivettaget, med en onyanserad bild av diagnosen, där ADHD 

framställs ur ett problemperspektiv som sällan ifrågasätts.  
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Abstract 

Title: “ADHD common among young offenders” - A critical discourse analysis of how 

Aftonbladet and Dagens Nyheter represent ADHD.  

  

Author: Frida Sundström & Sara Mäkinen 

 

Supervisor: Hannah Bradby 

 

Keywords: ADHD, media, discourse analysis, social work, diagnosis. 

 

ADHD is the fastest growing diagnosis of the last decade and there is an ongoing debate 

about how ADHD should be understood with a psychosocial perspective opposed to a 

medical perspective. The purpose of this study was to investigate how a Swedish daily and 

evening newspaper (Aftonbladet and Dagens Nyheter) portrays ADHD. Further, the study 

asked whether medical or social explanation is used in the discourse that appears in 

newspaper articles, how ADHD is described as well as which people are quoted in the 

articles. In this study we used Norman Fairclough´s critical discourse analysis with the 26 

sampled articles which we believe highlight different perspectives on ADHD diagnosis. 

 

Our study shows that there are representatives cited in the articles from school, the judiciary 

and the medical field. However representatives from social work are conspicuous by their 

absence. We have found that there are clearly defined areas in which ADHD is written about. 

The largest group of stories consists of school, then crime rates, the increase in ADHD and 

finally a category we call life stories. Our analysis examines the discourse types used within 

the media discourse with regard to ADHD. We have established that medical discourse 

dominates when it comes to explaining ADHD. We have found some resistance against what 

is sometimes called psychosocial discourse and a drug sceptical discourse as evidenced by 

articles critical of over-medication and malpractice. Our analysis shows that ADHD diagnosis 

is represented as something unproblematic, with an undifferentiated view of diagnosis, 

whereby ADHD is reproduced as a taken-for-granted problem which is rarely questioned. 
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Akronymlista 

DN   Dagens Nyheter 

 

AB  Aftonbladet 

 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorders 

 

ADD   Attention Deficit Disorder 

 

BUP   Barn- och UngdomsPsykiatrin 

 

DAMP  Deficits in Attention Motor control and Perception 

 

DSM  Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders 

 

HKD Hyperkinetic disorder 

 

NPF   Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning 

 

PET   Positron Emission Tomography 

 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 
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1. Inledning - ADHD En omdiskuterad diagnos 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) är den snabbast växande diagnosen det 

senaste decenniet enligt Thomas Brante (2006, s.74) som skriver kritiskt om det han kallar för 

en explosionsartad tillväxt. En diagnos är inte bara en samling objektiva symtom utan speglar 

vår samtid vad gäller sociala och kulturella koder, värderingar och normer. Diagnoser speglar 

människosyn, klass och könsstruktur (Johannisson 2006, s. 40). Ett exempel på diagnosers 

föränderlighet är homosexualitet som tidigare klassades som en sjukdom eller frustrerade 

kvinnor som diagnostiserades som hysteriska. I dagens samhälle råder en helt annan syn på 

homosexualitet och kvinnors psykiska ohälsa. Vad som är sjukt, avvikande, friskt eller 

normalt är en pågående förhandling som bland annat syns i media. Den här uppsatsen 

intresserar sig för hur en svensk kvällstidning, AB (Aftonbladet), och en svensk dagstidning, 

DN (Dagens Nyheter), konstruerar bilden av ADHD.  

 

Det finns en pågående debatt om hur ADHD ska förstås där ett psykosocialt perspektiv ställs 

mot ett medicinskt perspektiv (Horton-Salway 2011, s. 534). Debattklimatet kan beskrivas 

som fientligt och tongivande i denna debatt, i Sverige, är Gillberg (2005) och Kärfve (2000). 

Gillberg (2005) menar till exempel att ADHD diagnosen förklaras genom biologiska faktorer 

medan Kärfve (2000) menar att ADHD istället kan förklaras genom sociologiska faktorer. 

 

ADHD är en omdiskuterad diagnos och kontroverserna kring ADHD är relevanta för det 

sociala arbetets praktik. Hur massmedia förhåller sig till diagnosen ADHD kan påverka hur 

socialarbetaren förhåller sig till diagnosen och hur det sociala arbetet praktiskt ordnas. 

Diskurser styr vad som är tillåtet och vilket handlingsutrymme som finns (Winther-Jörgensen 

& Phillips 2000), något som naturligtvis även gäller utformningen av det sociala arbetet. 

1.1 Media en betydelsefull aktör 

Vi har inledningsvis visat på ADHD som en omdiskuterad diagnos och i den här uppsatsen 

intresserar vi oss för hur ADHD omskrivs i en svensk dags- och kvällstidning. Massmedia är 

betydelsefullt i många olika kontexter exempelvis som bidragare till politisk opinionsbildning 

och för att företag ska få ut information till konsumenterna. Media är betydelsefullt som 

skapare av underhållning och fördjupad förståelse av olika områden, till exempel vetenskap, 

kultur och andra samhällsfrågor (Pressutredningen 1995, s. 155). Pressutredningen (1995, s. 

156) visar att massmedia har tre ansvarsuppgifter som tillsammans är viktiga för en fri 

åsiktsbildning i Sverige. Den första är att tillhandahålla Sveriges befolkning den information 

de behöver för att de självständigt ska kunna ta ställning i frågor som rör det svenska 

samhället. Den andra uppgiften är att media ska kontrollera de inflytelserika människorna i 

samhället och den tredje, och sista, uppgiften är att medborgare ska få komma till tals.  

 

Media är inte enbart en betydande part i en demokratisk process utan en viktig aktör i 

skapandet av kulturella värderingar (Ljuslinder 2011, s. 17). Kulturella värderingar präglar 

samhället på flera sätt, bland annat genom att påverka människors självbild, olika 

myndighetsbeslut och resursfördelningspolitiken. Enligt Ljuslinder (2011, s. 17) har media 

stor makt att reproducera kulturella värderingar vilket kan cementera rådande föreställningar 

och normer och möjliggör att dessa överlever trots nya internationella konventioner, 
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intressepolitiska dokument och förnyad lagstiftning. Samtidigt menar Ljuslinder (2011) att 

media kan spela en avgörande roll i att verka för förändring och föra fram nya perspektiv och 

värderingar genom att sprida nya gestaltningar. Massmedia spelar en avgörande roll i hur 

människor inklusive beslutsfattare skapar sin världsbild, framförallt vid socialpolitiskt 

känsliga ämnen (Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd 2004). Ester Pollack (2004, s. 57) 

redogör för att massmedia har intresse för olika omständigheter i samhället som står i 

motsättning till det normala. I och med det tolkas omständigheterna som sällsynta och får en 

stor betydelse i nyhetsvärlden samt omskapas till ett ”mediespektakel”. Till exempel är 

lagöverträdelser en omständighet som ofta uppmärksammats som nyheter enligt Pollack 

(2004, s. 60-61). Pollack (2004, s. 60) skriver att massmedia har en uppenbar fallenhet för att 

dra en oskälig fördel av gripande omständigheter i världen.  

 

Horton-Salway (2011) skriver att ADHD har en historia av att diskuteras i populärmedia 

(Horton-Salway 2011, s. 535). Tidningar har enligt Lloyd & Norris (1999, s. 506) spelat en 

viktig roll när det gäller att förmedla information om ADHD och har bidragit till debatten om 

vad ADHD ”är”, beror på och hur det bäst botas. Intresset för den här uppsatsen väcktes efter 

att vi introducerats för den akademiska debatt om ADHD som vi nämner i inledningen av den 

här uppsatsen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att media spelar en roll i att säkerställa en fungerande 

demokrati genom att sprida kunskap, bidrar till skapandet av kulturella värderingar, spelar en 

roll i hur socialpolitiken ordnas och uppfattas och media är en arena på vilket ADHD har och 

fortsätter att diskuterats.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera hur en svensk kvällstidning (AB) och en svensk 

dagstidning (DN) framställer ADHD med hjälp av kritisk diskursanalys (se kapitel 5.2). 

Vi kommer i arbetet att utgå från följande frågeställningar:  

 Vilken dominerande förklaringsmodell används i diskursen? 

 Hur beskrivs ADHD? 

 Vilka personer är det som kommer till tals i artiklarna? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I det första kapitlet har vi i vår inledning och bakgrund redogjort för hur intresset av vårt 

ämne väckts, hur diagnos inte är en samling objektiva kriterier som är uppställda av 

läkevetenskapen utan att diagnosen konstrueras och är en meningsbärare. Vi har genom 

medieforskare visat varför media är viktigt både generellt i samhället, men också specifikt för 

socialt arbete. Andra kapitlet innehåller en genomgång av diagnoskriterierna för ADHD och 

diagnosens utveckling historiskt. I det tredje kapitlet beskriver vi tidigare forskning där vi 

bland annat redogör för Gillbergs ”Göteborgsstudie” samt Karin Ljuslinders medieforskning. 

Kapitel fyra är en genomgång av valda teorier. Teorierna vi valt är Michel Foucaults teori om 

kategoriseringar, den medicinska modellen samt den sociala modellen. Vi kommer även att 

motivera varför vi valt dessa tre teorier. I det femte kapitlet ska vi redogöra för den metod vi 

har valt att använda i denna studie, vilket är en kritisk diskursanalys. Därefter följer kapitel 
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sex med en presentation av vårt resultat och vår analys av artiklarna. Avslutningsvis i kapitel 

sju följer en reflektion över resultat och resultatens implikationer för praktik och fortsatt 

forskning.  

2. En förklaring av diagnosen ADHD 

ADHD beskrivs, av Brante (2006, s. 78), som koncentrations- och 

uppmärksamhetssvårigheter vilket kan resultera i bristande impulskontroll. Kadesjö (2013) 

skriver vidare att det är fler pojkar än flickor som får diagnosen. Orsakerna till ADHD är inte 

helt enkla att fastställa. Socialstyrelsen (2004) skriver till exempel att både genetiska faktorer 

samt miljöfaktorer har betydelse för uppkomsten av ADHD. Diagnosen ställs bland annat 

genom användandet av DSM-manualens (Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders) kriterier (se bilaga 1 och bilaga 2). DSM är en manual som används av bland annat 

läkare och forskare för att diagnostisera och klassificera psykiska störningar (APA 2013). 

Cherry (2013) menar på att DSM-manualen används i första hand för att redogöra för 

symptom och för en möjlighet att föra statistik bland annat över vilka kön som påverkas mest 

av sjukdomar samt effekter av olika medicinbehandlingar.  

 

NPF (Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning) är ett begrepp som används när man vill prata 

om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD är en sådan funktionsnedsättning 

tillsammans med till exempel Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Enligt Kadesjö 

(2013) har personer med NPF gemensamt att hjärnan fungerar annorlunda än personer utan 

NPF. Många studier och forskningsrapporter pekar på att diagnosen ADHD orsakas av 

ärftlighet eller en hjärnskada som uppkommit tidigt under graviditeten när exempelvis 

mamman har druckit alkohol, rökt eller använt narkotika (Brante 2006, s. 79). Exempel på 

några forskare som hävdar att ADHD orsakas av ärftlighet eller hjärnskada är Gillberg (2005) 

och Kadesjö (2000). Samtidigt skriver Brante (2006, s. 79) att psykosociala omständigheter 

inte bör nonchaleras. Till exempel menar Kärfve (2000) att det är det sociala samhället som 

orsakar ADHD och kritiserar den tidigare forskning som bara tittar på biologiska faktorer och 

inte tar in sociala faktorer. Psykosociala terapier bör inom detta orsaksområde vara ett 

komplement till medicinering, skriver Brante (2006, s. 79).  Brante (2006, s. 79) skriver att 

det är ”10% pojkar och 2% flickor som har ADHD, den allmänna prevalensen är mellan 6 och 

9% av amerikanska ungdomar”. År 2002 ligger den siffran på 7,5% (NHSC 2004) i USA. 

Uppskattningsvis har cirka en femtedel av barnen och ungdomarna i USA en mental eller 

emotionell sjukdom (U.S. Public Health Service, 2000). I Sverige är det mellan 4-8 % av alla 

barn i skolan som får diagnosen ADHD, menar Gillberg (2000, s. 30). Kriterierna för ADHD 

har modifierats med tiden och det är därför svårt att ange i exakta siffror.  

2.1 ADHD ur ett historiskt perspektiv 

Brante (2006, s. 79) skriver att flertalet diagnoser har en bakomliggande historia. Han 

förklarar det som att ”de uppstår, existerar en period och försvinner igen, för att ibland 

återuppstå under ett annat namn” (Brante 2006, s. 79). Diagnoserna kan i vissa fall även 

breddas eller reduceras med anledning av utveckling av definitionerna. ADHD är enligt 
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Brante (2006, s. 79) ett exempel på en diagnos som har breddats med tiden, detta kan ses i 

DSM-manualens olika versioner: 

 DSM-I kom 1952 och var den första manualen för mentala störningar som innehöll ett 

antal ordförklaringar av de diagnostiska kategorierna som fokuserade på klinisk 

användbarhet (APA 2012). Tartakovsky (2011) förklarar att DSM-I uppvisade 

skildringar av 106 sjukdomar vilket kallas för ”reaktioner”. APA (2012) beskriver 

vidare att uttrycket ”reaktioner” skapades av Adolf Meyer vilken hade en 

psykobiologisk uppfattning att psykiska störningar representerade reaktioner av 

personligheten till psykologiska, sociala och biologiska faktorer. Under den här tiden 

hade ADHD det kontroversiella begreppet MBD (Minimal Brain Dysfunction) i 

norden, enligt Gillberg (2005).  

 

 DSM-II kom år 1968 och innehöll HKD (Hyperkinetic disorder) och till skillnad från 

DSM-I har DSM-II uteslutit termen ”reaktion” (APA 2012). Enligt Brante (2006, s. 

79) uppträder HKD under barnens första år i skolan för att sedan minskas.  

 

 När DSM-III kom år 1980 korrigeras namnet, enligt Brante (2006, s. 79-80) från HKD 

till ”ADD (Attention Deficit Disorder) med hyperaktivitet och ADD utan 

hyperaktivitet”. Brante (2006) skriver vidare att ouppmärksamhet börjar vara ett av det 

mest dominerande symptomet samt att störningen numera kan förekomma både i 

skolan och i andra miljöer. Enligt APA (2012) utvecklades denna manual med målet 

att ”providing a medical nomenclature for clinicians and researchers”. 

  

 Det var inte förrän år 1987 som namnet ADHD kom till i manualen DSM-III-R. Innan 

kunde man inte få diagnosen om man inte var hyperaktiv, impulsiv och ouppmärksam. 

Men när denna manual kom räckte det att människor var hyperaktiva och impulsiva 

(Brante 2006, s. 80). Enligt APA (2012) hade DSM-III brister i systemet och oklara 

kriterier. I DSM-III-R har dessa brister och oklarheter reviderats och korrigerats.  

 

 År 1994 kom DSM-IV. Enligt Brante (2006, s. 80) har även nu vuxna inkluderats, det 

räcker att man fungerar onormalt i en miljö för att diagnosticeras med ADHD (till 

exempel i hemmet) samt att diagnosen följer en livet ut. APA (2012) beskriver att det 

är mycket som ändrats i den senaste manualen, till exempel har vissa störningar 

eliminerats, några har lagts till samt några störningar har omorganiserats.  

 

 American Psychiatric Association publicerade DSM-5 2013 efter en 14-års lång 

översynsprocess och det är den vi idag använder oss av. DSM-5 utgår till mångt och 

mycket från den tidigare manualen DSM-IV. Men genom att anpassa kriterierna för 

vuxna, syftar DSM - 5 till att säkerställa att barn med ADHD kan fortsätta att få vård 

genom hela livet om det behövs (APA 2013). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den forskning som vi funnit och där vår studie kan 

vara ett komplement. Vi har valt att inleda med att presentera medicinsk forskning om 

ADHD, följt av ett sociologiskt perspektiv på diagnoser i allmänhet och ADHD i synnerhet 

för att avslutningsvis presentera resultaten från andra studier om ADHD i media.  

3.1. ADHD ur flera perspektiv 

En framstående forskare inom det medicinska fältet, vad gäller ADHD, är Christopher 

Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri. Gillberg menar att ADHD är en medicinsk 

diagnos där det fordras en läkare för att ställa diagnosen (Gillberg 2000, s. 107). Gillberg 

(2005, s. 118) anser att orsaken till ADHD går att förklara biologiskt och att diagnosen främst 

beror på ärftlighet (60-70%) men att ADHD också kan orsakas av en förvärvad hjärnskada 

(20-30%) i fosterstadiet, till exempel som en följd av rökning, alkohol och narkotika. För tidig 

födsel kan också innebära en ökad risk för ADHD, enligt Gillberg (2005, s. 124).  

 

Gillberg har genom bland annat den så kallade Göteborgsstudien (Gillberg 2005, s. 30) visat 

att 4-8% av alla skolbarn passar inom diagnoskriterierna för ADHD. Göteborgsstudien är en 

långtidsstudie om förekomsten av ADHD genomförd av Gillberg. Studien tog sin början i 

mitten av 1970-talet och pågick i närmare 15 år. Även i Karlstadsundersökningen kom 

Gillberg fram till liknande siffror. Göteborgsstudien innebar att flera olika professioner, 

exempelvis förskolelärare, psykologer och neurologer, fick skatta barnens beteenden utifrån 

ett formulär. Barnen studerades också i flera olika miljöer för att studera om/hur svårigheterna 

skilde sig åt i olika miljöer (Gillberg 2005, s. 16).  

 

Gillberg (2005, s. 128) framför att det har gjorts undersökningar med magnetkameror på barn 

som fått diagnosen ADHD. Resultatet i dessa undersökningar visar att volymen i hjärnan är 

förminskad jämfört med andra barn som inte har ADHD. Den minskade hjärnvolymen finns 

sedan kvar under barnets pubertet. På cirka 25 % av barn med ADHD finns en 

strukturavvikelse i hjärnan, detta går att se med hjälp av datortomografi, menar Gillberg 

(2005). En PET- undersökning (Positron Emission Tomography) har använts i olika 

undersökningar i Danmark. Resultatet på dessa visar att avvikelserna finns i den centrala 

delen av hjärnan (Gillberg 2005, s. 128).  Gillberg skriver (2005) att det har visats att 

centralstimulerande medicin har positiva effekter för de som har diagnosen ADHD. Det är 

cirka 70 % som har blivit avsevärt bättre med hjälp av medicin, även om det många gånger 

endast är ur ett kortsiktigt perspektiv. Tittar man på ett längre perspektiv så är det cirka 50% 

som förbättras (Gillberg 2005, s. 150-151).  

 

Den medicinska forskningen kan ge intrycket av att diagnosen ADHD har tydligt avgränsade 

diagnoskriterier, och att orsaken till ADHD är funnen. Samtidigt finns det flera forskare som 

visat på att diagnoser i allmänhet inte enbart kan förklaras med att antal objektiva kriterier, 

där någon antingen har en diagnos eller inte har en diagnos. Det finns också ett socialt behov 

av att benämna och kategorisera och det finns flera perspektiv ur vilket en diagnos kan 

förstås. Foucault (2010) menar att genom att sätta ett namn på något görs det verkligt. Brante 

(u.å.) poängterar att kategorisering inte bara är en naturlig del av livet men också en 



13 
 

nödvändig del. Kategorisering enligt Brante (u.å.) är alla de klassifikationer, distinktioner och 

likheter vi människor använder när vi orienterar oss i världen. Utan dessa skulle världen vara 

en rörig plats och utan en överenskommelse om vad som är vad skulle människan, enligt 

Brante (u.å.), inte klara sig i den sociala och fysiska världen. Foucault (2010) intresserade sig 

inte för den vardagliga, i det närmaste triviala kategorisering som är nödvändig för vår 

existens, istället fokuserade han på kategoriseringar i relation till maktförhållanden. 

Diagnosen kan, enligt Johannisson (2006, s. 31) synliggöra ett lidande och ge legitimitet men 

kan också verka stigmatiserande. Diagnosen både är meningsbärare men värderas olika, det 

finns en hierarki inom diagnoser där sjukdomar som har sitt ursprung i hjärnan också har 

högst hierarki. Sjukdomen är en av de få accepterade avvikelserna i vårt samhälle. Det skapar 

legitimitet för avvikande beteende, men också legitimitet för de som inte kan arbeta, enligt 

Johannisson (2006, s. 33). Oliver (1990) skriver att en av orsakerna att funktionshinder finns 

är för att sortera de som inte vill arbeta från de som inte kan arbeta. Funktionshinder är enligt 

Oliver (1990) en viktig funktion när det gäller att fördela samhällsresurser 

 

När det gäller ADHD finns det flera forskare som är kritiska till den medicinska 

förklaringsmodellen och som ifrågasätter ökningen av ADHD. Johannisson (2006, s. 35) 

skriver att de barn som tidigare beskrevs som bråkiga, stökiga eller vanartade idag istället får 

diagnosen ADHD, DAMP (Deficits in Attention Motor control and Perception) eller 

Aspergers syndrom. Johannisson (2006, s. 37) skriver också att diagnosen är en förhandling 

mellan flera aktörer exempelvis patienter, läkare, försäkringskassan och massmedia. Vårt 

intresse är hur aktören massmedia deltar i denna förhandling.  

 

Brante menar (2006, s. 81) att en förklaring till ökningen av ställda ADHD diagnoser är bland 

annat att diagnoskriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de lämnar stort utrymme för 

enskilda läkares subjektiva bedömningar. En annan förklaring till ökningen kan vara att 

diagnoskriterierna breddas efter att röster höjts för att diagnoskriterierna beskriver typiskt 

manliga kriterier (Brante 2006, s. 81). Crawfoord (2003) skriver att bedömningsgrunderna 

behöver förändras för kvinnor, då de endast i undantagsfall är hyperaktiva. Det är detta som 

gör det besvärligare att igenkänna kvinnor som har diagnosen. Det finns enligt Crawfoord 

(2003) en stor sannolikhet att kvinnor som inte har en behandlad diagnos har en större risk att 

till exempel få en lägre självuppskattning, oro och depression. När kvinnorna blir äldre 

riskerar de bland annat skilsmässa, ätstörningar och svårigheter med ekonomin. Brante (2006) 

delar inte Crawfoords (2003) optimistiska inställning till att diagnosen vidgas för att fler 

kvinnor ska kunna få diagnosen, Brante (2006) menar istället att vidgningen av 

diagnoskriterierna bevisar hur ADHD är en högst subjektiv och föränderlig diagnos.  

 

ADHD är inte en omstridd diagnos och det finns flera sociologer som ifrågasätter ökningen av 

diagnosen, och varför samhället tycks ha ett behov av att kategorisera och vad 

kategoriseringarna har för betydelse för individen. Karin Ljuslinder (2002) har intresserat sig 

för hur olika TV-program representerar olika ”fenomen, händelser och personer som benämns 

funktionshinder” och även att studera ”medierepresentationernas relationer till 

handikappolitiska dokuments målformuleringar och förslag till genomförande” (Ljuslinder 

2002, s. 10). Ljuslinder (2002, s. 10) frågar sig i avhandlingen vilka representationsstrategier 
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som kan befästa och utmana aktuella kulturella värderingar och föreställningar. Ljuslinder 

(2002)  konstaterar att program och inslag om och med funktionshinder och 

funktionshindrade personer får ytterst lite utrymme av SVT:s totala sändningstid (1-2 

promille) och av de program som sänds är majoriteten från vad Ljuslinder beskriver som en 

”övergripande fakta genre” och endast 1-2 program per år kan klassificeras som fiktions- och 

underhållningsprogram (Ljuslinder 2002).  Även om Ljuslinder (2002) inte skriver specifikt 

om ADHD anser vi ändå att hennes avhandling är en viktig del i vår studie eftersom 

Ljuslinder visar på att det finns en viss kontext då funktionshinder förekommer och detta 

påverkar naturligtvis bilder av funktionshinder i samhället. Marina Ghersetti (2007) fortsätter 

i sin avhandling: ”Bilden av funktionshinder – en studie av nyheter i Sveriges Television” 

Ljuslinders studie och kan konstatera att läget några år senare är oförändrat. Sveriges 

Televisions utformningar var lika ensidiga som då och lade stort fokus på funktionshindret. 

Ghersetti (2007) framhäver att diskrimineringen ligger i Sveriges Televisions utformningar av 

den som är avvikare från det som klassas som normalt. Hon finner även en annan 

intresseväckande synvinkel, att funktionshinder figurerar som mest inom olika sportinslag 

(Ghersetti 2007). 

 

Mary Horton-Salway (2011), har genomfört en diskursanalys av artiklar om ADHD ur brittisk 

media. I sin analys finner författaren två kategorier i hur media skriver om ADHD, en 

biologisk och en psykosocial. Antingen förklaras ADHD, i de analyserade artiklarna, som en 

biologisk förändring i hjärnan/ kemisk obalans, eller utifrån psykologiska och/eller sociala 

perspektiv.  

 

Horton-Salway (2011) skriver att det akademiskt finns en pågående debatt om förklaringen 

till ADHD. Gunilla Hallerstedt (2006) skriver att samhället genomgått en 

mentalitetsförskjutning från kollektivism till individualism och att den medicinska 

förklaringsmodellen får ett allt större utrymme när intresset för att kategorisera och 

diagnosticera ökar. En diagnos lägger, enligt Hallerstedt (2006), orsaksproblematiken på en 

individnivå istället för en samhällsnivå. Horton–Salway (2011) finner i sin analys av artiklar 

ut brittisk media både argument för en medicinsk förklaringsmodell till ADHD och en social 

förklaringsmodell.  

 

Schmitz, Filippone och Edelman (2003) har studerat hur ADHD presenteras i Amerikanska 

tidningar och finner att mellan åren 1988-1997 är den medicinska förklaringsmodellen 

dominerande, även om det medicinska perspektivet härskade fanns en kritisk debatt om 

medicineringen av de med ADHD där det fanns en tveksamhet till verkningsgraden av 

medicinen i förhållande till riskerna för olika biverkningar. Schmitz, Filippone och Edelman 

(2003) kommer fram till att representationen av ADHD i media kan förklara varför diagnosen 

ökar, om tidningarna fokuserade på de stigmatiserande effekterna eller mindre bra följderna 

av ADHD skulle till exempel barns föräldrar vara mindre intresserade av att barnen ska få 

diagnosen ADHD eller att få medicin mot diagnosen. Den makt media har kan alltså bidra till 

enorma följder för människors förståelse och hantering av ADHD (Schmitz, Filippone & 

Edelman 2003). 
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4.Teori 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för valda teorier. Vi har valt att använda oss av Michael 

Foucaults teori om kategorisering, den medicinska och sociala modellen. Den medicinska 

modellen är en individualiserad modell med fokus på att avvikelse ligger hos individen och 

kan avgränsas och diagnosticeras. Den sociala modellen bygger till stor del på en kritik mot 

den medicinska modellen och innebär ett mer kollektivistiskt förhållningsätt till avvikelse, där 

avvikelse endast är ett problem i förhållande till samhället.  

4.1 Galenskap, fel eller sjukdom 

Michael Foucault var en fransk filosof och idéhistoriker (1926-1984) och kan sägas vara 

diskursanalysens fader, i den mening att han är den som myntade ordet diskurs. Med diskurs 

menade Foucault att det finns olika processer som styr inte bara vad som sägs, utan vad som 

är möjligt att sägas och av vem (Foucault 2010). I sin bok ”Vansinnets historia” beskriver 

Foucault hur staten historiskt ägnat sig åt att dela in och klassificera befolkningen och visar 

att vilka som är vansinniga är en kulturell skapelse. Han utvecklade en teori om 

kategorisering som bygger på en tanke om att människor sorterar och kategoriserar samhället 

som ett sätt att hålla ordning, Foucaults teori sätter fokus på vem som har makten att 

kategorisera och varför kategoriseringen sker. Kategoriseringarna har sitt ursprung i vad 

Foucault (2010, s. 31) tänkte sig som en pågående kamp mellan förnuftiga och icke förnuftiga 

människor. Där förnuftet försökte få icke förnuftet att bekänna sig som galenskap, fel eller 

sjukdom. För att en människa som är icke-förnuftig ska få möjlighet att återfå förnuftet måste 

denne bli medveten om det onormala (det som gjorde det icke-förnuftiga från början) och 

erkänna detta.  

 

Under 1700-talet blev läkarna allt mer betydelsefulla. Deras intyg blev speciellt viktiga i 

inskrivningen av vansinniga på anstalter. I samband med detta började kampen mot vansinnet. 

Foucault (2010, s. 285) menar att läkarna inte borde handla utifrån sin medicinska kompetens, 

utan istället från olika ”värden i vilka familjens, auktoritetens, bestraffningens och kärlekens 

hemligheter är inneslutna” (Foucault 2010, s. 285). Genom läkarens auktoritära roll kan 

denne på ett nästan magiskt sätt åstadkomma en tillfriskning hos den vansinnige. Detta genom 

att patienten förlitar sig på läkaren som alltid utgår från sin vetenskapliga kompetens och inte 

utgår från ett socialt och moraliskt handlande. Foucault (2010, s. 285) beskriver det som att 

vansinnet underordnar sig förnuftet.  

4.2 Medicinska modellen 

Modellen utgår från att funktionshinder uppkommer som en följd av individers sjukdomar och 

skador. Lindqvist (2009, s. 41) beskriver att modellen är uppbyggd på ”medicinska 

definitioner och på användandet av en bio-fysiologisk definition av normalitet”. Vad som 

menas med en bio-fysiologisk definition av normalitet är att individer som fysiskt kan röra på 

sig utan att ha smärtor och andra besvär kan klassas som normala medan de som har smärta 

och besvär vid fysisk aktivitet är onormala. Detta är vår definition av begreppet bio-

fysiologisk rörelseförmåga. 
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Det som klassas som normalt i samhället kommer ursprungligen ifrån människor som inte har 

någon egen funktionsnedsättning eller andra påvisbara problem.  De utgår ifrån sina egna 

föreställningar och förutfattade meningar om samhället de lever i. Det som anses normalt idag 

är att ha ett arbete/egen försörjning. Om en individ får en sjukdom och därmed inte kan arbeta 

räknas den som onormal (Lindqvist 2009, s. 41). 

 

Den individ som inte har möjlighet att arbeta på grund av sjukdom eller annan skada/problem 

får en tillfällig roll, så kallad sjukroll. Detta för att så småningom gå över till den normala 

rollen vid senare tillfälle. Lindqvist (2009, s. 41) beskriver att den medicinska modellen följer 

T.Parsons idé om sjukroll. Sjukrollen betyder att individen inte behöver arbeta men att denne 

måste medverka i olika åtgärder och stödinsatser som läkaren eller andra myndigheter har att 

erbjuda, annars riskerar densamma att bli utan olika socialförsäkringsförmåner. Lindqvist 

(2009, s. 41) enligt Glenton skriver att sjukrollen har aktualitet och demonstrerar för 

samhället att individens lidande är tillåtet (Lindqvist 2009, s. 41).  

 

Vid en sjukdom som varar under en längre tid kan individen istället för en sjukroll få en 

rehabiliteringsroll. Precis som för sjukrollen måste individen medverka i olika åtgärder och 

stödinsatser (Lindqvist 2009, s. 41-42). 

4.3 Sociala modellen 

Den sociala modellen kom till som en motreaktion till den medicinska modellen. Modellen 

poängterar att det är begränsningarna i samhället som skapar själva funktionshindret. De 

strukturella hinder som finns i samhället anses vara en återspegling av samhällets syn på 

funktionshinder (Oliver 1990).  Om till exempel en person med rörelsesvårigheter går till en 

affär med en ramp upp till entrén så är personen inte funktionshindrad. Funktionshindrad blir 

personen endast om det finns trappa utan ramp. Det är detta som menas med att det är 

begränsningarna i samhället som skapar funktionshindret.   

 

Oliver (1990) påstår att dagens samhälle ser på funktionshinder som att det beror på 

medicinska problem. Samhället skiljer på de människor som kan klara av att arbeta, men inte 

har viljan, från de människor som inte kan klara av att arbeta på grund av till exempel 

rörelsesvårigheter. Idag är arbete en central del i samhället och de som då inte kan arbeta på 

grund av olika anledningar blir placerade i ett utanförskap. Oliver (1990) menar på att 

samhället bör se över de hinder som gör så att människor med funktionshinder inte klarar av 

att delta på arbetsmarknaden.  

 

För att människor med funktionshinder ska få möjlighet att utnyttja olika resurser i samhället 

krävs det att individen får en stämpel som onormal. Oliver (1990) menar att den sociala 

uppbyggnaden av funktionshinder blir en personlig katastrof och kan ses som något onormalt.  

Enligt Oliver (1990) så bidrar dagens syn på funktionshinder att det sociala arbetet verkställs 

åt den funktionshindrade individen istället för att göra det genomförbart för individen att själv 

kunna göra det på egen hand. På det här sättet blir de funktionshindrade individerna beroende 

av andra i samhället. Oliver (1990) anser istället att samhället ska se på de funktionshindrade 

individerna som en ”produktiv roll” och att de medverkar till konsumtionsflödet i samhället. 
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Tillverkningen av olika sorters hjälpmedel genererar bland annat fler arbetsmöjligheter och 

bidrag som dessa människor får spendera i samhället vilket sätter fart på marknaden.  

 

Både den medicinska och sociala modellen, enligt Lindqvist (2009) och Oliver (1990), tar sin 

utgångspunkt i fysiska funktionshinder. Vi har trots detta valt att använda modellerna i vår 

analys eftersom även psykiska funktionshinder kan förstås utifrån ett medicinskt eller socialt 

perspektiv. 

5. Metod  

I följande kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in och analysera det material 

som vår undersökning baserar sig på, det vill säga artiklar från tidskrifterna AB och DN. Vi 

inleder med att beskriva diskursanalys som metod, hur vi insamlat material och vilken metod 

vi använt när vi bearbetat materialet. Därefter följer en diskussion om reliabilitet och validitet 

och avslutningsvis resonerar vi kring vilka etiska ställningstaganden vi gjort under arbetets 

gång.  

5.1 Diskurs - Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

För att kunna förklara diskursanalys är det betydelsefullt att först försöka förklara 

diskursbegreppet. Diskursbegreppet i sig är inte helt oomstritt eller entydigt, en vanligt 

förkommande definition av diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7) och utgångspunkt är tanken att hur vi talar inte på 

ett neutralt sätt avspeglar vår omvärld utan spelar en aktiv roll i skapande/omskapandet och 

förhandlingen av våra sociala relationer och identiteter. Varje kommunikativ handling följer 

ett specifikt mönster när vi agerar i olika sociala domäner. Exempelvis följer vi ett visst 

mönster när vi skriver den här uppsatsen, och därmed kan man tala om en akademisk diskurs. 

Bryman (2001, s. 48) skriver att diskurs är något människor använder för att förmedla och 

skapa mening men att detta inte görs neutralt utan användaren av diskursen vill uppnå något 

när denne talar eller skriver. Det är motiven bakom det som sägs som en diskursanalytiker 

försöker att fånga. 

 

Diskursanalysen bygger på teoretiska modeller, metodologiska förhållningssätt och 

filosofiska premisser om hur den sociala verkligheten skapas. Det vill säga diskursanalys är 

både teori och metod och bör enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) ses som en 

helhet där dessa båda hör samman med varandra.  

5.2 Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough är lingvist och samhällsvetare och det är hans kritiska diskursanalys som 

vi i vårt analysarbete kommer att utgå ifrån. Den kritiska diskursanalysen är enligt Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, s. 71) den mest utvecklade teorin och metoden för diskursanalys 

och den utgörs av flera större angreppssätt. Dessa angreppsätt skiljer sig åt men författarna 

kan urskilja fem gemensamma drag i de kritisk-diskursanalytiska angreppssätten: 
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1. ”Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Den process där texter 

produceras, mottas och tolkas bidrar till social och kulturell reproduktion eller 

utveckling.  

 

2. ”Diskurs är både konstituerande och konstituerad” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 67). Det vill säga att diskurs både speglar, skapar och omformar sociala 

strukturer och processer i ett dialektalt förhållande. 

 

3. ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget” (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 68). Inom den kritiska diskursanalysen gör man en lingvistisk 

textanalys av språkbruken men man analyserar också språkbruket i sitt sociala 

sammanhang.  

 

4.  ”Diskurs fungerar ideologiskt” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Med att 

diskursen fungerar ideologiskt menas att diskursiva praktiker bidrar till att skapa, 

upprätthålla och återskapa ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, 

exempelvis mellan sociala klasser. Den kritiska diskursanalysen ser det som sin 

uppgift att klarlägga vad den diskursiva praktikerns roll är i upprätthållandet av dessa 

maktordningar och att bidra till social förändring i riktning mot större social jämlikhet, 

det är igenom detta som kritisk diskursanalys är just kritisk.   

 

5. ”Kritiskt forskning” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 70). Det femte och sista 

draget som kan sägas förena kritisk-diskursanalytisk angreppsätt, enligt Winther 

Jørgensen & Phillips (2000), är att de inte förhåller sig neutrala politiskt. Istället anser 

de att deras uppgift är att upptäcka diskurserna som upprätthåller ojämlika 

förhållanden och att resultaten av en kritisk diskursanalys ska kunna användas för att 

uppnå social förändring.  

5.3 Fairclough´s tredimensionella modell 

Fairclough har utarbetat en tredimensionell modell vilket är en analytisk ram som kan 

användas inom forskning om kommunikation och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 75). Fairclough´s tredimesionella system erbjuder tre nivåer som alla kan användas 

för att belysa olika delar av samma text och modellen kan visualiseras som vi gjort i figur 1.   

 

Textnivån i den tredimensionella modellen innebär, som namnet antyder, att texten analyseras 

och den lingvistiska uppbyggnaden står i centrum. Vi har i vår analys av artiklarna analyserat 

de formella dragen i texterna och riktat särskilt fokus på transitivitet och modalitet. Analysen 

av transitivitet handlar om att se hur händelser eller processer förbinds med subjekt och objekt 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 87). Till exempel i meningen ”En femtedel av 

studenterna underkändes” saknas en agent, den passiva formen gör att det saknas någon som 

är ansvarig för underkännandet. Varken studenterna eller någon av lärarna framstår som 

ansvariga för de dåliga betygen och det är möjligt att tolka som om det är något som skett av 

sig själv.  
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Vi har också i vår textanalys använt oss av begreppet modalitet som betyder att fokus läggs på 

författarens grad av instämmande (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 88). Ett slags 

modalitet är sanning, exempelvis ”glass ger cancer” framstår som en sanning, om meningen 

istället formulerats ”glass kan ge cancer” tolkas naturligtvis texten på ett helt annat sätt. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 87) är det vanligt att media ger uttryck för just 

modalitetet sanning. Författarna skriver att vilket modalitet som används får konsekvenser för 

diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps – och betydelsesystem.  

 

I analysen av diskursiv praktik intresserar sig forskaren för hur textförfattaren använt sig av 

genrer och diskurser för att skapa ny text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75).  Med 

genre menas …”… ett språkbruk som är förbundet med en och konstituerar en del av en 

bestämd social praktik” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). Analysen av diskursiv 

praktik innebär att forskaren intresserar sig både för processen att producera texten, 

distribuera och konsumera texten (Fairclough 1995, s. 9)  

 

Här vill vi introducera begreppet Diskursordning, som är ”summan av alla de genrer och 

diskurser som används inom en social institution eller social domän” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 76). Fokus i den diskursiva praktiken är vilka existerande diskurser och 

genrer texten bygger på. Vilka diskurser som används och vilka som inte används, eftersom 

vad som inte sägs är lika intressant som vad som faktiskt sägs (Fairclough 1995, s. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Fairclough´s tredimensionella modell (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 74). 

 

Ingen kommunikativ händelse är något helt nytt utan bygger på tidigare händelser, detta kallas 

intertextualitet. En form av intertextualitet är interdiskursivitet vilket är när olika diskurser 

används mellan och inom olika diskursordningar. När detta sker ändras gränserna inom och 

mellan diskursordningarna och om detta sker på ett kreativt sätt kan det leda till sociokulturell 

förändring när blandningen istället genomförs på ett konventionellt sätt befästs och 
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upprätthålls istället den dominerande diskursordningen. När en serie texttyper binds samman, 

bildas en intertextuell kedja (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77).  

 

I den sociala praktikens nivå analyserar forskaren den bredare sociala praktik som den 

kommunikativa händelsen är en del av. En kritisk diskursanalys är inte bara en lingvistisk 

textanalys utan språkbruket analyseras i sitt sociala sammanhang (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.87). Fairclough´s kritiska diskursanalys bör förstås utifrån hans syn på 

ideologi och hegemoni. Ideologier “…uppfattade han som betydelsekonstruktioner som 

bidrar till produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.79). Fairclough (1995, s. 64) skriver att det finns en myt om att 

media skulle vara en ”spegel” av verkligheten. Enligt Fairclough förmedlar media information 

som omvandlats för att passa målgruppen och informationsurvalet påverkas av ekonomisk 

press att sälja fler upplagor och i vissa fall fler annonser. Fairclough (1995, s. 65) skriver att 

media spelar en betydande roll vad gäller representationen av diskurser och att dessa 

representationer är ideologiska processer. Hegemoni såg Fairclough som en 

förhandlingsprocess om dominansen och denna process bidrar till att skapa 

betydelsekonsensus (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.80). Fairclough såg diskurser och 

diskursordningar som föränderliga och diskursiv praktik är en aspekt av en hegemonisk kamp, 

en hegemoni är med andra ord aldrig stabil. Fairclough (1995, s. 64) skriver att media 

reproducerar vissa diskurser och utelämnar andra och att det finns ett värdesystem vad gäller 

vilka aktörer som får komma till tals, offentliga representanter tenderar att ha ett högre värde 

än privata. Representanter från olika samhällsområden tillmäts olika värden och får därmed 

olika utrymme i medias rapportering. I vår studie framkommer att individer med ADHD 

endast förekommer i vissa artiklar och endast uttalar sig om sin individuella upplevelse, när 

det gäller generella uttalanden om ADHD får professionella röster tolkningsföreträde. Vi 

återkommer till detta i diskussionskapitlet.  

 

I vår uppsats innebär det att vi kommer att fråga oss vilka diskurser och genrer som uttrycks i 

artiklarna. Hur artiklarna lingvistiskt är uppbyggda (textnivå). Analysera om artiklarna vi löst 

reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen och vilka konsekvenser 

detta kan ha. Detta kommer att göras utifrån de teorier vi tidigare presenterat. 

 

Vi har i vår uppsats gjort en metodologisk avgränsning vad gäller den diskursiva praktikens 

nivå. Det är inte i det här sammanhanget möjligt att i detalj analysera hur AB och DN 

produceras eftersom detta skulle innebära en analys av kontaktnät, produktionsvillkor etc. Vi 

har dragit slutsatsen att en sådan analys inte är möjlig utifrån våra förutsättningar, men anser 

inte heller att det ligger inom ramen för socialt arbete.  

5.4 Material och urval 

Vår analys är på artiklar från AB:s och DN:s nätupplagor. Orsaken till att vi valt nätupplagor 

och inte artiklar som publicerats i papperstidningen beror på resurser, nättidningen är 

lättillgänglig och möjliggör att använda respektive tidningssidas egen sökmotor för att finna 

artiklar. Vi har även valt att inkludera längre artiklar och TT-artiklar som är en kortare notis 

med anledning av att författarna Becker, Ekecrantz, Frid & Olsson (1996) framför att små 
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tidningsmeddelanden är minst lika fascinerande och fängslande som stora artiklar och tar upp 

olika perspektiv som till exempel genus, rasism samt ekonomi.  

 

Aftonbladet har under oktober 2013 haft 2 981 000 läsare. Både internetsidan, tidningen samt 

webb-tv har inräknats i denna siffra (Andersson 2013). Aftonbladet är en kvällstidning med 

en socialdemokratisk inriktning och skapades av Lars Johan Hierta från Stockholm. I 

Stockholm, Gamla stan, står en staty av honom där det står skrivet att han var en 

”föregångare för en fri press och för ett folkligt statsskick” (Aftonbladet 2013). Johan Hierta 

kämpade bland annat för yttrandefriheten i Sverige.  

Dagens nyheter är en morgontidning med en oberoende liberal inriktning och skapades av 

Rudolf Wall år 1864.  Tidningens motto är att de ”står fria från partier, organisationer och 

ekonomiska maktsfärer” (Wolodarski 2013). DN:s grundval ligger bland annat på att alla 

medborgare i Sverige ska få en chans att följa händelser i världen och att alla ska fortsätt att 

vara tänkande människor. Papperstidningen har idag 793 100 läsare varje vecka medan 

webbläsarna kommer upp till cirka 1,5 miljoner. Tidningen utgör en del av Bonnierkoncernen 

vilket är ett av Europas ledande medieföretag (Wolodarski 2013). 

 

Detta gör att AB och DN tillhör några av ladets mest lästa tidningar. Aftonbladet är en 

kvällstidning och Dagens Nyheter är en dagstidning, och vi har valt dessa två eftersom vi vill 

se om det finns någon skillnad i hur och när de skriver om ADHD. 

 

Vi har valt att samla in och avgränsa materialet genom att på www.aftonbladet.se och 

www.dn.se skriva in ADHD i respektive sökfält och ytterligare avgränsa genom att söka 

under 2013 från den 1 januari till den 7 november och enbart på kategorin ”Nyhetsartiklar”, 

detta gav oss totalt 26 artiklar från AB och 18 på DN. Vi har vidare avgränsat genom att 

exkludera så kallade ”plus artiklar” det vill säga de artiklar som endast går att läsa som 

betalande av tidningarnas ”plus” tjänster. Det fanns 2 plusartiklar på DN och 4 plusartiklar på 

AB. Dessutom har ytterligare 11 artiklar sorterats bort efter genomläsning eftersom de inte är 

relevanta för vår analys. Merparten av dessa verkar vara felsorterade och är antingen fel form 

och passar därmed inte in i våra urvalskrav exempelvis kolumner (4st) och recensioner (1st) 

eller artiklar (4st) om ett helt annat ämne.  

 

Detta innebär att vi kommer att analysera totalt 26 artiklar. Utgångspunkten i vårt arbete har 

hela tiden varit viljan att studera hur diagnosen ADHD diskursivt konstrueras i pressen. Vår 

uppsats vilar på grundantagandet att media spelar en betydande roll i konstruktionen av den 

verklighet som läsaren lever i. Det är utifrån detta grundantagande vi valt att studera artiklar 

från de tidningar som når ut till flest läsare. Vi önskade också ha en tidning som representerar 

dagspress och en tidning som representerar kvällspress.  

5.5 Avgränsning av diskursordningar och diskurser  

I följande kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att avgränsa diskursordningar och diskurser. 

Bryman (2001, s. 348) skriver hur diskursanalys inte är ett tillvägagångssätt utan snarare ett 

sätt att tänka, en mentalitet. Det finns inget färdigt recept att följa utan är snarare en 

hantverksfärdighet, Bryman (2001) jämför det med att lära sig att cykla.  

http://www.aftonbladet.se/
http://www.dn.se/
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Inledningsvis gjorde vi en förstudie. Patrik Aspers beskriver i Etnografiska metoder (2011, s. 

74-76) hur en förstudie är en användbar metod för forskaren att få kunskap och en överblick 

av fältet. Enligt Aspers (2011) är förstudien ett sätt att närma sig fältet och utforma metod, 

teori och empiriskt material. Vårt arbete tog sin början genom att vi studerade fältet, i det här 

fallet olika tidskrifter, syftet var att utreda om studien var möjlig att genomföra och att hjälpa 

oss i formuleringen av forskningsfrågor och syfte. Slutsatsen vi drog av vår förstudie var att 

studien skulle vara möjlig att genomföra och att fältet erbjöd ett tillräckligt stort material för 

att vi skulle kunna uppnå en meningsfull analys. Vi kunde vidare konstatera att det inte fanns 

några svårigheter att finna material, vår utmaning skulle istället bli att avgränsa materialet. Vi 

har valt att använda oss av Aspers (2011) metod ”kodning” för att bearbeta det empiriska 

materialet. Med kodning menas enligt Aspers (2011, s. 165) att materialet bryts ner i en 

mängd mindre delar. 

 

Steg ett innebar en första genomläsning, med syfte att få en överblick och bekanta oss med 

materialet. Vårt första intryck var att materialet var spretigt med flera olika diskurser och 

genre och en stor variation av vilka som fick komma till tals, något som vi beskriver mer 

ingående i analyskapitlet. 

 

I steg två, efter den första genomläsningen gjorde vi en öppen kodning, som resulterade i en 

stor mängd koder. Inledningsvis hade vi svårt att se ett mönster bland alla koder och mellan 

de olika artiklarna. Detta är enligt Aspers (2011, s. 172) en vanlig del av processen.  

 

Vi har under hela processen varit öppna för att göra om koder eller att lägga till ytterligare 

material med tiden. Konkret har vi använt oss av det Aspers (2011, s. 185) kallar 

marginalmetoden, där vi med hjälp av olika färgpennor placerat våra koder direkt i artiklarna. 

Eftersom kvalitativ metod innebär en mindre mängd empiriskt material fanns det inga hinder 

mot att använda denna metod. Hade materialet varit större hade ett dataprogram underlättat 

hanteringen. Vi förde sedan samman relevanta koder i kategorier utifrån de olika ämnen som 

artiklarna behandlade. Detta resulterade i fem kategorier: Skola, kriminalitet, fel 

diagnosticering, ökningen av ADHD och livsöden. 

 

Aspers (2011, s. 181) skriver att en utmaning är att avgränsa koderna och bedöma hur stor 

variation som får finnas inom koderna. Vi har haft stor glädje av att vara två när det kommer 

till att bedöma om en kods variation är rimlig. 

 

I Steg 3 tre har vi behandlat varje kategori utifrån de analytiska verktyg som vi presenterar 

under kapitlet kritisk diskursanalys. Vi valde att behandla varje kategori med ett verktyg i 

taget, detta innebar att varje nytt verktyg innebar en ny genomläsning. Vi färgkodade sedan 

direkt i artiklarna, ibland färgkodades bara ett ord, men vid till exempel modalitetsanalysen 

färgkodade vi hela meningar. Löpande har vi diskuterat och omvärderat koder och kategorier, 

meningar som vi från början placerat i en kategori kan senare ha flyttats till en annan. Tabell 1 

illustrerar våra artiklar indelade i övergripande kategorier.  
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Tabell 1: Artiklar indelade i övergripande kategorier. Förklaring av kodnummer, se bilaga 3. 

Kod Artikel Kategori 

1A Skolinspektionen granskar skolorna Skola 

1B Björklund pressades om friskolorna Skola 

1C Vår son med Aspergers ansågs inte passa in i 

gruppen 

Skola 

1D Friskolornas riksförbund: De måste följa lagen Skola 

1E Lärarförbundet: ”Regelrätt skandal” Skola 

1F Här ratar vd:n ”dåliga” elever Skola 

1G Snattade parfym – spärrades in på psyket i ett år Kriminalitet/Livsöde 

1H Rånarna slog till när Marie var medvetslös Livsöde 

1I USA: Var femte pojke har adhd Ökning av ADHD, för 

många får diagnosen 

1J Sjukhus missade hjärntumör Medicinsk kritisk, 

felbedömning 

1K Prima Barn AB tar över BUP (Barn- och 

UngdomsPsykiatrin) – personal får gå 

Medicinsk kritisk 

1L Att vara utan pengar är ju alltid värst för barnen Livsöde 

1M Aggressivitet biverkning hos mördares medicin Kriminalitet 

1N Psykdiagnos stoppas av förlaget Social- och medicinsk 

modell 

1O ”Jenny” var Anders Eklunds flickvän Livsöde 

2A Rektor: Man måste skydda de fina eleverna Skola 

2B Färre återfall med ADHD-medicin Medicin 

2C Pengarna för stöd åt Johan gick till annat Skola 

2D USA: Var femte pojke har ADHD Överdiagnosticering 

2E Vården missar adhd hos äldre Medicin kritisk, får få får 

diagnosen 

2F Koppling funnen mellan psykiska diagnoser Medicinsk modell 

2G Sjukhus missade hjärntumör – åttaåring dog Kritisk medicinering – fel 

diagnos. Medicinsk modell 

2H Adhd vanligt bland unga brottslingar ADHD och kriminalitet, 

medicinsk modell 

2I Allt fler flickor får adhd diagnos Medicinsk modell 

2J Barn tar mer oprövade mediciner Kritisk medicinering 

2K Fler vänder sig till BUP Ökningen av ADHD 

 

5.6 Etiska överväganden 

Innan vi redovisar hur vi tagit ställning till etik i vårt arbete vill vi presentera vad Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, s. 92) skriver om Fairclough´s etiska överväganden. Han menade 

att det är nödvändigt att överväga forskningsresultaten och reflektera över hur resultaten kan 

användas, en risk är att resultaten används som en resurs i ”social ingenjörskonst”. Som vi 

tidigare skrivit är det kritiska diskursanalytiska angreppssättet inte neutralt, utan ställer sig 

istället på samma sida som svaga sociala grupper och vill verka för social förändring.  

 

Vårt metodval medför att vi inte ställs inför de etiska ställningstaganden som studier där 

materialet inhämtas exempelvis via intervjuer, enkäter eller observationer. Vår analys bygger 
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på redan publicerade källor och finns tillgängliga för allmänheten att läsa, däremot har inte 

personerna i artiklarna gett sitt godkännande till att figurera i en vetenskaplig studie. Med 

bakgrund av detta har vi valt att inte ta med namn, i citat markeras istället namn som XXX. Vi 

har däremot inte tagit några ytterligare steg för att dölja personernas identitet, eftersom vi 

bedömt att allt för många förändringar kan skada studiens validitet. Vi har valt att 

anonymisera alla namn som förekommer i artiklarna det vill säga både de som har diagnosen 

ADHD och andra professioner som uttalar sig om diagnosen.  

 

Artiklarna och hur man hittar artiklarna finns redovisade i vår uppsats och kan därmed med 

lätthet hittas och läsas av vem som helst, vi bedömer att detta är utom vår kontroll. 

Utbildningsdepartementet har i sin SOU (Statens Offentliga utredningar) (1999:4, s. 23) 

beskrivit att målet för forskningen är att på olika sätt få fram ny kunskap som leder till att vi 

människor ska få en bättre förståelse av världen vi lever i och eventuellt även göra världen till 

det bättre (SOU 1999:4, s. 23). Detta kommer vara vägledande för oss i vår studie.  

5.7 Validitet och reliabilitet 

Vi studerar det vi avser att studera enligt vårt syfte (se s. 9), därav uppfyller vi kravet för 

validitet. Vi är inte objektiva betraktare utan analyserna vi gör bygger på vår förförståelse. 

Genom vår förförståelse och tolkningar konstruerar vi också det som studeras, därigenom blir 

frågan om validitet komplex. För att uppnå största möjliga trovärdighet försöker vi vara så 

detaljerade som möjligt i beskrivningen av studiens genomförande. Vår studie kan inte sägas 

vara helt reliabel, även om exakt samma artiklar skulle studeras av någon annan skulle 

resultatet i vissa delar kunnat bli ett annat, eftersom en annan forskare skulle bidra med sin 

förförståelse och sina tolkningar.  

6 Resultat 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och identifiera diskurser kring diagnosen ADHD något vi 

gjort med hjälp av Fairclough´s tredimensionella modell. I analysen av artiklarna har vi 

försökt systematiskt rikta blicken på varje dimension, det vill säga den lingvistiska 

uppbyggnaden, den diskursiva praktiken och den sociala praktikens nivå. Vi vill genom 

analysen utreda om det är den sociala eller medicinska förklaringsmodellen som är 

dominerande i artiklarna detta vill vi göra genom att studera i vilka sammanhang det skrivs 

om ADHD, hur ADHD beskrivs och av vem det beskrivs eller med andra ord vilka får 

komma till tals i artiklarna.  

I uppsatsens inledning beskriver vi den polariserade debatten om ADHD där olika 

representanter företräder olika förklaringsmodeller för ADHD. Debatten illustreras i 

uppsatsens inledning genom Gillberg (2005) och Kärfve (2000). I början av detta arbete fanns 

hypotesen att debatten som förs i akademiska kretsar också skulle återfinnas i artiklarna och 

vi har därför sökt efter diskurser som kan delas in under en medicinsk eller social modell. Vi 

har funnit att den medicinska diskursen dominerar och ingen av artiklarna ifrågasätter eller 

förklarar ADHD som något annat än en medicinsk diagnos. Däremot finns det några artiklar 

som ifrågasätter och kritiserar sjukvården. 
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6.1 Vem får komma till tals i artiklarna avseende ADHD 

I tabellen nedan (tabell 2) synliggörs vilka som förekommer med citat i artiklarna. I de fall 

någon person förekommer flera gånger i samma eller olika artiklar har detta fortfarande 

räknas som en ny förekomst. Vi vill med tabellen illustrera frekvens och kommer i 

reflektionen att diskutera kontext, det vill säga i vilken typ av artikel som positionen 

förekommer. Tabellen med positioner visar att det finns representanter i artiklarna från 

skolan, rättsväsendet och det medicinska fältet. Däremot lyser representanter från socialt 

arbete med sin frånvaro. 
 

Tabell 2: Fördelning av positioner som representeras med citat i artiklarna: 

Position Antal citat I antal artiklar 

Politiker 8 4 

Journalist 1 1 

Professionell position – skola 20 6 

Förälder 7 3 

Professionell position – juridik 7 3 

Myndigheter 1 1 

Generaldirektör 1 1 

Kommuninaktionsdirektör acad 2 1 

Psykiatriprofessor 8 4 

Person med ADHD diagnos 33 5 

Professionell position - medicin 4 4 

CDC (4a) 1 1 

Personal BUP 1 1 

Polisen 1 1 
 

 

Vi har funnit att det finns tydligt avgränsade områden inom vilket det skrivs om ADHD. Den 

största gruppen utgörs av skola, sedan kriminalitet, ökningen av ADHD och slutligen en 

kategori som vi valt att kalla livsöden som utgörs av längre artiklar där någon berättar om sitt 

liv. Ingen av artiklarna i kategorin som vi kallar livsöden har ADHD som huvudämne utan 

ADHD är en del av berättelsen, i alla tre artiklarna förekommer ADHD som en del av något 

negativt, till exempel som en uppräkning av negativa saker.  

 

”2006 var året då ”allt började gå åt helvete”. Lägenheten brann ner, 

hennes mor dog, hon fick en ADHD diagnos och sjukskrevs på 

halvtid.” (1k) 

 

”XXX föddes med en hjärnblödning och har besvärats av både 

epilepsi och adhd hela livet. Hon hade inte hunnit bli tonåring innan 

hon fastnade i missbruk….” (1h) 
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Att skolan är den största kategorin kan förklaras med att det under 2013 sänts ett 

uppmärksammat avsnitt av ”Uppdrag granskning” (Sveriges Television AB 2013). Uppdrag 

granskning är ett samhällsprogram och det nämnda avsnittet granskar friskolors 

antagningsprocess. Via dolda kameror lyckas journalisterna i programmet fånga en rad 

kontroversiella uttalande gjorda av en friskolerektor, om elever med problem bland annat 

ADHD. Rektorn jämför elever som har diagnosen ADHD med ”ruttna äpplen” som måste 

rensas bort. Artiklarna som berör programmet från uppdrag granskning bygger alla på ett 

fördömande mot att friskolor väljer bort vissa elever. Detta görs i huvudsak från ett juridiskt 

perspektiv där det framförs att det strider mot skollagen (SFS 2010:800) om friskolorna nekar 

vissa elever plats på skolan på grund av elevernas problematik. En annan förklaring till att 

skolan och programmet i SVT ges stort utrymme i artiklarna kan vara att skola är en “het 

potatis” för politikerna genom att skolfrågan engagerar många. Det är inte omöjligt att det 

stundande valåret påverkar intresset för att publicera artiklar om hur skolan organiserats sedan 

det fria skolvalet infördes.  

 

Artiklarna om skola har störst variation när det gäller vilka som får komma till tals, där 

föräldrar, lärare och politiker finns representerade. När det gäller artiklar om ”ökningen av 

ADHD” är det uteslutande professionella som citeras. Alla artiklar publicerade om ”uppdrag 

gransknings” program har gemensamt att de fördömer att friskolorna väljer bort elever: 

 

Vad man gör här är att man undergräver hela det fria skolvalet som 

alla trodde var fritt. Man bryter mot skollagen, men sorterar elever, 

väljer bort elever och plockar russinen ur kakan. Det är emot 

skollagen, säger hon till Aftonbladet” (1e) 

                    

Generellt kan språket i artiklarna beskrivas som enkelt, även när det är professionella som 

intervjuas. Artiklarna skiljer sig mellan och AB och DN. DN har publicerat flera artiklar från 

TT och artiklarna presenteras utan författarnamn och påstående följs uteslutande av en källa, 

till exempel professionella eller andra tidningar. Språkligt är artiklarna fortfarande 

formulerade på ett enkelt och lättkonsumerat sätt men utan känslouttryck och de slang som 

AB använder. Även artiklarna i AB är språkligt lättkonsumerade men har fler talspråkliga 

uttryck exempelvis i följande rubrik: 

 

”Här ratar vd:n ”dåliga” elever” (1f) 

 

Eller ett exempel på vad vi anser vara ett känsloladdat citat. 
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”-Det är fullständig skandal, det undergräver ett skolval som alla 

trodde var fritt. Det ökar och bidrar till segregationen och det är 

mycket allvarligt, säger XXX” (1e) 

 

I flera av artiklarna är det tydligt vad artikelns underliggande diskurs är, exempelvis artikel 1g 

som inleds med rubriken:  

 

”Snattade parfym-spärrades in på psyket ett år”.(1g) 

 

Om rubriken istället varit ”Stöld ledde till ett års behandling” hade läsaren förväntats reagera 

på ett helt annat sätt. Syftet med artikeln är att leda tankarna till att någon blivit felbehandlad, 

att snatta parfym är en inte tillräckligt allvarligt för ett år inom rättspsykiatrin. Användandet 

av ordet spärrades in gör att det finns ett offer, men ingen förövare. Artikeln fortsätter sedan 

med:  

 

”Istället för att dömas till fängelse låstes hon in på rättspsyk- där hon 

satt inspärrad i ett år”. (1g) 

 

Notera att hon inte behandlas utan sitter inspärrad. Användningen av termen ”rättpsyk” (1g) 

är ytterligare ett exempel på slang. I artikelns ingress får läsaren veta att kvinnan som 

”spärrats in” har ADHD:  

 

” Hon är diagnostiserad med ADHD och hade tidigare dömts för 

bland annat snatteri och misshandel” (1g) 

 

Exemplet ovan är ett av de få exempel där formuleringen är att någon är diagnosticerad med 

eller har fått diagnosen AHDH, annars används ”har ADHD”, som exemplen nedan: 

 

”-I det här fallet har man adhd i botten och adhd i sig brukar vara 

kopplat till sänkt impulskontroll och lägre tröskel för att leva ut sin 

aggresivitet. Det är även ofta adhd överlappar med Tourett syndrom, 

nedsatt empatisk förmåga och autistiska syndrom” (1m) 

 

Ett annat exempel ur samma kategori: 

 

”Jag har adhd och var vild. De klarade inte av mig. Därför lämnades 

hon, 11 år gammal, till en fosterfamilj. Sedan dess har det gått 

utför”(1o) 

 

ADHD blir en del av ett trassligt och problematiskt liv i dessa artiklar, i exemplet ovan 

likställs ADHD med att vara vild och som en delförklaring till varför personen 

fosterhemsplacerats.   
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Fem av artiklarna tar upp ökningen av ADHD, en av dessa har publicerats i AB och fyra i 

DN. De som får komma till tals i artiklarna är nästan uteslutande professionella som ibland 

beskrivs med titel, men ibland enbart som sakkunniga. Andra gånger anges socialstyrelsen 

eller andra myndighetspublikationer som källa. 

 

”Sakkunniga som tidningen talat med uttrycker tvivel och befarar en 

överdiagnosticering, med medföljande läkemedelsbruk” (2d) 

 

”Ökningen förklaras med större kunskap och att fler söker vård 

snarare än att adhd eller ätstörningar öka i sig, enligt XXX, specialist 

inom barn och ungdomspsykiatri…” (2k) 

 

När det gäller flickor tycks det istället finnas ett problem med underdiagnostisering: 

 

”Flickor med adhd är ofta inte lika utåtagerande och 

underdiagnostisering är ett känt problem, säger barn –och 

ungdomspsykiatrikern XXX till Svenska Dagbladet” ”Fortfarande står 

flickor för mindre än en fjärdedel av diagnoserna, men hon tror att 

klyftan kommer att utjämnas” (2i) 

 

Artiklarna beskriver en ökning och ofta erbjuds en förklaring till ökningen, det är då de 

professionellas röster som hörs. I andra fall uttrycks det som en sanning, exempelvis i DN: 

 

”Andelen flickor som får ADHD-medicin har sedan 2006 ökat mycket 

snabbare än andelen pojkar – med 260 procent jämfört med 160 för 

pojkar. Orsaken är ökad kunskap om flickors symtom” (2i.) 

 

I en av artiklarna får föräldrar komma till tals: 

 

”Nästan var femte tonårspojke i USA får diagnosen ADHD, att döma 

av intervjuer med föräldrar. Omöjligt, tror experter som befarar 

överdiagnostisering och läkemedelsmissbruk” (2d) 

 

Flera av artiklarna handlar om ett samband mellan ADHD och kriminalitet. En professor i 

psykiatri uttrycker i AB följande om ADHD och våldsbrott:  

 

”- I det här fallet har man adhd i botten och adhd brukar i sig vara 

kopplat till sänkt impulskontroll och lägre tröskel för att leva ut sin 

aggressivitet. Det är även ofta adhd överlappar med Touretts 

syndrom, nedsatt empatisk förmåga och autistiska syndrom” (1m) 

 

Under rubriken ”Adhd vanligt bland unga brottslingar” kan man i DN läsa: 
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”Nästan två tredjedelar, 63 procent, av unga män som dömts för 

vålds- och sexualbrott uppfyllde kriterierna för adhd under 

barndomen. 43 procent bedöms fortfarande uppfylla  

kriterierna” (2h) 

7. Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet av analysen i förhållande till beskrivna teorier. Kapitlet 

inleds med en summering av resultaten, följt av diskussion av resultatet i förhållande till 

teorier, tidigare forskning, metod och avslutningsvis diskuterar vi praktiska implikationer för 

forskning och praktik.  Vi har valt att i texten växelvis använda de analytiska lingvistiska 

verktygen och den diskursiva praktiken där interdiskursivitet och intertextualitet är i fokus. 

Genom användandet av teori och tidigare forskning vävs den sociala praktiken in och vi 

återkommer även till den i diskussionsavsnittet. 

7.1 Summering 

Vi har i analysarbetet intresserat oss för vilka diskurstyper som används inom medias 

diskursordning när det gäller ADHD. Vi har konstaterat att det som vi valt att benämna 

medicinsk diskurs dominerar när det gäller att förklara ADHD. Med medicinsk diskurs menar 

vi den diskurs som förklarar ADHD som en effekt av biologiska-, genetiska- eller 

neurologiska förändringar hos individen. Samma diskurs har i annan forskning benämnts 

biologisk diskurs (Horton-Salway 2011) eller medicinsk diskurs (Oliver 1990). Vi har funnit 

några drag mot det som ibland kallas psykosocial diskurs (Horton-Salway, 2011) och en 

läkemedelsskeptisk diskurs, som visar sig genom kritiska artiklar till övermedicinering och 

felbehandling. Analysen visar att ADHD som diagnos omskrivs som något förgivettaget, med 

en onyanserad bild av diagnosen, där ADHD framställs ur ett problemperspektiv som sällan 

ifrågasätts.  

7.2 ADHD som något förgivettaget 

Genomgående i artiklarna skrivs det om ”ADHD” och inte ” diagnosen ADHD”, i allmänhet 

utelämnas en förklaring av vad ADHD är. Därigenom förväntar sig producenten att läsaren 

har kunskap om ”ADHD” och begreppet används utan att problematiseras. Att ADHD lämnas 

utan vidare förklaring i artiklarna skapar intrycket att det är en okomplicerad diagnos med ett 

antal objektiva diagnoskriterier. Textförfattaren förväntar sig att läsaren är insatt i dessa 

kriterier och därmed vet vad ADHD är. Vi har tidigare visat att ADHD som diagnos 

innehåller en rad diagnoskriterier som lämnar ett stort utrymme för läkarens subjektiva 

bedömning. Diagnoskriterierna visar på en komplex diagnos som kan få många olika uttryck 

hos olika individer, exempelvis kan någon vara hyperaktiv, någon annan hyperfokuserad, 

vissa har svårigheter att sitta still och andra upplevs som passiva. Ingen av de variationer som 

ryms inom diagnosen syns i artiklarna. Det finns dessutom inga tendenser i artiklarna att 

benämna den debatt som finns om diagnosen och som vi bland annat beskrivit via Kärvfe 

(2000) och Gillberg (2005). Den enda artikel som innehåller en beskrivning av ADHD är DN 

som har en faktaruta, där står bland annat: 
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”….det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ger symtom 

som problem med uppmärksamheten, dålig impulskontroll och 

överaktivitet…” (2d) 

 

Den medicinska modellen är, i exemplet ovan, helt rådande där ADHD beskrivs som en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Thomas Brante (2006, s. 86) skriver att det finns en 

serie sociala faktorer som kan förklara ökningen av ställda ADHD diagnoser, exempelvis den 

framväxande individualistiska och biologiska människosynen och en resursmässigt utsatt 

familj och skola. Brante nämner också den pågående konkurrens mellan olika vetenskapliga 

discipliner med återföljande hegemoni, något som vi återkommer till under kapitlet ”aktörer”. 

Faktarutan innehåller förutom en beskrivning om vad ADHD är också en beskrivning om hur 

ADHD behandlas. 

 

”Adhd behandlas med läkemedel. Vissa centralstimulerande 

mediciner höjer uppmärksamhetsförmågan och minska impulsivitet 

och hyperaktivitet”(2d) 

 

Det finns ett uttryck av modalitet sanning, något som enligt Winther Jörgensen & Phillips 

(2000, s. 87) är vanligt i media. I beskrivningen finns inget utrymme för att ADHD skulle 

vara något annat än en sjukdom och att denna sjukdom är ett problem och att problemet kan 

lindras med läkemedel.  

 

I vissa fall frågar vi oss varför ADHD överhuvudtaget förekommer i artiklarna, detta gäller 

främst artiklar som vi kategoriserat som “Livsöden”, det vill saga en artikel som närmast kan 

beskrivas som ett porträtt av en person. Exempelvis artikel 1h som handlar om en person som 

utsatts för ett rån i samband med ett epilipsianfall: 

 

“…och har besvärats av både epilepsi och adhd hela livet. Hon hade 

inte ens hunnit bli tonåring innan hon fastnade I ett missbruk och 

idag, vid 46 års ålder, kämpar hon fortfarande för att ta sig ur 

det”(1h) 

 

Det saknas ett naturligt samband mellan att bli rånad och att ha ett missbruk eller en ADHD 

diagnos. Håkan Jönson (2002, s. 44-45) skriver om hur äldre och funktionshindrade i media 

framställs som extra skyddsvärda och därmed ”ideala brottsoffer”, det är, enligt Jönson, värre 

att råna en 95 åring än en 32 åring eftersom offret är i fysiskt underläge. Att ange bland annat 

missbruk (som personen försöker ta sig ur), ADHD diagnos och epilepsi kan möjligtvis vara 

en ansats att konstruera ett ideal offer och därmed väcka känslor hos läsaren.  

7.3 Problemdiskursen 

Om vi skulle beskriva vårt resultat som endast en diskurs skulle det bli ”problemdiskurs” 

oavsett om ADHD beskrivs i samband med skola, kriminalitet eller något annat 

samhällsområde är underliggande konsensus att ADHD är ett problem, på både individ och 

samhällsnivå.  
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Problemdiskursen visar sig både implicit och explicit, i exemplet med faktarutan ovan 

uttrycks det rakt ut genom ord som dålig impulskontroll och problem med uppmärksamheten. 

Detta begränsar alla möjligheter utom att impulsivitet är problematiskt och att ADHD innebär 

ett problem med uppmärksamheten. Samtidigt lyfter Kadesjö (2013) att ADHD kan innebära 

kreativitet, fantasi och möjligheten att hyperfokusera.  

 

Implicit visar sig problemdiskursen bland annat i artiklarna som berör ”Uppdrag granskning” 

och skola. Alla artiklar har en fördömande ton mot rektorn och hans uttalanden, men fokus 

ligger på det juridiska, det är olagligt att ”sortera” elever.  Att uttalandet om elever med 

ADHD som besvärliga inte ifrågasätts i någon av artiklarna kan tolkas som ett tyst medhåll.  

Ingen ifrågasätter om elever med ADHD är dåliga elever och ingen av artiklarna lyfter något 

annat perspektiv. Det tycks finnas en överenskommelse att elever med ADHD är ett problem, 

men att det är något som alla skolor drabbas av.  

 

Fairclough (1995) skriver att ideologier visar sig som förgivettagna och utgör en nödvändig 

del i att skapa, reproducera eller upprätthålla maktförhållanden. Vi vill hävda att 

problemdiskursen och den onyanserade beskrivningen av ADHD är ett uttryck för ideologi. 

Michael Oliver (1990) skriver att funktionshinder konstrueras som en personlig tragedi och att 

denna syn påverkar bemötandet och sociala insatser för de med funktionshinder. En diskurs 

som fokuserar på ADHD som ett problem påverkar naturligtvis inställning hos den som 

diagnosticeras med ADHD och dem som i sitt arbete kommer kontakt med personer som har 

diagnosen ADHD. Hur blir bemötandet från professionella inom exempelvis skolan, om 

underliggande konsensus är att ADHD är ett problem som skolan måste ”stå ut med” för att 

lagen säger det.  

7.4 Aktörer 

Fairclough (1995, s. 64) skriver om hur olika aktörer tillmäts olika värde, där offentliga 

aktörer har större prestige än privata. Vi har valt att räkna aktörer i artiklarna (se tabell 1), 

alltså vilka som citeras i artiklarna. Den som har tolkningsföreträde i artiklarna påverkar 

föreställningen av det artiklarna beskriver. Vissa aktörer ger mer tyngd åt ett uttalande än 

andra och detta är en del av Fairclough´s syn på hegemoni. Fairclough såg inte hegemoni som 

dominans utan en förhandlingsprocess för att skapa betydelsekonsensus. Även Foucault 

(2010) såg kategorisering som en del av en maktprocess där vissa aktörer, till exempel läkare, 

har större makt att skilja vansinniga från icke vansinniga. Vi vill poängtera att det som räknas 

i tabell 1 är positioner och inte diskurser, en läkare kanske vanligtvis förknippas med en 

medicinsk diskurs, men kan lika gärna företräda en psykosocial diskurs. Däremot är den som 

får utrymme att uttala sig en betydelsefull aspekt av hur diskurser fungerar.  

 

Artiklarna visar en stor bredd där många olika professioner ges utrymme i artiklarna; skolan, 

medicinen och rättsväsendet finns representerat men också politiker. Däremot finns en tydlig 

frånvaro av professionella som representerar det sociala arbetets sfär. Framförallt är det få 

anhöriga och personer med diagnosen ADHD som finns representerade. Även om figur 1 

visar att 33 citat från personer med ADHD finns i 5 antal artiklar är det betydelsefullt att se 

vilken typ av kommunikativ handling det är, det vill säga vilken typ av artikel. Personer med 
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ADHD intervjuas runt sin livssituation och får berätta om sitt liv inte om diagnosen. När det 

gäller att förklara hur diagnosen ska förstås i ett samhällsperspektiv är det professionella 

röster som hörs.  En möjlig förklaring till det är att professionella företrädare är enklare att få 

tag på, en enkel sökning på nätet ger journalisten kontaktuppgifter till professionella. En 

troligare förklaring är att professionellas röster ger en högre auktoritet och trovärdighet till 

artikeln. Michael Oliver (1990, s. 5) problematiserar hur professionella röster får definiera och 

beskriva funktionshinder och hur detta är förtryckande för de med funktionshinder: 

 

”Hence this medical approach produces definitions of disability which 

are partial and limited and which fail to take into account wider 

aspects of disability. A major reason for this has been the failure of 

the medical profession, and indeed all other professions, to involve 

disabled people in a meaningful way except as passive objects of 

intervention, treatment and rehabilitation. This has not just trapped 

professionals within the medical approach but has had oppressive 

consequences for disabled people. ” (Oliver 1990, s. 5) 

 

Ett tydligt exempel på hur det kan finnas olika tyngd i olika aktörers uttalanden är: 

 

 ”Nästan var femte tonårspojke i USA får diagnosen ADHD, att döma 

av intervjuer med föräldrar. Omöjligt, tror experter som befarar 

överdiagnostisering och läkemedelsmissbruk”(2d) 

 

Här får föräldrarna komma till tals, men genom att skriva att ”experter” tror att det är omöjligt 

förlorar föräldrarnas röst helt värde. Att skriva ”experter” och inte vilken typ av experter gör 

det svårt att bemöta eller ifrågasätta, läsaren får helt enkelt lita på bedömningen av 

textproducenten att det är just experter som uttalat sig. Användandet av ”experter” markerar 

också att föräldrar till barn med ADHD inte är att betrakta som experter.  

 

Citatet ovan är intressant att jämföra med nästa exempel, artikel 2 i (se nedan), utifrån ett 

genusperspektiv, artikeln handlar om att allt fler flickor får diagnosen ADHD, där är inte 

förklaringen till ökningen överdiagnostisering utan istället underdiagnostisering:  

 

”Orsaken är ökad kunskap om flickors symptom….Flickor med adhd 

är ofta inte lika utåtagerande och underdiagnostisering är ett känt 

problem, säger barn- och ungdomspsykiater XXX…” (2i) 

 

Brante (2006) skriver att en delförklaring till att ADHD är den snabbaste växande diagnosen 

det senaste decenniet är att diagnoskriterierna utvidgats. Enligt Brante har kriterierna 

kritiserats för att vara typiskt manliga och att flickor inte typiskt är hyperaktiva. Brante 

poängterar att ökningen inte behöver vara ett resultat av vetenskapliga upptäckter utan kan 

vara en effekt av bland annat utvidgade diagnoskriterier, där de flesta enligt Brante kan passas 

in i kriterierna. Vår tolkning av Brante är att han anser att diagnoskriterierna för ADHD är för 

breda och lämnar ett stort utrymme för läkarens subjektiva tolkning. Även vår inställning är 
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att diagnoskriterierna är så inkluderande att de beskriver de flesta människor i någon form. 

Samtidigt skulle en rimlig inställning kunna vara att det finns få vinster av att få en diagnos 

”bara för att” och att personer som vänder sig till läkare gör det därför att deras vardag är 

påverkad på ett negativt sätt och att en diagnos skulle kunna vara av hjälp. Vi återkommer till 

hur vi ställer oss till ADHD diagnosens breda kriterier i vår slutanalys, följande kapitel om 

ADHD och kriminalitet pekar på att det finns grupper som kan ha en stark motivering att få 

en ADHD diagnos.  

7.5 ADHD och kriminalitet 

Flera artiklar beskriver ett samband mellan ADHD och kriminalitet, exempelvis ”Adhd 

vanligt bland unga brottslingar”(artikel 2 C). Eva Kärfve (2006, s. 67) skriver att det finns 

flera grupper som tjänar på att få en diagnos och att en sådan grupp är kriminella. 

 

”Nästan två tredjedelar, 63 procent, av unga män som dömts för 

vålds- och sexualbrott uppfyllde kriterierna för adhd under 

barndomen. 43 procent bedöms fortfarande uppfylla  

kriterierna”(2h) 

 

Frågan är hur siffrorna som presenteras i artikeln tagits fram, speciellt när det gäller vilka som 

uppfyllde kriterierna för ADHD. En inte alltför långsökt gissning är att dömda brottslingar 

själva fått skatta om de uppfyllde kriterierna för ADHD, en annan förklaring är att föräldrarna 

till dessa personer fått göra skattningarna. Både föräldrar till dömda vålds och 

sexualbrottslingar och de dömda själva kan ha ett motiv att vilja passa in i kriterierna för 

ADHD. Nu är det ju inte de bakomliggande orsakerna till artikeln som varit fokus i vår 

analys, däremot att flera artiklar presenterar ett samband mellan ADHD och kriminalitet. Det 

vill säga en biologisk förklaring till att vissa personer blir kriminella, något som Kärfve 

(2006) påpekar knappast är något nytt. Foucaults teori om kategorisering bygger på en tanke 

om att samhället vill sortera människor i det Foucault beskriver som ”vansinniga” och ”icke 

vansinniga”. Det enda sättet för en vansinnig att accepteras som icke vansinnig är att låta en 

professionell ställa en diagnos. För kriminella kan en ADHD diagnos innebära legitimitet och 

acceptans i samhället, plötsligt finns en socialt acceptabel förklaring till ett socialt 

oacceptabelt beteende. Att orsaksförklaringen till kriminalitet går att förlägga på en 

individuell nivå leder ansvaret bort från samhället. Sociala förklaringar som till exempel 

socioekonomisk bakgrund lägger ansvaret för kriminalitet på en samhällsnivå. Det är lättare 

med en biologisk förklaring än en förklaring som bygger på flera komplicerade och 

samspelande faktorer för att förklara varför vissa begår vålds- och sexualbrott när andra inte 

gör det. 

7.6 Vikten av en diagnos 

I kategorin ”livsöden” berättas ADHD i samband med ett antal negativa händelser som en 

förklaring till varför något hemskt hänt individen, här är det personen själv som berättar. 

Även där får ADHD bli en delförklaring och skulle kunna tolkas som ett sätt att skapa 

legitimitet för exempelvis hemlöshet som i fallet med artikel 1k. En professionell har gjort en 

bedömning och individen slipper därmed kategoriseras som vansinnig, men får istället 
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acceptera den stigmatisering som diagnosen kan innebära. För ADHD i AB och DN innebär i 

vår mening en stigmatisering, enligt artiklarna är ADHD en källa till kaos i livet, kriminalitet, 

nekat inträde till vissa skolor för att nämna några av alla de saker som enligt artiklarna följer 

med en ADHD diagnos. För individen med ADHD eller föräldrar till barn med ADHD frågar 

sig Kärfve (2000, s. 68) hur framtidsprognosen om ADHD som orsak till kriminalitet 

påverkar. 

 

Den medicinska modellen förlägger ansvaret på individen och Oliver (1990, s. 5) skriver att 

funktionshinder ofta beskrivs som en personlig tragedi istället för en konsekvens av 

diskriminerande samhällsstrukturer. På samma sätt kan samhället genom att hitta en biologisk 

förklaring till kriminalitet avsäga sig ansvaret. För den kriminella innebär en diagnos enligt 

Kärvfe (2000, s. 86) att det socialt avvikande beteendet får en förklaring och därmed 

legitimerat.  

 

En relevant fråga blir varför någon annan än kriminella skulle låta sig utredas för ADHD om 

bilden är odelat negativ. I några av artiklarna presenters ADHD som en källa till resurser eller 

rätt behandling till exempel  

 

”Enligt psykologen XXX måste vården bli bättre på att upptäcka 

funktionsnedsättningen hos äldre för att med rätt behandling minska 

dessa personers svårigheter att klara sig i vardagen.” (2b) 

 

Här framstås det som om diagnosen är det enda sättet att få hjälp med svårigheter i vardagen, 

uttalandet utesluter att stöd skulle kunna fås utan diagnos. I skolan kan en diagnos vara en 

källa till resurser: 

 

”XXX 7- åriga son är cp-skadad, har autistiska drag, adhd och 

epilepsi. Johan, som egentligen heter något annat, behöver hjälp för 

att klara sin skolgång. Hösten 2012 fick han därför 45 000 kronor i 

öronmärkta bidrag….” (2c) 

 

I ett samhälle där skolan får allt färre resurser och där individualiseringen blivit central kan 

det, för alla individer som inte orkar med, ändå finnas ett behov av att komman undan stämpel 

som ”vansinnig” att få en legitim förklaring till att inte passa in. För föräldrar kan det också 

förklara varför just deras barn inte är som normen.  

 

I vissa av artiklarna kunde vi se en läkemedelskritisk diskurs. Kärvfe (2006, s. 69) skriver att 

läkemedelsindustrins vilja att introducera mediciner för nya grupper kan vara en av 

förklaringarna till ökningen av ADHD diagnoser, eftersom det är läkemedelsindustrin som är 

de stora vinnarna om diagnoserna blir fler. Trots att artiklarna generellt reproducerar den 

medicinska diskursen finns i flera fall en kritisk hållning till medicineringen, snarare än 

diagnosticeringen.  Horton-Salway (2011) skriver att aggressiv marknadsföring av 

läkemedelsföretag spelat en betydande roll i medikaliseringen av ADHD i media. I Sverige 

har försäljningen av mediciner skett genom apoteket som haft monopol på försäljningen av 
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läkemedel, även om monopolet är upplöst är försäljningen av mediciner fortfarande reglerad. 

Detta gör inte läkemedelsindustrin maktlös att påverka konsumenterna, men det kan vara en 

förklaring till den kritiska läkemedelsdiskurs som finns i de analyserade artiklarna. Även 

sjukvårdens höga trovärdighet kan vara en förklaring till de läkemedelskritiska artiklarna om 

övermedicinering. Artiklar som väcker starka känslor (exempelvis rädsla) får större 

genomslagskraft än artiklar som inte väcker känslor. Att någon som har högt förtroende i 

samhället gör fel är mer uppseendeväckande än att någon med lågt förtroende gör fel. 

Exempelvis är det mer uppseendeväckande att en polis snattar godis än om en 14 årig 

tonåring snattar godis. Det kan finnas ett intresse att publicera artiklar där sjukvården gör fel, 

inte som ett uttryck för en kritisk hållning till sjukvården utan som ett uttryck för ett stort 

förtroende för sjukvården som gör varje misstag till något mycket uppseendeväckande som 

skapar starka känslor. Det stämmer överens med det Ester Pollack (2004, s. 57) skriver om 

massmedias intresse att publicera sådant som står i motsatts till det förväntade eftersom 

sällsynta händelser har stort nyhetsvärde. 

7.7 Interdiskursivitet och intertextualitet 

Fairclough´s kritiska diskursanalys utgår från att allt som kommuniceras bygger på något som 

tidigare kommunicerats, eller med andra ord, ingen kommunikativ handling är ny (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.77). I analysen har vi försökt studera när diskurser används på 

nya sätt eller inom nya diskursordningar och har i analysen funnit flera intertextuella kedjor, 

detta är enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.87) när serier av texttyper binds samman 

I en kedja. Flera av artiklarna bygger på vetenskapliga publikationer och artiklarna hänvisar 

till rapporter eller publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Media blir då en förmedlare av 

vetenskap, i det här fallet forskning om ADHD. AB och DN är inte helt opartiska 

vidareförmedlare av vetenskap, utan tidningarna produceras i en kontext. Det finns krav på 

lönsamhet något som kan var en förklaring till att en akademisk diskurs (från universitetens 

diskursordning) bara delvis anammas, eftersom en diskurs från vardagslivets diskursordning 

är mer lättkonsumerad och lättare låter sig krympas ner i det format som en tidningsartikel 

vanligtvis är.  

 

Att AB och DN lånar delar av en akademisk diskurs ger en trovärdighet till artikeln, eftersom 

den akademiska diskursen har en viss tyngd och en viss position när det gäller 

dominashierarkin mellan diskursordningar. Samtidigt kan detta i vår mening vara 

problematiskt eftersom något framstår som sant. Exempelvis i artikel 1 I, som har rubriken: 

 

“USA: Var femte pojker har adhd”(1i) 

 

Artikeln bygger på en annan artikel från New York Times (intertextualitet) som i sin tur 

bygger på råmaterialet ur en rapport från en myndighet. Rubriken uttrycker sanning 

(modalitet) och som läsare blir bilden att detta är ett faktum. Det framgår vidare i artikeln att 

siffrorna kommer från telefonintervjuer gjorda med 76 0000 föräldrar. Hänvisningen till en 

myndighet, en genomförd studie och den bestämda rubriken kan ge läsaren intrycket att dessa 

siffror är vetenskapligt styrkta och att de därigenom är sanna. Ingenstans finns någon 
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reflektion kring studiens generaliserbarhet. Är 76 0000 föräldrar tillräckligt många för att 

svaren ska kunna generaliseras på hela populationen? Ett annat exempel är artikel 2b: 

 

“Färre återfall med ADHD medicin”(2b) 

 

Artikeln beskriver en studie genomförd på 54 fängelsedömda män där forskarna ville se om 

en medicin som ges till dem med ADHD skulle kunna reducera missbrukares återfall. Även 

här saknas kritisk reflektion kring vilken forskningmodell som används. I det här fallet är det 

få deltagare. Båda exemplen ovan anger vem som ansvarat för studien och hur många 

deltagare som ingått i respektive studie, eftersom det underlättar för den kritiska läsaren att 

utreda studierna validitet och reliabilitet. Det finns flera relevanta frågor för att utreda en 

studies reliabilitet och validitet, och vår inställning är att alla läsare av AB och DN omöjligt 

kan förväntas vara insatt i dessa. Därmed ser vi en risk att läsare utan kunskap om 

forskningsmetod kan blir missledda när massmedia lånar ur den akademiska 

diskursordningen. Media kan utgöra en viktig länk mellan forskning och den ”riktiga världen” 

och genom att producera lättkonsumerade versioner av vetenskapliga publikationer når 

vetenskapen ut även till dem som inte befinner sig i den akademiska världen. Vår slutsats är 

därmed att hybriddiskurser som exempelvis en hybrid mellan en akademisk diskurs och en 

populär diskurs kan ge ny kunskap en betydelsefull genomslagskraft, men att det bygger på 

att producenten tar ett stort ansvar att publicera det material som har högst vetenskapligt värde 

och inte det material som har högst skandalvärde. Frågan är om tidningar i ett 

konkurrensutsatt klimat har möjlighet att göra de ansvarsfulla valen? När det gäller den bild 

som ges av ADHD har vi konstaterat att den ensidigt representerar ADHD som en medicinsk 

diagnos och vi tror inte att media bidrar till att skapa en bred och nyanserad bild av en 

komplicerad och omdiskuterad diagnos. Tvärtom framstår diagnosen i artiklarna som 

oproblematisk. Eftersom vår slutsats är att media ger en missledande bild av ADHD kan vi 

bara konstatera att allt som bidrar till trovärdigheten för denna missledande bild är av ondo. I 

de fall professionella eller en akademisk diskurs används för att ge tyngd åt artikeln är det 

också för att reproducera den medicinska modellen och därmed befästa rådande 

dominansordning.  

7.8 Avslutande diskussion 

Återkommande i vårt arbete med tidigare forskning och inläsning på ämnet har varit att vi 

stött på referenser till den polariserade debatten i vetenskapliga kretsar mellan dem som 

förespråkar en medicinsk modell för att förstå ADHD och dem som förespråkar en social 

modell. Vår hypotes var att delar av denna debatt skulle återspeglas i artiklarna och fann med 

förvåning att så inte var fallet. Istället får den medicinska modellen dominera förhållandevis 

ensam och även om läkemedel ifrågasätts finns det inget ifrågasättande mot själva diagnosen 

som något medicinskt. Rapporteringen kring ADHD görs i våra artiklar på ett onyanserat sätt 

och erbjuder inte läsaren någon insikt om att ADHD är en omdiskuterad diagnos. Kanske 

skulle en mer reflekterande och problematiserande rapportering leda till en samhällsdebatt 

kring ADHD som diagnos där även argument från en social modell fick höras. Den 

underliggande negativa tonen mot ADHD påverkar naturligtvis de som har diagnosen och kan 

skapa en rädsla för att få diagnosen. En diagnos kan innebära ett sätt att få tillgång till 
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samhällets resurser, skapa legitimitet för avvikande social beteende men det kan också vara 

stigmatiserande. De artiklar som vi analyserat bidrar troligast till det sistnämnda.  

7.9 Missade gorillor – en reflektion av metod 

Under en av alla de föreläsningar vi fått ta del av under vår utbildning fick vi under en 

föreläsning i psykologi genomföra ett test. Föreläsaren informerade klassen att vi skulle få se 

en film där några personer kastade ett antal bollar, vår uppgift var att räkna bollarna. Det var 

svårt att hinna räkna alla bollar och det krävdes fullt fokus. Efteråt fick klassen frågan hur 

många bollar som förekommit i filmen, svaren varierade men var ändå rätt nära varandra. 

Läraren frågade sedan hur många som sett den stora dansade gorillan och plötsligt fylldes 

klassrummet med en hel del förvirrade ansiktsuttryck, även om det fanns några få som 

uppfattat en dansande gorilla. Vi fick sedan titta på filmen igen med uppgiften att koncentrera 

oss på dansande gorillor. Mycket riktigt och på ett helt uppenbart sätt fanns där i mitten av 

vyn, bland bollar och människor någon som dansade i en svart gorilla dräkt.  

 

Vår bild av kritisk diskursanalys är att det är som att räkna bollar. Genom att läsa artiklarna 

många gånger med fokus på olika saker fokuserar vi systematiskt på olika ”bollar”. 

Fairclough´s kritiska diskursanalys och modellen med tre nivåer har som syfte att systematiskt 

synliggöra flera olika perspektiv, det är en omfattande modell, kanske alltför omfattande för 

en studie av den här storleken. Eftersom vi inte fullt ut kan använda alla nivåer och begrepp 

finns det en risk att delar går förlorade, att vi missar dansade gorillor. Tidsaspekten och 

storleken på arbete har medfört att vi tvingats begränsa urvalet, fler tidskrifter och fler 

artikeltyper hade kunnat ge en bredare eller till och med annorlunda bild. 

 

Vi kan se flera fördelar med diskursanalytiska studier av den här typen för socialt arbete. 

Genom att synliggöra diskursordningar ökar kunskapen om hur ADHD socialt är konstruerat. 

Bilden av ADHD i samhället påverkar naturligtvis individer som har diagnosen, men det 

påverkar också hur den individen bemöts och hur socialt arbete med dem som har diagnosen 

ADHD utformas. Fördelen med Fairclough´s modell är att den berör flera olika dimensioner. 

Att modellen är så omfattande kan samtidigt vara en nackdel i en studie av den här storleken. 

Att genomföra en fullständig analys av alla tre nivåer skulle vara mycket tidskrävande. 

Samtidigt är en fullständig kritisk diskursanalys enligt Winther-Jörgensen & Phillips (2000) 

inte speciellt vanligt eller nödvändigt. 

 

Vi har i vårt arbete använt diskurser för att belysa artiklarna genom olika perspektiv, 

samtidigt kanske de diskursiva gränserna ibland framstår som skarpare än det faktisk är. 

Diskurserna bör inte betraktas som exakta konstruktioner utan diskursavgränsningarna är 

verktyg vi använt och bör inte ses som något absolut. 

 

Eftersom vi använt en metod som bygger mycket på forskaren och inte är ett recept utan en 

färdighet, känns det relevant med självreflektion. Uppsatsen är skriven inom ramen för det 

sociala arbetet och vårt område är sociologi, vår kunskap om medicinsk vetenskap är 

begränsad. Naturligtvis har utbildningen påverkat oss och hur vi angriper en text, vi är färgade 

av den sociologiska institutionen. Därigenom kan uppsatsen som helhet sägas vara skriven 
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utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med en tro på att socialt arbete är betydelsefullt. 

Frågan är hur resultaten sett ut om någon färgad av en annan vetenskaplig institution gjort 

analysen. För att undvika att vårt eget perspektiv ska påverka validiteten har vi försökt att 

med tydlighet visa hur vi gått till väga i vår analys.  

7.10 Implikationer för forskning och praktik 

Som snart färdiga socionomer tror vi att den kunskap som framkommer i vår analys är viktig 

kunskap i socialt arbete. Även om varje god socialarbetare bör ha som målsättning att förhålla 

sig fri från fördomar om klienten, så vet varje riktigt bra socialarbetare att detta är en omöjlig 

uppgift. Vi är båda läsare av de tidskrifter som artiklarna vi analyserat är tagna ur. Givetvis 

påverkas vi av den bild som massmedia producerar om ADHD. Genom att belysa diskurser 

kan denna bild synliggöras. Hur det i de analyserade artiklarna skrivs om ADHD och vad 

diagnosen ADHD är enligt DSM- manualen är olika saker. Diskurserna om ADHD är inte 

detsamma som diagnoskriterierna för ADHD. Vår valda metods främsta styrka är att den 

belyser sådant som inte sägs, med andra ord det förgivettagna och det som tas förgivet är i vår 

mening det som skapar de största riskerna inom socialt arbete. Socialt arbete som utförs 

baserat på osynliga diskurser och fördomar skapar risker för riktigt dåligt bemötande. 

Den här studiens omfattning har begränsat möjligheten att ta med fler artiklar och andra typer 

av media, större mängd data hade naturligtvis berikat vår studie. 

 

Vår uppfattning är att det finns ett omfattande underlag för vidare forskning inom ämnet. Dels 

skulle det vara intressant att bredda analysen genom att ta in en större mängd data. Det skulle 

också vara spännande att rikta fokus på mottagare, det vill säga läsarna, av artiklarna, 

utmaningen med en sådan studie skulle vara forskningsdesignen. Vidare skulle det vara 

intressant att jämföra artiklarna över tid, hur tidningarna skriver om ADHD idag och hur 

skrevs det om ADHD för tio år sedan. Även en jämförelse mellan länder skulle vara 

intressant, en sådan studie med utgångspunkt i historisk samhällsutveckling och 

välfärdssystem skulle vara intressant.  
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Bilaga 1, DSM-kriterier enligt DSM-IV 

 

A. Antingen 1) eller 2): 

1) Minst sex av följande nio symtom på ouppmärksamhet har förlegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter 

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 

instruktionerna) 

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 

(t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2) Minst sex av följande nio symtom på hyperaktivitet-impulsivitet (varav sex symtom 

på hyperaktivitet och tre på impulsivitet) har förlegat i minst sex månader till en grad 

som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

a) Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta stilla 

b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 

sitta kvar på sin plats en längre stund 

c) Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla 

av rastlöshet) 

d) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) Pratar ofta överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

h) Har ofta svårt att vänta på sin tur 

i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

 

B. Vissa funktionshindrade symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

förelåg före sju års ålder. 
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C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet eller i hemmet) 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller 

i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte 

bättre av någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, 

dissociativt syndrom eller personlighetsstörning) 

 

                                                                                                                  (APA 2002, s. 47-49). 
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Bilaga 2, DSM-5 (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder) 

Definitionen av Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder ( ADHD ) har uppdaterats i den 

femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM - 5) för att 

mer exakt beskriva upplevelsen av drabbade vuxna. Ändringen grundar sig på nästan två 

decennier av forskning som visar att ADHD, även om en sjukdom som börjar i barndomen, 

kan fortsätta genom vuxenlivet för en del människor. Tidigare upplagor av DSM har inte givit 

tillräcklig vägledning för kliniker i diagnostik av vuxna med sjukdomen. Genom att anpassa 

kriterierna för vuxna, syftar DSM - 5 till att säkerställa att barn med ADHD kan fortsätta att få 

vård genom hela livet om det behövs . 

 

Ändringar i ”Disorder” 

ADHD kännetecknas av ett beteendemönster, som finns i flera livsområden (t ex skola och 

hem), som kan leda till problem i samhälle, utbildning eller arbetssituationer. Som i DSM - 

IV, kommer symtomen delas in i två kategorier av ouppmärksamhet och hyperaktivitet och 

impulsivitet som inkluderar beteenden som svårigheter att koncentrera sig på detaljer, 

svårigheter att organisera uppgifter och aktiviteter, överdrivet prat, otålighet, eller en 

oförmåga att sitta kvar i lämpliga situationer. 

Barn måste ha minst sex symtom från endera (eller båda) av ouppmärksamhet gruppen av 

kriterier och hyperaktivitet och impulsivitet kriterier, medan äldre ungdomar och vuxna (över 

ålder 17 år) måste visa upp fem. Även om kriterierna inte har ändrats från DSM - IV, har 

exempel inkluderats för att illustrera vilka typer av beteende barn, äldre ungdomar och vuxna 

med ADHD kan uppvisa. Beskrivningarna kommer att hjälpa läkare bättre identifiera typiska 

ADHD- symptom i varje skede av patientens liv. I DSM - 5, måste flera av individens 

ADHD-symptom finnas före 12 års ålder, jämfört med 7 år som debutåldern i DSM - IV. 

Denna förändring stöds av omfattande forskning publicerad sedan 1994 som fann att inga 

kliniska skillnader mellan barn som identifieras i 7 års ålders kontra senare när det gäller 

svårighetsgrad, utfall, eller behandlingssvar. 

 

DSM - 5 innehåller inga uteslutningskriterier för personer med autism, eftersom symtom på 

båda sjukdomarna uppstår samtidigt. ADHD-symtom förekommer dock inte enbart i samband 

med schizofreni eller annan psykotisk störning och får inte bättre förklaras av en annan 

psykisk störning, t.ex. en depressiv eller bipolär sjukdom, ångest, dissociativ störning, 

personlighetsstörning, eller substans berusning eller tillbakadragande. 

 

Vård utöver barndom 

ADHD- diagnosen i tidigare upplagor av DSM skrevs för att hjälpa läkare att identifiera 

sjukdomen hos barn. Nästan två decennier av forskning visar entydigt att ett betydande antal 

personer som fick ADHD diagnosen som barn fortsätter att uppleva sjukdomen som vuxna. 

Bevis på detta kom från studier där individer spårats flera år eller tom decennier efter deras 

första barndomsdiagnos. Resultaten visade att ADHD inte bleknar vid en viss ålder.  

 

Studier visade också att DSM - IV-kriterierna fungerat lika bra för vuxna som de gjorde för 

barn men att ett lägre antal symtom (fem i stället för sex) var tillräckligt för en tillförlitlig 
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diagnos. Mot bakgrund av forskningsresultaten, gör DSM - 5 en särskild ansträngning för att 

ta itu med vuxna som drabbats av ADHD för att se till att de kan få vård när det behövs. 

DSM är den manual som används av kliniker och forskare att diagnostisera och klassificera 

psykiska störningar. American Psychiatric Association (APA) publicerar DSM-5 2013 efter 

ett 14-års lång översynsprocess. 

 

(APA 2013) 
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Bilaga 3 – Sammanfattningar av AB:s och DN:s artiklar 

I dessa sammanfattningar har vi inte tagit hänsyn till ADHD hur de förklaras i forskning eller 

litteratur etcetera eller vem det är som uttalar sig, utan vi beskriver ADHD på det viset som 

artikelförfattarna gör och det som är väsentligt är diskursen i artikeln.  

 

Artikel 1A.  

Skolinspektionen granskar skolorna. 

Artikeln informerar om att skolorna ska granskas av skolinspektionen som en följd av en 

dokumentär som sänts i SVT. 

 

Artikel 1B.  

Björklund pressades om friskolorna. 

Artikeln refererar ett debattprogram som sänts i ”Aktuellt” där bland andra 

utbildningsminister Jan Björklund deltog i debatten. 

 

Artikel 1C.  

Vår son med Aspergers ansågs inte passa in i gruppen. 

En friskola har ålagts att betala skadestånd sedan de nekat en elev plats på skolan på grund av 

ADHD och Aspergers syndrom.  

 

Artikel 1D. 

Friskolornas riksförbund: De måste följa lagen. 

Vd:n för friskolornas riksförbund får uttala sig om de uppgifter som framkom under 

programmet ”Uppdrag granskning”. 

 

Artikel E. 

Lärarförbundet: ”Regelrätt skandal” 

En representant från lärarförbundet reagerar på uppgifterna från ”Uppdrag granskning”.  

 

Artikel 1F. 

Här ratar vd:n ”dåliga” elever. 

Artikeln beskriver ”Uppdrag gransknings” avslöjanden om friskolor. 

 

Artikel 1G.  

Snattade parfym – spärrades in på psyket ett år. 

Artikeln handlar om en person med ADHD diagnos som snattat och ”spärrats in” på 

”rättspsyk” i ett år.  

 

Artikel 1H. 

Rånarna slog till när Marie var medvetslös.  

En person med ADHD och epilepsi som efter ett anfall blir rånad. 
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Artikel 1I. 

USA: Var femte pojke har adhd.  

Artikeln handlar om att var femte pojke i USA får diagnosen ADHD, enligt telefonintervjuer 

gjorda av föräldrar. 

 

Artikel 1J. 

Sjukhus missade hjärntumör. 

En flicka har felaktigt diagnostiserats med ADHD när hon hade en hjärntumör.  

 

Artikel 1K. 

Prima Barn AB tar över BUP- personal får gå. 

Efter en upphandling ska BUP få ny ledning vilket innebär att viss personal får sluta.  

 

Artikel 1L. 

Att vara utan pengar är ju alltid värst för barnen. 

Från stjärnjournalist till jobbsökande ”white trash morsa”. 

 

Artikel 1M. 

Aggressivitet biverkning hos mördares medicin. 

En person som begått mord menar att gärningen berodde på biverkningar från concerta 

medicinen XXX fick för sin ADHD. Artikeln spekulerar om det är medicinen eller diagnosen 

i sig som är orsak. Flera andra fall tas upp där mördaren har en ADHD diagnos och äter 

concerta.  

 

Artikel 1N 

Psykdiagnos stoppas av förlaget. 

Artikeln handlar om hur en bok av Eva Kärfve stoppats av förlaget.  

 

Artikel 1O 

”Jenny” var Anders Eklunds flickvän. 

Berättelsen om ”Jenny” som haft en relation med Anders Eklund. 

 

Artikel 2A. 

Rektor: Man måste skydda de fina eleverna. 

Om ”Uppdrag gransknings” granskning av friskolorna. 

 

Artikel 2B. 

Färre återfall med ADHD-medicin. 

Artikeln rapporterar om en studie där missbrukare gav concerta. 

 

Artikel 2C. 

Pengarna för stöd åt Johan gick till annat.  

En skola som fått extra pengar för stöd åt en elev har istället använt pengarna till annat. 

Föräldrarna har nu anmält skolan.
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Artikel 2D.  

USA: Var femte pojke har ADHD. 

Se artikel 1I med samma rubrik publicerad i AB. 

 

Artikel 2E. 

Vården missar adhd hos äldre.  

Vården är dålig på att upptäcka adhd hos äldre. 

 

Artikel 2F. 

Koppling funnen mellan psykiska diagnoser. 

Artikeln hänvisar till en studie där kopplingen mellan fem psykiska diagnoser, däribland 

ADHD funnits. 

 

Artikel 2G. 

Sjukhus missade hjärntumör – åttaåring dog. 

Flicka har felaktigt fått diagnosen ADHD när hon hade en hjärntumör, flickan avled. 

 

Artikel 2H. 

Adhd vanligt bland unga brottslingar. 

63% av dömda vålds- och sexualbrottslingar uppfyller, enligt artikeln, kriterierna för en 

ADHD diagnos. 

 

Artikel 2I. 

Allt fler flickor får adhd diagnos. 

Allt fler flickor får diagnosen ADHD och medicineras. 

 

Artikel 2J. 

Barn tar mer oprövade mediciner. 

Artikeln beskriver hur barn tar allt fler mediciner som enbart är testade på vuxna och att när 

det gäller ADHD medicineringen har den ökat med 178% sedan 2006. 

 

Artikel 2K. 

Fler vänder sig till Bup. 

Besöken hos barn- och ungdomspsykiatrin har ökat, störst är ökningen hos dem som söker för 

anorexia nervosa och adhd.  

 

 

 


