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Sammanfattning 
Den föreliggande studiens syfte är att undersöka om – och i så fall hur – familjeterapeuter 
bedömer att barns problembeteenden överensstämmer med deras diagnostiserade problem 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)) alternativt kan ha andra orsaksförklaringar 
(till exempel trauma). Studien utgår från en kvalitativ metod och innefattar empiri från sex 
semistrukturerade intervjuer med familjeterapeuter från Magelungens verksamhet för yngre 
barn. Barnen är i åldrarna 6–14 år och deras familjer. Information har även inhämtats från en 
pensionerad överläkare som har stor kunskap i ämnet. Resultatet visar att det enligt 
familjeterapeuterna är svårt att veta vad som egentligen orsakar barns beteendeproblematik. 
Samtidigt visar resultatet att nästan alla barn inom Magelungens yngre verksamhet har 
diagnostiserats med ADHD och att det är ovanligt med en traumadiagnos. Trots det har 
majoriteten av barnen växt upp under otrygga förhållanden såsom fysisk misshandel, missbruk, 
sexuellt utnyttjande och vanvård. Kriterier som i praktiken kan leda till en traumadiagnos. Vad 
som emellertid har framkommit är oklarheter kring vad som egentligen är orsaken till barnets 
problembeteende, vad som egentligen kom först, hönan eller ägget. 
 
Nyckelord: ADHD, trauma, symtomlikheter, barn, familjeterapeut, anknytning, behandling, 
möjliga orsaksförklaringar. 
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Abstract 
The following study aims to investigate – if and how - family therapists assesses that children’s 
problematic behavior corresponds with the child’s diagnoses (Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder (ADHD)) alternative may have other possible cause explanations (for example 
trauma). The study is based on a qualitative method and includes results from six semi-
structured interviews with family therapists stationed at Magelungens  
activities for younger children. The children are in the ages of 6-14 and their families. 
Information has also obtained from a retired doctor, who has great knowledge of the subject of 
this study. The result shows that it is, according to the family therapists, rather hard to determine 
the actual cause explanations to children´s behavioral problems. At the same time the result 
shows that approximately all children within Magelungens younger activities are diagnosed 
with ADHD and that it is unusual that the children have a trauma diagnosis. Though the 
majority of the children have grown up during insecure conditions due to physical abuse, 
substance abuse, sexual exploitation and neglect. Criteria that in practice can lead to a trauma 
diagnosis. Something that has emerged in this study, is uncertainties about what really is the 
cause of the children’s behavioral problems, what really came first, the chicken or the egg? 
 
Keywords: ADHD, trauma, symptom similarities, child, family therapist, attachment, 
treatment, possible cause explanations.  
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1. Inledning 
En studie av Michaëlsson (2013) visar att diagnostiseringen av ADHD har ökat markant de 
senaste åren samt att medicinering är den vanligaste behandlingsmetoden. Det har även påvisats 
att användningen av ADHD-medicin näst intill fyrdubblats mellan åren 2007–2011. Det finns 
fyra stycken förklaringsperspektiv till ADHD som diagnos, vilka Michaëlsson (2013) 
benämner som: “Den idag dominerande teorin utgår från att ADHD bäst förklaras biologiskt. 
Ur ett annat perspektiv föreslås att tillståndet har såväl biologiska som sociala orsaker. En 
tredje linje menar att omgivande faktorer förklarar mest och slutligen finns utgångspunkten att 
ADHD är en social konstruktion”(s. 337). Det biologiska perspektivet har i dag en dominerande 
ställning när det gäller frågan ”vad är ADHD för slags problem?”, vilket har resulterat i den 
kraftiga ökningen av diagnostisering för ADHD (Michaëlsson, 2013). Det i sig behöver inte 
nödvändigtvis bero på att den psykiska ohälsan ökat i samhället, utan kan snarare förklaras av 
en strävan att diagnostisera fler fall (a.a.). Carlberg (2014) poängterar att den ökade 
diagnostiseringen ligger i läkemedelsföretagens intresse. Vidare presenterar Michaëlsson 
(2013) att det skett en drastisk ökning av ADHD-mediciner globalt de senaste 10 åren, från en 
omsättning av 4 till 184 miljoner kronor. Denna ökning anses bero på det biomedicinska 
perspektivets starka position i samhället. Konkurrerande perspektiv menar istället att andra 
åtgärder ska prövas före medicinsk behandling, exempelvis anpassning av skolmiljön, 
samtalsterapi och fysisk träning (a.a.). Liknande resonemang förs av Lidmark (2016) som 
menar att ADHD-symtom kan minskas med hjälp av förändrad kost och rörelseträning. Även 
Lars Lundström, som är psykolog och doktor i psykologi, menar att forskare som tidigare har 
varit ense om att ADHD är en biologisk funktionsvariation, delvis ändrat uppfattning eftersom 
senare forskning i ämnet har påvisat att ADHD kan ha psykosociala orsaker (Lundström, 2018). 
En svensk-engelsk tvillingstudie i ämnet har till exempel påvisat att varannan vuxen med 
diagnosen även upplevt trauma i barndomen (a.a.). 
 
Michaëlsson (2013) menar att andra orsaksförklaringar till barns problembeteende behöver 
beaktas innan en diagnostisering för ADHD görs. Detta på grund av att barn som lever i 
riskfyllda miljöer annars riskerar att sammanblandas med den stora mängden barn som uppvisar 
ADHD-liknande symtom och därmed medicineras istället för att skyddas. Vad som även har 
framkommit är att kön och etnicitet har påvisats ha stor påverkan för diagnostiserandet av 
ADHD i USA. Pojkar står för ¾ av diagnoserna (a.a.), även Carlberg (2014) framhåller att 
liknande siffror går att se i Sverige där pojkar uppskattningsvis diagnostiseras 3–5 gånger så 
ofta som flickor. Michaëlsson (2013) antyder även att det går att se en markant skillnad 
geografiskt, beroende på hur skolbarn är diagnostiserade mellan olika delstater. Hon menar 
därför att det snarare är kön och etnicitet som diagnostiseras än problemet i sig. Trots de stora 
könsskillnaderna mellan pojkar och flickor så kommer detta ej att beaktas vidare i den 
föreliggande studien, lika så etnicitet. Orsaken till detta är att deltagarna i studien har 
avidentifierats och inte benämnts vid kön eller etnicitet, lika så har utsagor från respondenterna 
avidentifierats. 
 
Enligt Carlberg (2014) skedde en ökning av medicinering som behandlingsmetod till barn 
diagnostiserade med ADHD efter år 2002. Detta kan sammankopplas med att Conserta som 
läkemedelsbehandling för yngre barn godkändes i Sverige samma år. En indikation på detta är 
att medicinanvändandet ökade kraftigt några år senare, från år 2006 (a.a.). En annan är att 50% 
av alla barn diagnostiserade med ADHD år 2010 hade medicin som behandlingsmetod (Spitzer 
et al. 2017). Samtidigt menar Michaëlsson (2013) att tidigare medicinska behandlingsmetoder 
för ADHD påvisat stora biverkningar på levern efter lång tids medicinering. Innan 
läkemedelsföretagens framväxt inom ADHD-området var familjeterapi, enligt Carlberg (2014), 
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den huvudsakliga behandlingsmetoden för ADHD inom den barn- och ungdomspsykiatriska 
vården. Centralt var att hela familjen deltog i behandlingen, vilket innefattade terapeutiska 
samtal, där bland annat orsaksförklaringar till beteendeproblematiken hos barnet undersöktes 
genom att relatera dessa till möjliga relations- eller miljöproblem (a.a.). Det som forskningen 
påvisat i detta avseende har fångat vårt intresse. Är det barns problembeteende som orsakar 
problem i familjen, eller är det familjesituationen som orsakar problembeteendet hos barnet? 
Forskning visar att barns problembeteende inte enbart kan förstås utifrån det biologiska 
perspektivet och att andra perspektiv också behöver beaktas. Även om olika perspektiv 
beaktades tycks en central fråga kvarstå, som en familjeterapeut uttryckte det: “Man har ju inte 
funnit svaret än, på vad som kom först, om det var hönan eller ägget. Och likadant är det här 
tycker jag...”. 
 
1.1 Relevans för socialt arbete 
Den föreliggande studien anses ha relevans för socialt arbete då respondenterna i studien är 
verksamma familjeterapeuter som arbetar med barn med beteendeproblematik och deras 
familjer. Familjeterapeuterna arbetar inom Magelungens verksamhet som på uppdrag av social- 
och utbildningsförvaltningen erbjuder insatser riktade mot just barn med beteendeproblematik 
på olika nivåer och i olika omfattning. Magelungens verksamhet avser att stärka hela familjen 
och se till hur den rådande problematiken har påverkan för både barn och föräldrar. 
Föreliggande studie avser att utgå från familjeterapeuterna från Magelungens yngre verksamhet 
och deras synsätt, vilket anses ha relevans för det sociala arbetet och dess utveckling. 
 
1.2 Problemformulering 
Det valda problemområdets fokus är relationen mellan ADHD och trauma. Detta ämne valdes 
eftersom det finns likheter i symtom mellan ADHD och trauma som antas kunna påverka 
diagnostiseringen negativt. Forskning som fokuserar på fysisk misshandel och utsatthet i 
förhållande till uppkomsten av ADHD visar att det finns ett starkt samband mellan dessa 
faktorer och symtom för ADHD, vilket egentligen kan bero på trauma (Schilpzand, et al., 2018, 
Fuller-Thomson, Mehta & Valeo, 2014). Till följd av de befintliga likheterna mellan ADHD 
och trauma avser studien att undersöka andra möjliga orsaksförklaringar till barns 
problembeteende.  
 
1.2.1 Syfte och frågeställningar 
Respondenterna i studien utgörs av praktiserande familjeterapeuter som arbetar med barn i 
åldrarna 6–14 år och deras familjer. Syftet är att undersöka om – och i så fall hur – 
familjeterapeuter bedömer att barns problembeteenden överensstämmer med deras 
diagnostiserade problem (ADHD) alternativt kan ha andra orsaksförklaringar, till exempel 
trauma. 
 
Syftet ska besvaras utifrån nedanstående frågeställningar: 

1. Vilka problembeteenden hos barn överensstämmer, enligt familjeterapeuterna, med 
ADHD-diagnosen och vilka gör det inte? 

2. Vad anser familjeterapeuterna om andra möjliga orsaker till barns problembeteenden? 
3. Behandlar familjeterapeuterna barnen/familjen olika beroende på vad som enligt dem 

är “problemet” och i så fall hur? 
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2. Bakgrund 
Forskning påvisar att det finns en viss risk att barn feldiagnostiseras med ADHD, detta eftersom 
det finns likheter i symtom mellan ADHD och trauma. Dessa likheter är bland annat 
överaktivitet, koncentrationssvårigheter och bristande impulskontroll (Howe, 2010). En person 
som har praktiska erfarenheter av ovanstående, är en pensionerad överläkare som varit verksam 
vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Örebro mellan åren 1995–2012. Hen var framförallt 
inriktad på traumarelaterad problematik och var även utbildad inom traumabehandling. 
Information från läkaren inhämtades genom en intervju som genomfördes innan intervjuerna 
med familjeterapeuterna. Vad som framkom är följande:  
 
Läkaren vittnar bland annat om att det under dennes verksamma tid på BUP skedde en 
förändring i diagnostiseringen, bland annat kring ADHD. Denna förändring ansåg hen skedde 
i samband med att läkemedelsföretagen fick större inflytande inom hälso- och sjukvården kring 
2000-talet. Läkaren menar att den forskningen som publiceras inom området till stor del har en 
positiv syn på medicinering och att biologiska orsaksfaktorer till barns problembeteende 
förespråkas. Hen påtalar även att läkemedelsindustrin har en påverkan på organisationer och 
föreningar förknippade med ADHD (exempelvis föreningen Attention), vilket påverkar 
samhällets syn och då indirekt föräldrar till barn med beteendeproblematik. Föräldrarna får 
genom forskning och föreningar, enligt läkaren, en uppfattning om att läkemedel är den bästa 
behandlingen för barnets beteendeproblematik. Vidare menar hen att det i dag förespråkas att 
alla barn som inkommer till BUP med beteendeproblematik ska screenas för ADHD, vilket inte 
tycks gälla för traumaproblematik. Detta anser läkaren är fel då hen berättar att 5 % av alla barn 
anses ha ADHD medan 5–10% uppskattas ha blivit utsatta för grova sexuella övergrepp. 
Läkaren menar att detta är förödande för barn som utsatts för sexuella övergrepp då det finns 
stor risk att dessa barn diagnostiseras med ADHD i stället för trauma. Samtidigt menar hen att 
det är svårt att upptäcka trauma hos barn, hen menar att: “Man måste vara väldigt lyhörd och 
försiktig. Det tar tid, man måste vara medveten om det”. Läkaren menar också att alla barn inte 
uppvisar symtom för trauma vid lägre ålder utan det kan visa sig senare i barndomen eller under 
tidiga tonåren. Detta kan läkaren uttala sig om eftersom hen uppgav sig vara den enda under 
sin verksamma tid på BUP som var utbildad inom kognitiv traumaterapi.  
 
Läkaren förmedlar även en bild av att alla barn som aktualiseras på BUP får besvara ett 
frågeformulär kallat M.I.N.I KID framtaget av Sheehan och Lecrubier (2010). Detta formulär 
innefattar frågor som indikerar på vad barnet kan ha för diagnos. Frågeformuläret innefattar 
olika kategorier som alla har en inledande fråga som avgör om barnet ska genomgå resterande 
frågor inom den specifika kategorin. Den inledande frågan för ADHD-kategorin är: Har någon 
(lärare, barnvakt, vän eller förälder) någonsin klagat över hur du uppför dig eller presterar i 
skolan? Frågan som inleder Post-traumatic stress disorder (PTSD) lyder: Har det någonsin hänt 
dig något riktigt fruktansvärt? Till exempel att du har varit med om en översvämning, hemsk 
storm eller jordbävning? Till exempel att du har varit med om en brand eller en riktigt hemsk 
olycka? Till exempel att du har sett någon bli dödad eller svårt skadad? Har du någonsin 
angripits av någon? Läkaren uttrycker att dessa frågor är problematiska då ett barn som ställs 
inför dem vid ett första möte på BUP riskerar att vidare undersökas för fel diagnos, eller i vissa 
fall inte undersökas alls. Läkaren anser att det beror på att frågorna är svårbesvarade för barn i 
yngre åldrar och att barn ofta känner skam utifrån det dem varit med om, när det handlar om 
trauma relaterade händelser. Det kan även vara svårt för ett barn att förstå vad någonting 
fruktansvärt innebär, vilket kan anses göra PTSD-frågan svår att besvara.  
 
Läkaren berättar om två fall för att tydliggöra skillnaderna mellan ADHD och trauma, vilket är 
de mest tydliga enligt hen. Det första var ett barn som hen diagnostiserade med ADHD, läkaren 
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uttryckte att barnet var en: “[...]spelevink[...]” som: “[...]klättrade på väggarna och for runt”. 
Läkaren menade att detta beteende hade barnet haft sedan födseln. Läkaren berättar även om 
ett fall där ett barn uppvisade liknande beteendeproblematik i form av hyperaktivt beteende, 
vilket dock uppkom senare i barndomen, kring elva års ålder. Efter en tid fick läkaren 
information om en otrygg uppväxtsituation, där barnet själv berättat att pappan hotat mamman 
och barnet med ett gevär under barnets tidiga barndom. Barnet hade minnen av detta men hade 
inte vågat berätta om det tidigare. Denna information gjorde att läkaren slutligen avskrev 
ADHD-diagnosen och istället gav barnet en traumadiagnos. Läkaren uttryckte därför: “Att kalla 
allt för ADHD, det är meningslöst[...]”. Läkaren berättar även att ett obehandlat trauma kan få 
konsekvenser för personligheten och att det inte går att medicinera bort. Det är någonting som 
måste bearbetas genom samtalsbehandling. 
 
2.1 Diagnoskriterier 
De huvudsakliga utmärkande symtomen för ADHD är ouppmärksamhet och/eller 
hyperaktivitet-impulsivitet som påverkar personens funktioner och utveckling (American 
Psychiatric Association, 2015). ADHD uppdagas i barndomen och symtomen ska ha uppvisats 
innan 12 års ålder. Omkring 5% av alla barn och 3% av alla vuxna har uppskattningsvis 
diagnosen ADHD. Diagnosen preciseras i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5) med specifika symtom som ska uppfyllas för att en person ska kunna 
diagnostiseras med ADHD (a.a.).  
 
Symtomkriterierna för ADHD kan sammanfattas enligt följande (se bilaga 1 för samtliga 
kriterier), symtomen ska ha uppvisats i minst sex månader och måste uppfylla minst sex 
symtomkriterier inom varje kategori (American Psychiatric Association, 2015). Dessa symtom 
måste även uppvisas i minst två olika sammanhang, exempelvis i hemmet och i skolan. 
Kategorierna är uppdelade enligt ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet. Inom 
ouppmärksamhet finns kriterier som handlar om exempelvis ouppmärksamhet i skolan och 
hemma vilket innefattar misslyckanden, svårigheter med att följa instruktioner, lättdistraherad 
och glömsk, samt svårt att bibehålla uppmärksamhet/koncentrationssvårigheter. Hyperaktivitet 
och impulsivitet innefattar kriterier som handlar mer om fysiska och verbala svårigheter såsom 
överaktivitet, svårt med att sitta stilla en längre stund, avbryter i stället för att lyssna klart, svårt 
att vänta på sin tur och pratar överdrivet mycket (a.a.).  
 
Trauma är en diagnos som innefattar flera underdiagnoser (American Psychiatric Association, 
2015). Diagnosen presenteras i DSM-5 under rubriken, Trauma-and stressor-related disorders. 
Denna innefattar flera olika diagnoser inom traumaspektrumet. De typer av trauman som 
specificeras är: Reactive attachment disorder (RAD), Disinhibited social engagement disorder, 
Posttraumatic stress disorder (PTSD), Acute stress disorder, Adjustment disorder, Other 
specified trauma-and stressor- related disorder samt Unspecified trauma-and stressor- related 
disorder (a.a.). I följande studie har de typer av trauman som ansågs ha flest likheter gällande 
symtomkriterier för ADHD valts ut, vilka är RAD och PTSD. Även komplext PTSD (CPTSD) 
kommer att presenteras nedan. CPTSD är inte en fristående diagnos i DSM-5, men enligt 
psykologer och forskare är det en diagnos som bör finnas med under trauma- och 
stressrelaterade syndrom-kapitlet i DSM-5 (Courtois, 2004). Ingen befintlig och säkerställd 
statistik över hur många procent av alla barn och vuxna i Sverige som har diagnostiserats med 
trauma har identifierats.  
 
Symtomkriterierna för RAD diagnosen innefattar tre kategorier som är uppdelade enligt olika 
områden (se bilaga 2 för samtliga kriterier) (American Psychiatric Association, 2015). Dessa 
kan sammanfattas enligt följande: den första kategorin innefattar barnets beteende, vilket kan 
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uppvisas som hämmande gentemot vårdnadshavaren, där barnet sällan söker tröst eller tar emot 
tröst. Den andra kategorin innefattar sociala och emotionella störningar, exempelvis bristande 
sociala färdigheter, begränsad affektreglering samt irritation och rädsla som visar sig i ohotade 
situationer med vårdnadshavaren. Den sista kategorin handlar om bristande omvårdnad som 
uttrycks genom social försummelse, bristande grundläggande känslomässig omsorg samt 
bristfällig anknytning till följd av byte av primär vårdnadshavare (exempelvis biologisk mor 
ersätts av fosterförälder). Kriterierna i den sista kategorin ska antas vara orsaken till 
beteendeproblematiken, samt ha uppvisats före fem års ålder (a.a.).  
 
Symtomkriterierna för PTSD innefattar fem kategorier som är uppdelade enligt olika områden 
(se bilaga 3 för samtliga kriterier) (American Psychiatric Association, 2015). Det första området 
innefattar dödsfall eller allvarlig skada, vilket handlar om utsatthet, att ha bevittnat och 
underrättats om dödsfall eller allvarlig skada. Det andra området innefattar symtom som anses 
härröra från den traumatiska händelsen, vilket är minnesbilder, mardrömmar, dissociation, eller 
psykisk eller fysisk reaktion vid situationer som påminner om händelsen. Det tredje området 
innefattar undvikande av stimuli som påminner om händelsen, exempelvis genom att personen 
fysiskt eller mentalt avviker från situationen som påminner om händelsen. Det fjärde området 
innefattar negativa kognitiva förändringar till följd av den traumatiska händelsen, vilket kan 
visa sig genom minnessvårigheter, dålig självbild och bild av andra, självanklagelse samt 
ihållande känslouttryck så som ilska, rädsla och skam. Det sista området innefattar förändringar 
i personens beteende såsom oprovocerad ilska eller irritation, hänsynslöshet, självdestruktivitet, 
sömnsvårigheter, rädsla och koncentrationssvårigheter. Symtomen som presenteras inom 
kategorierna två till fem ska ha pågått minst en månad (a.a.).  
 
Symtomkriterierna för CPTSD överlappar i många avseenden diagnosen PTSD, men fångar 
även människor som drabbats av en eller upprepade traumatiska händelser under en längre tid- 
detta till  skillnad från PTSD som enligt symtomkriterierna riktar sig mot enskilda och plötsliga 
traumatiska händelser (Courtois, 2004). CPTSD är vanligt förekommande i specifika relationer 
såsom familjerelationer. Tidigare ansågs tillståndet enbart vara tillämpbart i relation till 
barnmisshandel, men har sedan utvidgats till alla former av våld i hemmet. Även 
anknytningstrauman är förekommande i familjekontexten och i andra relationer. Symtom som 
är förknippade med CPTSD kan liknas vid symtomen för PTSD. Andra vanliga symtom är 
sömnsvårigheter, aggressivitet, koncentrationssvårigheter och självskadebeteende. Det är även 
vanligt förekommande att personer upplever en negativ självbild och har stora svårigheter med 
känsloreglering samt relationer, vilket även kan leda till dissociation (a.a.). Det går även att se 
likheter i symtomkriterier gällande ADHD och PTSD/RAD. Traumadiagnoserna innefattar mer 
övergripande symtom såsom koncentrationssvårigheter och ilska, medan ADHD-symtomen 
som innefattar koncentrationssvårigheter utgör en hel kategori, där mer specifika symtom radas 
upp såsom lättdistraherad, svårt att följa instruktioner samt glömsk. Alla dessa specifika 
symtom kan innefattas i symtomen koncentrationssvårigheter som finns inom PTSD.  
 
2.1.1 Kritik mot diagnoskriterierna och diagnoskulturen  
Vi har uppmärksammat likväl som Brante (2006) att antalet diagnoser i DSM-manualerna ökat 
drastiskt mellan varje upplaga. Brante (2006) är tydlig med att poängtera att DSM-manualerna 
inte tar hänsyn till orsaken bakom symptomen utan fokuserar enbart på den faktiska 
symptombilden. Vilket medför att det blir en skarp skillnad mellan normalt och onormalt 
beteende (a.a.). Det finns vidare både studier och teoretiska resonemang som indikerar på att 
utvecklingen och upprätthållandet av barns problembeteenden delvis har sociala orsaker, vilket 
kommer att presenteras i studiens kommande avsnitt. När sociala problem reduceras till 
biologiska och den rekommenderade behandlingen utgörs av läkemedel kan man se detta som 
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ett uttryck för en medikaliseringsprocess (Carlberg, 2014). Synen på och behandlingen av barns 
problembeteende uppvisar en liknande förändring över tid (a.a.). Symtom som 
förklaringsmodell var inte den huvudsakliga faktorn vid diagnostiseringen av psykiska 
sjukdomar innan 1980-talet, utan förklaringen låg vid andra orsaker utanför individen själv 
(Brante, 2006). Diagnosen ADHD förändrades i och med DSM-3, vilket sammanföll med att 
läkemedelsföretagen fick mer inflytande över hälso- och sjukvården (a.a.). Relationen mellan 
läkemedelsindustrin och forskning kring läkemedelseffekter kan anses vara ett problematisk då 
forskare är beroende av pengar, vilket läkemedelsindustrin tillhandahåller. 
Läkemedelsindustrin är även med och styr vilken forskning som ska publiceras, vilket medför 
problem med neutraliteten i forskningen. Läkemedelsindustrins intresse anses vidare ligga i att 
utvidga kriterierna som gäller för att fastställa att en sjukdom/störning/åkomma föreligger (jfr 
diagnos) så att fler människor börjar medicinera för att motverka eller hålla problemen i schack 
(Brante, 2006). Det går även att se hur sociala faktorer samverkar och bidrar till den ökade 
diagnostiseringen av exempelvis ADHD. I Sverige sponsras exempelvis organisationer och 
föreningar som Riksförbundet Attention, föreningen för patienter med ADHD, av 
läkemedelsföretag, vilket medför att medicinering som behandlingsmetod förespråkas av dessa 
representanter och att andra behandlingsformer förbises (a.a.).  
 
Brante (2006) menar därför att förståelsen för exempelvis ett problem (vilket i den föreliggande 
studien jämförs med problembeteende) behöver ses ur flera vinklar för att orsaken ska bli tydlig. 
Att ha ett perspektiv kan vara bra, men att se på ett beteende ur ett annat perspektiv kan skapa 
en annan förståelse för orsaken bakom beteendet. Detta illustrerar Brante (2006) med hjälp av 
följande figur: 
 

 
 
Figur 1 
 
Exemplet kan liknas med tre barn som uppvisar samma problembeteende (jfr skuggorna som 
ser likadana ut och är lika stora). Tittar man på vad som orsakar skuggorna så framträder tre 
olika förklaringar i form av en cylinder en kon och en boll, vilket i det här exemplet motsvarar 
olika teoretiska perspektiv eller synsätt på barns problembeteende. Medikalisering innebär i 
enlighet med det här exemplet att endast ett av flera möjliga perspektiv blir dominerande.  
 
Vi har tagit hänsyn till den rådande kritiken som framkommit gentemot DSM-manualerna och 
medikalisering och har därför haft ett kritiskt förhållningssätt gentemot symtomkriterierna och 
den ökade medikaliseringen i samhället. Dock har vi ändå valt att använda oss av 
diagnoskriterierna för de diagnoser studien berör då dessa har relevans för studiens förståelse. 
Medikaliseringen har även den påvisats ha en betydande roll för att få en förståelse för studiens 
resultat.  
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3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning i ämnet att redovisas under tre olika teman: 
symtomlikheter mellan ADHD och PTSD, möjliga orsaksförklaringar till symtom vid ADHD 
och trauma samt behandlingsinsatser vid diagnoserna ADHD och trauma. Avsnittet avslutas 
med en sammanfattning där tidigare forskningsresultat som är centrala för föreliggande studien 
lyfts fram.  
 
3.1 Symtomlikheter mellan ADHD och PTSD  
Enligt Howe (2010) är det vanligt förekommande att barn som blivit utsatta för våld och 
försummelse haft diagnosen ADHD. Barn som diagnostiserats med ADHD har förhållandevis 
ofta fler psykiska svårigheter än sådana som förknippas med ADHD, vanligt förekommande är 
bland annat inlärningssvårigheter, ångest, PTSD-liknande symtom och anknytningssvårigheter. 
Barn med ADHD tenderar även i större utsträckning att ha en desorganiserad-kontrollerande 
anknytning, det vill säga ha svårigheter med att utforska omgivningen samt har en otrygg 
relation till sin anknytningsperson. I en del fall skulle barns ADHD-problematik bättre kunna 
förstås som uttryck för PTSD, till följd av relationsbundet trauma. Barn som tidigt och under 
en längre period upplevt försummelse och vanvård från en förälder, associeras med bland annat 
desorganiserad anknytning, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och bristande 
impulskontroll, det vill säga med beteenden som även förknippas med ADHD-problematik 
(a.a.). En annan studie i ämnet framhåller att posttraumatiska reaktioner som ökad upphetsning 
och hyperaktivitet kan leda till problematik vad gäller stress- och ilske reglering, vilka är 
typiska reaktioner för andra typer av beteendestörningar, som exempelvis ADHD (Szymanski, 
Sapanski & Conway, 2011). Traumatiserade barn kan vidare uppvisa svårigheter med att 
reglera känslor, framförallt gällande intensitet, tolerans, uttryck, ilska och förmåga till 
självomsorg. Traumats påverkan på barns känsloreglering gör att de lättare uppvisar beteenden 
som förknippas med ADHD-symtom. Detta gäller framförallt hos barn som upplevt en lång tids 
barndomstrauma, vilket medfört en djupgående påverkan av barnets känsloreglering. Trauma 
som kan uppstå i barndomen kan innefattas av sexuella övergrepp, misshandel, livshotande 
händelser, förälders eller familjemedlems död, livshotande sjukdom, exponering för våld i 
samhället samt exponering för våld i hemmet (a.a.).  
 
Även Fuller-Thomson, Mehta & Valeo (2014) påvisar att det finns överlappningar mellan 
diagnoserna ADHD och PTSD hos barn, delvis på grund av att dessa diagnoser är vanligt 
förekommande hos barn som rapporterats blivit utsatta för fysisk misshandel från en förälder. 
Att ha upplevt misshandel i barndomen ökar risken att utveckla PTSD. Dessutom finns flertalet 
likheter i symtomkriterierna för PTSD och ADHD och som överlappar varandra, exempelvis 
hyperaktivitet och oförmåga att koncentrera sig (a.a.). I och med att det föreligger fler likheter 
än skillnader mellan diagnoserna ADHD och PTSD, är risken för feldiagnostisering stor 
(Szymanski, et al., 2011). Om symtomen för trauma har misstagits för symtomen för ADHD 
kan PTSD-diagnosen vara underrepresenterad. I den nämnda studien påvisades att majoritet av 
gruppen med ADHD-diagnos även hade upplevt kroniskt trauma. Till följd av att ADHD och 
PTSD många gånger kan överlappa varandra vad gäller symtom, bör barn som diagnostiseras 
med ADHD även genomgå en ordentlig traumautredning (a.a.).  
 
I en Australiensk studie, omfattande 267 barn med diagnosen ADHD samt en kontrollgrupp 
med 231 barn, har ett signifikant samband mellan ADHD och traumatiska upplevelser påvisats 
(Schilpzand, et al., 2018). Genom strukturerade diagnostiska intervjuer med barnen och dess 
föräldrar, samt pedagoger kunde man påvisa att barn med diagnosen ADHD med större 
sannolikhet hade upplevt trauma än barn utan diagnosen (barnen uppvisade en eller flera av de 
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åtta symtomkriterierna för PTSD i DSM- IV). Barnen som upplevt trauma och som 
diagnostiserats med ADHD uppfyllde kriterierna för beteendeproblematik i större utsträckning 
än de barn som enbart diagnostiserats med ADHD. Detta påvisades genom att föräldrar 
upplevde dessa barn som mer problematiska till skillnad från föräldrar där barnen inte upplevt 
trauma (a.a.). En annan studie har fastställt att barn som upplevt trauma eller negativa händelser 
i barndomen kan ha svårt att anpassa sig och förhålla sig i vissa sociala situationer (Spitzer, 
Schrager, Imagawa och Vanderbilt, 2017). Detta på grund av att barn som försummats eller 
utnyttjats i barndomen ofta kan uppvisa stress-symtom och en form av störande beteende som 
kan vara likvärdiga med symtom för ADHD. Av de män och kvinnor som lider av PTSD har 
30% visat sig ha ADHD-liknande symtom i barndomen (a.a.). Barnhill (2012) framhåller att 
symtom som är gemensamma för PTSD och ADHD är ouppmärksamhet, inlärningsproblem, 
hyperaktivitet, utåtagerande beteende, ökad impulsivitet, brist på trygghet och tillit, 
humörsvängningar, koncentrationssvårigheter samt att vara distraherad. För att minska risken 
för felbedömning av kriterierna är det därefter av vikt att skilja på de symtom som faktiskt 
särskiljer ADHD och PTSD (Spitzer, et al., 2017). Exempelvis har barn med ADHD uppvisat 
högre förekomst av ångestsjukdomar, vilket även visats ha en negativ påverkan för 
uppmärksamhetsförmågan. Det innebär att ångesten försvårar för barnet att bibehålla 
uppmärksamheten. Det är emellertid svårt att avgöra om det är ångesten som bidrar till bristande 
uppmärksamhet eller om den beror på ren ouppmärksamhet från barnet, vilket är ett kriterium 
för ADHD (a.a.). Noterbart är också att barn som lider av sömnsvårigheter kan uppvisa 
likvärdiga symtom som vid ADHD. Dessa symtom, eller biverkningar kan vara: att känna sig 
utmattad dagen efter, irritation, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter vid exempelvis 
skolarbete och osocialt beteende (Barnhill, 2012) 
 
3.2 Möjliga orsaksförklaringar till symtom vid ADHD och trauma 
Förutom tidigare redovisade orsaker till ADHD-problematik finns det forskare som beskrivit 
andra tänkbara orsaksfaktorer. Nedan beskrivs några av dessa. Till följd av de befintliga 
symtomlikheterna mellan ADHD och traumaproblematik uppstår frågan om också orsakerna 
till problemen är likartade eller om det finns andra möjliga orsaksförklaringar till barns 
problembeteende. Fuller-Thomson et al., (2014) påvisar samband mellan miljöfaktorer och 
ADHD genom jämförelser mellan ogynnsamma upplevelser i barndomen (fysisk misshandel, 
föräldrars skilsmässa, missbruk från en förälder och långtidsarbetslöshet hos en förälder) och 
ADHD. Av de som inte rapporterades ha ADHD hade 7% upplevt fysisk misshandel i 
barndomen, medan 30% av de som rapporterades ha ADHD även hade upplevt fysisk 
misshandel i barndomen. Sannolikheten är sex gånger så stor att barn som blivit fysiskt 
misshandlade får diagnosen ADHD, jämfört med barn som inte blivit fysiskt misshandlade 
(a.a.). En annan studie visar en signifikant skillnad mellan diagnos och sexuellt utnyttjande eller 
vanvård hos flickor: flickor med ADHD har i större utsträckning blivit utsatta för sexuellt 
utnyttjande eller vanvård, än flickor utan diagnosen ADHD (Briscoe-Smith och Hinshaw, 
2006). Vidare påvisades att flertalet flickor med ADHD och som upplevt utsatthet i någon form, 
även uppvisade ett aggressivt beteende gentemot föräldrar, lärare och andra vuxna. Dessa 
flickor tenderade även att uppvisa ouppmärksamhet och impulsiva beteenden, vilket också legat 
till grund för diagnostisering av ADHD. Vad som dock inte framkommer är om det är flickornas 
beteende som resulterat i dåligt föräldraskap på grund av stress, eller om det är utsattheten i 
tidig ålder som resulterat i det aggressiva beteendet hos flickorna (a.a.). Liknande svårigheter 
med att fastställa orsaksriktningen framkommer även i Fuller-Thomson, Mehta & Valeos studie 
(2014), där forskarna inte med säkerhet kan fastslå om det är barnets diagnostiserade 
problematik (ADHD) som medfört att barnet blivit misshandlat eller om det är konsekvenserna 
av misshandeln som lett till att barnet fått diagnosen ADHD.  
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I en annan studie indikeras samband mellan socioekonomiska faktorer och medicinerad ADHD 
(Hjern, Weitoft & Lindblad, 2010). Studien omfattar närmare 1 miljon barn i grundskoleålder 
och gymnasieålder i Sverige och påvisar att det finns flertalet riskfaktorer i hemmiljön som kan 
förhöja risken för ADHD hos barn i skolåldern. Låg utbildning hos föräldrarna, att vara 
ensamstående förälder samt att ingå i en familj som är beroende av ekonomiskt bistånd, är 
riskfaktorer som kan påverka att barnet får en ADHD-diagnos (a.a.). Swingle och Swingle 
(2016) menar vidare att många barn med uppmärksamhetsstörning och ADHD-symtom kan ha 
utsatts för föräldrar som hämmat deras utvecklingsprocess, likväl kan de ha hämmats av 
skärmaktiviteter och mobbing. Det är snarare miljöfaktorer, exempelvis som de ovan beskrivna 
som är inblandade i utvecklingen och upprätthållandet av ADHD-symtom än enbart biologiskt 
arv och genetiska faktorer (Swingle & Swingle, 2016; Howe, 2010).  
 
Fuller-Thomson et al., (2014) menar att barn med diagnosen ADHD till följd av sitt 
oberäkneliga beteende löper högre risk för att utsättas för straff, i form av fysisk misshandel av 
en förälder. I de fall föräldern själv har diagnosen ADHD och bristande impulskontroll ökar 
risken för att föräldern tillämpar fysisk misshandel gentemot sitt barn (a.a.), vilket om det 
fortgår kan förmodas ge upphov till påfrestningar av traumakaraktär. I en annan studie 
framhålls att 50% av alla barn har utsatts för en stress som haft en sådan påverkan på barnet att 
de hamnat inom traumaspektrumet (Swingle och Swingle, 2016). Denna typ av stress kan 
orsakas av bland annat mobbning, både fysiskt, psykiskt och via internet. Mobbning kan ha stor 
påverkan på barnets stresstålighet och självkänsla, vilket kan leda till ångest och depression. 
ADHD-symtom kan ha flera känslomässiga och funktionella snarare än kognitiva orsaker. 
Detta medför att diagnostiseringsmetoderna inte bara bör baseras på bedömningar utifrån 
beteendet utan det krävs även en undersökning kring de bakomliggande orsakerna (a.a.). Detta 
stöds bland annat av Barnhill (2012) som framhåller att ADHD-relaterade beteendedrag inte 
dyker upp plötsligt, utan utvecklas långsamt under många års tid. När ett barn plötsligt uppvisar 
ett ADHD-beteende utan att ha en ADHD-diagnos, beror detta oftast på att barnet upplever 
någon typ av känslomässig eller fysisk stress. Vidare kan förändringar i barnets familj påverka 
ett barn så pass att det kan orsaka beteendeförändringar (a.a.). En god föräldra-barn-relation 
och en hälsosam psykosocial miljö i allmänhet kan hjälpa barn som riskerar att utveckla 
problembeteenden, förknippade med diagnosen ADHD (Howe, 2010).  
 
3.3 Behandlingsinsatser vid diagnoserna ADHD och trauma 
Att barn med ADHD-problematik har hälsosamma relationer till närstående visar sig i 
forskningen vara av vikt, därför har också relationsbaserade och pedagogiska insatser varit 
betydande i behandlingen av ADHD. Dock har behandlingsmetoderna för ADHD kommit att 
bli mer individinriktade i form av medicinsk behandling,  framförallt efter år 2002. Detta år 
registrerades för första gången (i Sverige) ett läkemedel för behandling av hyperaktivitet, 
uppmärksamhetsstörning och impulsivitet (Carlberg, 2014). Detta innebar att det blev tillåtet 
att medicinera barn som diagnostiserats med ADHD. Medicinen som godkändes var läkemedlet 
Concerta. Det fanns tydliga restriktioner om när medicinen fick tillämpas, vilket bland annat 
innefattade att stödjande åtgärder skulle ha visat sig vara otillräckliga. Den betydande ökningen 
av medicinering till barn med ADHD inleddes kring år 2006 (a.a.). År 2010 rapporterades att 
50% av barn (i världen) som diagnostiserats med ADHD behandlas i form av medicinering 
(Spitzer et al., 2017). Till skillnad från de rekommenderade behandlingsinsatserna för ADHD 
- som är medicinering - är behandlingsinsatserna för trauma till större del inriktade på 
bearbetande samtal riktade till det enskilda barnet. Enligt Dyregrov (2012) är den omedelbara 
hjälpen för ett barn som upplevt trauma beroende av vad som hänt, barnets ålder och de 
naturliga “hjälpare” som finns i barnets omgivning. Vidare ska hjälpen vara riktad till det 
enskilda barnet och sättas in så tidigt som möjligt. Barn som upplevt trauma är i behov av att 



	 10 

vistas i en trygg situation. Detta innebär att barnet helst ska befinna sig med vuxna personer 
som den känner sig trygg med. Föräldrarna ska så snart som möjligt ges enkla råd för att 
säkerställa en normalisering kring rutinerna i hemmet. Det finns en rad insatser för att hjälpa 
barn som upplevt trauma. Några exempel på insatser för barn som upplevt trauma är 
systematiska samtal med barnet, föräldrarådgivning, information om vanliga reaktioner, lek och 
tecknande och andra uttrycksmetoder. Det är vanligt att barn som upplevt trauma inte pratar om 
det som de upplevt. Det är en del av ett undvikande tankemönster som fungerar som ett skydd 
mot smärtsamma minnen och ångest. Ett sådant slags mönster kan med tiden komma att påverka 
barnet starkt negativt då spontana minnesbilder av traumat kan dyka upp och därefter påverka 
tanke- och känslolivet för barnet. Föräldrar eller andra vuxna som allt för tidigt och starkt 
försöker få barnet att prata om det som hänt, kan även det ha en negativ påverkan på barnet. 
Det är därför av vikt att känna in barnet, hur den vill ha det och prata om det, samt beakta vem 
barnet vill prata med (a.a.). Ett fåtal barn tillfrisknar från PTSD utan behandling inom ett år 
från den traumatiska händelsen (Barnhill, 2012). 
 
Rekommenderade behandlingsinsatser för ADHD är, som nämnts, mer inriktade på 
medicinering medan traumainriktade metoder snarare är mer samtalsbehandlade. 
Traumainterventions-modellens användbarhet och begränsningar i förhållande till barn med 
diagnosen ADHD har undersökts i en studie av Pottinger (2014). De befintliga samtalsbaserade 
behandlingsmetoderna för ADHD riktar sig till största del mot att stödja föräldrarna i hur de 
kan hjälpa sitt barn och inte på hur barnet själv ska ges stöd. Dessa behandlingsmetoder hjälper 
i första hand inte de barn som har levt under utsatta förhållanden och utvecklat trauman. 
Traumainterventionsmodellen bygger på flera traditionella föräldraträningsmodeller och andra 
typer av modeller som ger en guide i hur man närmar sig och adressera några av de utmanande 
beteenden som karaktäriseras hos barn med ADHD. Denna modell fokuserar på att fånga 
intresset hos barn som är distraherade av trauma och hjälper dem att få en hälsosam och 
meningsfull relation med sin omgivning. Denna typ av behandlingsmodell skiljer sig från de 
metoder som är aktuella för barn med ADHD då denna modell även innefattar traumainriktade 
metoder. Då trauma- och ADHD-symtom överlappar varandra kan 
traumainterventionsmodellen användas som ett komplement till de redan befintliga 
behandlingsmetoderna för ADHD. Till skillnad från de existerande behandlingsmetoderna för 
ADHD som är mer inriktade på föräldraträning, är denna modell mer anpassad till barnet. 
Studien påvisar dock att det finns vissa begränsningar med modellen. Dels är den endast 
tillämpbar för barn som har förmågan att upprätta en meningsfull dialog, dels är den inte 
anpassad för andra slags problem hos barnet, som exempelvis inlärningssvårigheter, 
trotssyndrom och uppförandestörning (a.a.). Carlberg (2014) beskriver hur 
behandlingsideologin kring psykiska störningar (inklusive ADHD) tidigare har skiljt sig år 
mellan olika discipliner knutna till det psykiatriska fältet, men att avståndet mellan dem kommit 
att minska i dagens samhälle. Psykiatrin har präglats av en kamp mellan olika 
skolor/vetenskaper ända sedan förra sekelskiftet. Kampen har framförallt förts mellan 
biologiskt inriktade psykiatriker som betraktar symtom som uttryck för kemiska obalanser eller 
funktionella variationer i hjärnan som ska behandlas med läkemedel och 
psykodynamiskt/psykoanalytiskt orienterade terapeuter som ser symtomuttryck för påfrestande 
livshändelser eller livsomständigheter och förespråkar samtalsterapi som behandling (a.a.).  
 
3.4 Sammanfattning 
Den befintliga forskningen i ämnet ADHD och trauma är förhållandevis utbredd. Det finns flera 
studier som har undersökt likheter mellan dessa diagnoser, inklusive vad det finns för orsaker 
till dessa likheter. Många av de redovisade artiklarna har även påvisat att miljöfaktorer är 
betydelsefulla vid utvecklingen och vidmakthållandet av symtom. Forskare har bland annat 
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funnit att barn som växt upp i socialt belastade miljöer har haft/fått diagnosen ADHD, vilket 
åtminstone delvis skulle kunna bero på fysisk misshandel, föräldrars skilsmässa, missbruk från 
en förälder och långtidsarbetslöshet hos en förälder. Vad som emellertid står klart utifrån den 
föreliggande forskningsgenomgången är att det råder vissa oklarheter kring vad som påverkar 
vad, med andra ord vad som är hönan och vad som är ägget. Är det barnets svårigheter som gör 
att föräldrarna blir stressade och att hemmiljön därför blir belastad, eller är det den bristande 
hemmiljön som är upphovet till symtomen för ADHD uppstår och/eller består. Vad som 
kommer att vara fokus för denna studie är inte att påvisa att det finns likheter mellan ADHD 
och trauma, det har framkommit i tidigare forskning. Fokus för denna studie är snarare att 
undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn med ADHD bedömer den rådande 
situationen som barn befinner sig i, exempelvis beträffande möjliga orsaker till barnens 
problembeteenden.  
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4. Metod  
Under följande avsnitt kommer den valda metoden för studien att presenteras. Studien har 
genomförts med hjälp av kvalitativa metoder och en abduktiv ansats. Urvalsmetoden var 
målstyrd, med inslag av snöbollsurval. Som datainsamlingsmetod genomfördes   
semistrukturerade intervjuer med sju respondenter, där intervjusvaren analyserades med hjälp 
av en tematisk analys. Ett resonemang kommer även föras kring etiska överväganden samt en 
presentation av hur litteraturanskaffningen genomförts. Därefter följs en diskussion kring 
studiens tillförlitlighet och äkthet och avsnittet avslutas med en redogörelse för metodens 
styrkor och begräsningar.  
 
4.1 Studiens design - kvalitativ metod 
Med kvalitativ metod analyserar och arbetar man med material som rör ord och text, för att på 
så vis finna betydelser och innebörder av specifika fenomen (Lindgren, 2014). Den kvalitativa 
metoden valdes då fokus var att utveckla en förståelse för det studerade fenomenet med hjälp 
av familjeterapeuternas kunskaper i ämnet. Den kvalitativa metoden ger respondenterna 
möjligheten att svara mer öppet än en kvantitativ metod, vilket ansågs vara bäst lämpat för att 
besvara studiens syfte. Vidare utgår arbetet från en abduktiv ansats, vilket av Patel och 
Davidson (2011) beskrivs som en kombination av induktion och deduktion. Detta innebär att 
forskaren kan ha en teoretisk utgångspunkt men samtidigt försöka upptäcka nya mönster och 
teorier i det empiriska materialet, forskaren rör sig mellan empiri och teori genom arbetets gång 
(a.a.). Studien anses ha en abduktiv ansats då det från början fanns en grund i den teoretiska 
ramen utifrån befintlig kunskap i ämnet. Anknytningsteorin och systemteorin fanns med som 
teoretiska utgångspunkter vid arbetets start till följd av tidigare kunskaper i ämnet. Samtidigt 
har det funnits en öppenhet för andra teoriers betydelse i arbetet, andra teorier som tillkom efter 
analysen av det insamlande empiriska materialet var affektteorin, anknytningsteorin och 
mentaliseringsteorin.  
 
4.2 Urvalsmetod - Målstyrt och snöbollsurval  
I kvalitativa studier är det viktigt att urvalet av respondenter anpassas utifrån studiens syfte. 
Respondenterna kan väljas genom ett medvetet val från författaren baserat på vad som ska 
undersökas (Nilsson, 2014). Studiens syfte är att undersöka om – och i så fall hur – 
familjeterapeuter bedömer att barns problembeteenden överensstämmer med deras 
diagnostiserade problem (ADHD) alternativt kan ha andra orsaksförklaringar, till exempel 
trauma. Då studien syftar till att undersöka familjeterapeuters upplevelser av barns 
problembeteenden valdes familjeterapeuter inom Magelungens verksamt, vars klientgrupp 
(barn i åldern 6–14 år och deras familjer) ansågs passa studiens syfte. Bryman (2011) menar att 
detta strategiska val av respondenter som anpassas efter studiens syfte kallas målstyrt urval.  
 
Efter att samtliga familjeterapeuter (två från Örebro och tre från Stockholm) inom Magelungens 
yngre verksamhet tillfrågats och accepterat att delta, tillkom ytterligare två respondenter. Den 
ena av dessa respondenter är en familjeterapeut som nyligen avslutat sin tjänst inom den yngre 
verksamheten, denna person rekommenderades av en annan familjeterapeut. Den andra 
tillkomna respondenten är en pensionerad överläkare som tidigare varit verksam inom Barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP) i Örebro, även denna respondent rekommenderades av en 
familjeterapeut inom Magelungen. Bryman (2011) beskriver att en respondent som tillkommer 
med hjälp av tips från en redan befintlig respondent, kallas för snöbollsurval. Med andra ord 
kan studiens urval beskrivas som målstyrt med inslag av snöbollsurval. Eftersom urvalet 
omfattar alla familjeterapeuter inom Magelungens yngre verksamheter skulle studien även 
kunna beskrivas som en totalundersökning. Patel och Davidson (2011) beskriver att alla 
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personer inom en verksamhet kan ses som en population, om alla i populationen deltar i 
undersökningen så räknas detta som en totalundersökning. En totalundersökning medför att 
resultatet med säkerhet kan uttala sig om fenomenet just i den specifika populationen (a.a.).  
 
4.3 Datainsamlingsmetod - Semistrukturerad intervju  
En semistrukturerad intervju innefattar inte några färdiga svarsalternativ utan ger respondenten 
möjlighet att besvara frågorna fritt, vilket medför en djupare förståelse om respondentens 
perspektiv kring det som studeras (Nilsson, 2014). Den semistrukturerade intervjun innebär att 
intervjuaren har ett färdigt “manus” att förhålla sig till som innehåller specifika frågor som alla 
respondenter ska besvara. Under den semistrukturerade intervjun har respondenterna möjlighet 
att besvara frågorna med större frihet jämfört med den strukturerade intervjun. Detta medför 
sammantaget att intervjuaren har kontroll över samtalet, att svaren från intervjupersonerna går 
att jämföra med varandra, samtidigt som respondenterna är fria i sina resonemang (a.a.). Den 
semistrukturerade intervjun ansågs lämplig eftersom respondenterna fick möjlighet att svara 
fritt, men samtidigt förhålla sig till specifika frågor. Inför intervjuerna skapades två 
intervjuguider, en för familjeterapeuterna (se bilaga 5) och en för läkaren (se bilaga 6), dessa 
användes för att skapa struktur kring frågorna och gruppera dem efter olika frågeteman.  
 
Respondenterna tillfrågades om sin medverkan per telefon och mail, då de även informerades 
om studiens syfte. De som tillfrågades via mail, det vill säga respondenterna utanför Örebro, 
fick ett informationsbrev som bland annat innehöll en beskrivning av studiens syfte bifogat (se 
bilaga 4). Respondenterna från Örebro fick ta del av informationsbrevet vid intervjutillfället. 
Samtliga respondenter har tagit del av informationsbrevet och skrivit under sitt samtycke till 
deltagande i studien. Nilsson (2014) beskriver vikten av att respondenterna är införstådda med 
syftet samt rätten att avbryta sin medverkan. Hur information om respondenternas rättigheter 
förmedlas kan variera, antingen sker det muntlig eller skriftligt. Det viktiga är att forskaren 
förhåller sig till de etiska riktlinjer som finns, att respondenterna tillfrågas om intervjun får 
spelas in, samt att resultatet kan komma att publiceras (a.a.). Intervjun med familjeterapeuterna 
i Örebro genomfördes på deras arbetsplats efter önskemål från respondenterna. Intervjun 
genomfördes i grupp där båda familjeterapeuterna deltog samtidigt. De övriga 
familjeterapeuterna är stationerade på två olika verksamheter i Stockholm, dessa intervjuer 
skedde enskilt och utfördes via Facetime och Skype. Intervjun med familjeterapeuterna i Örebro 
tog en timme och 30 minuter, resterande intervjuer tog cirka en timme. Intervjun med läkaren 
genomfördes hemma hos respondenten efter önskemål, intervjun tog en timme och 30 minuter. 
Under intervjuerna fokuserade en av oss på att ställa frågor medan den andra fokuserade på att 
föra anteckningar och att observera. Alla intervjuer spelades in med inspelningsutrustning och 
transkriberades därefter.  
 
4.4 Analysmetod - Tematisk analys   
Med en kvalitativ analysmetod kan forskaren ha flera syften. En utmaning med att använda 
kvalitativa analysmetoder är att hitta betydelsefulla mönster och kunna skilja dessa mönster 
från varandra för att kunna tillföra analysen en betydelse (Fejes & Thornberg, 2015). I 
föreliggande studie har vi tillämpat tematisk analysmetod, där olika teman har identifierats. 
Tematisk analys innebär att kodade kategorier skapas för att sedan ligga till grund för de 
tematiska relationer som finns mellan kategorierna (Lindgren, 2014). Detta arbetssätt innebär 
att författaren sorterar bland koder och idéer. Hur noggrant denna tematisering görs samt på 
vilket sätt koderna upprättas kan variera. Antingen görs ett tydligt system där alla koder 
insorteras, alternativt så upprättas ett antal specifika nyckelteman som ligger till grund för 
analysen. Omfattningen av studien har i många fall en betydelse för utformandet av 
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tematiseringen. En större studie med ett stort antal respondenter kan med fördel använda ett 
systemiskt upplägg, vilket innebär att koda resultatet och föra in i en tabell. I en mindre studie 
är det fördelaktigt att utveckla nyckelteman. För att komma fram till olika nyckelteman behöver 
empirin analyseras och kategoriseras i förhållande till vad som är relevant i relation till studiens 
syfte (a.a.). Utifrån det transkriberade materialet till denna studie identifierades gemensamma 
nämnare, i form av meningar, mellan de olika intervjuerna. De identifierade meningarna 
kategoriserades och infördes vidare i en tabell. Exempel på kategorier som identifierades var 
tillit, våld, anknytning och beteende. Enligt Lindgren (2014) ska kategorierna sedan utformas 
till koder som sammanfattar innehållet från kategorierna. De framtagna kategorierna i 
föreliggande studien sammanfördes till koder i form av färgteman. Lindgren (2014) menar att 
koderna sedan ska bilda teman som används i analysen. Dessa teman utvinns genom att mönster 
och relationer mellan olika koder identifieras (a.a.). Den föreliggande studiens koder kunde 
slutligen sammanställas till tre teman: Beteende/symtom, möjliga orsaksförklaringar och 
behandling.  
 
4.5 Etiska överväganden  
Vi som författare har tagit hänsyn till de forskningsetiska kraven, vilka beskrivs av Bryman 
(2011) som Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet, Informationskravet och 
Samtyckeskravet. Kraven finns till för att säkerställa forskarens etiska förhållningssätt 
gentemot respondenterna. Det är viktigt att forskaren beaktar dessa krav och kontinuerligt 
överväger etiska aspekter som kan tänkas påverka respondenterna (a.a.). Denna studie har tagit 
hänsyn till de etiska kraven genom att informera deltagarna om deras rättigheter i och med 
deltagandet i studien. Dessa rättigheter är inkluderade i informationsbrevet (Se bilaga 4), vilket 
alla respondenter har tagit del av samt skrivit under. Vi har tagit hänsyn till respondenternas 
integritet genom att resultatet har avidentifierats. Även specifika fall som respondenterna har 
delgett under intervjuerna har avidentifierats i största möjliga mån. Genom detta har 
konfidentialitetskravet upprätthållits. Respondenterna i studien är informerade om hur deras 
empiri kommer att användas i studien och har samtyckt till detta, i enlighet med 
samtyckeskravet. Alla intervjuer spelades in med respondenternas medgivanden. 
Inspelningarna och transkriberingarna kommer vid studiens avslut att kasseras. Studien har 
bidragit till reflektion kring familjeterapeuternas arbetssituation, deras arbete innefattar mycket 
känslig information kring barnen och deras familjer. Detta har inneburit att det empiriska 
materialet har behandlats med respekt och försiktighet för att skydda barnet och deras familjer. 
Alla respondenterna har informerats och samtyckt till hur det empiriska materialet kommer att 
användas i studien, samtliga respondenter har även samtyckt till att städer i viss mån har 
benämnts i studien. Även läkarens situation kan uppfattas som etiskt problematisk då dennes 
åsikter avviker från normen inom hälso- och sjukvården, enligt läkaren själv. Läkaren 
problematiserade själv denna aspekt men valde ändå att delta i studien då hen ansåg att studien 
berör ett viktigt ämne.  
 
4.6 Litteraturanskaffning och källkritik  
Booth, Papaioannou, och Sutton (2012) beskriver att syftet med en litteraturanskaffning är att 
finna litteratur och forskning inom ämnet, för att på så vis skapa en bild av den befintliga 
kunskapen och eventuella kunskapsluckor. Sökorden som användes för att finna forskning inom 
ämnet var: Child, Trauma, Symtom och Behavior, Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) samt Environment. Sammantaget genomfördes fyra olika sökningar i tre olika 
databaser, vilka var: Social Service Abstracts, PsycINFO och Applied Social Sciences Index & 
Abstracts (ASSIA). Sökningarna genomfördes med sökorden i olika kombinationer. Alla 
sökningar begränsades till att vara dels peer reviewed, för att endast få träff på de artiklar som 
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blivit vetenskapligt granskade, dels publicerade mellan år 2000–2017. Artiklar med relevanta 
titlar valdes ut för att sedan exkluderas eller inkluderas beroende på innehållet i abstract. 
Artiklarna som inkluderades berörde barn med åldersspannet 6–14 år. Sammantaget valdes tio 
artiklar, vilka baserades på både kvalitativa och kvantitativa studier. Därtill har två böcker 
tillkommit som ansågs vara empiriskt grundade.  
 
4.7 Tillförlitlighet och äkthet  
Intervjufrågorna är genomarbetade och har diskuterats vid flera tillfällen, vilket Nilsson (2014) 
poängterar som en viktig aspekt för att uppnå en högre tillförlitlighet och äkthet i resultatet. För 
att höja tillförlitligheten och äktheten i studien är det vidare av vikt att undvika ledande frågor 
(a.a.). Intervjufrågorna anses vara genomarbetade då de utformats på ett sätt som möjliggör att 
studiens syfte ska kunna besvaras med hjälp av den insamlade empirin. De framställda 
intervjufrågorna har även diskuterats vid flertalet tillfällen både mellan den föreliggande 
studiens författare samt med vår handledare för att frågorna på bästa möjliga sätt ska kunna 
ligga till grund för att besvara studiens syfte. Respondenter har även fått möjlighet att besvara 
intervjufrågorna på ett öppet sätt och med sina egna ord, vilket vi anser har medfört att studiens 
tillförlitlighet och äkthet har höjts. Patel och Davidson (2011) påtalar vidare att tillförlitligheten 
och äktheten i en kvalitativ studie berör hela forskningsprocessen. Forskaren bör även ta fasta 
på skillnaden mellan det som anses vara normen och vad som avviker från den för att kunna 
upptäcka tvetydigheter (a.a.). I den föreliggande studien går denna del att relatera till den 
allmänna normen om ADHD och dess orsaksförklaring, vilket anses som tvetydigt i relation till 
vad som framkommit i denna studie. Studien framhåller att det föreligger en osäkerhet i vad 
som egentligen är den bakomliggande orsaken till att barn uppvisar beteendeproblematik, som 
i vissa fall leder till en ADHD-diagnos. Detta går emot normen att ADHD är biologiskt odlad 
och bör behandlas medicinskt med inriktning mot barnets symptom. Vidare har de intervjuer 
som genomförts i studien har spelats in och transkriberats. Under intervjutillfällena fördes även 
anteckningar för att säkerställa att all information som respondenterna uppgav fanns med. 
Denna typ av genomförande ligger i linje med vad Patel och Davidson (2011) menar bidrar till 
en större tillförlitlighet än en intervju som endast resulterar i anteckningar vid intervjutillfället. 
Den föreliggande studien kan vidare även anses ha en god tillförlitlighet gällande 
replikerbarhet. Detta anses då flera av respondenterna i studien redan innan samt vid 
intervjutillfället började reflektera kring ämnet. Uppfattningen är att svaren som respondenterna 
delgav var genomtänkta och kan därför tänkas bli likvärdiga vid en ny intervju. Kvale och 
Brinkmann (2014) påtalar liknande aspekter som viktiga gällande replikerbarhet och hur det 
påverkar studiens tillförlitlighet. En studie som kan replikeras vid andra tidpunkter och av andra 
forskare, samt att respondenterna skulle ge samma svar vid ett nytt intervjutillfälle anses höja 
studiens tillförlitlighet (a.a.).  
 
Läkarens medverkan kan anses ha en påverkan för den föreliggande studiens tillförlitlighet och 
äkthet då läkaren själv uttryckte att hens förståelse och åsikter kring ämnet skiljer sig från 
majoriteten av andra personers åsikter inom professionen. Denna aspekt bör tas i beaktning då 
en annan läkare kunde ha bidragit med ett annat synsätt kring fenomenet. Vår uppfattning är 
dock att läkarens utlåtande inte påverkat vårt synsätt kring ämnet, då vi redan innan studien var 
kritiska till diagnostiseringens utveckling. Båda studiens författare hade innan studiens 
genomförande erfarenheter i ämnet som påverkat synsättet kring diagnostiseringen av ADHD.  
Empirin från läkaren har inte använts i studiens resultat, vilket gör att vi anser att en annan 
läkares utlåtande inte heller skulle ha påverkat studiens resultat. En annan aspekt som anses ha 
bidragit till att studiens resultat har en hög tillförlitlighet, är att samtliga familjeterapeuter inom 
Magelungens yngre verksamhet har deltagit. Till följd av det gäller den sammantagna bilden 
av det empiriska resultatet hela Magelungens yngre verksamhet. Dock kan studien resultat inte 
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appliceras på Magelungens övriga verksamheter per automatik, men det är möjligt att anta att 
intervjuer med familjeterapeuter verksamma vid ”Heldag skola och behandling för äldre barn” 
skulle ge ett likvärdigt resultat. Det går att anta detta då samtliga familjeterapeuter uppgett 
liknande svar, vilket familjeterapeuter vid den äldre verksamheten även kan tänkas göra. 
Antagandet baseras även på att barnen som går i den yngre verksamheten i stor utsträckning 
även fortsätter till verksamheten för äldre barn.  
 
4.8 Metodens styrkor och begränsningar  
Den föreliggande studien har utgått från en kvalitativ metod, där sju intervjuer genomförts, 
spelats in och transkriberats. Den kvalitativa metoden ansågs lämplig då syftet var att undersöka 
om – och i så fall hur – familjeterapeuter bedömer att barns problembeteenden överensstämmer 
med deras diagnostiserade problem (ADHD) alternativt kan ha andra orsaksförklaringar, till 
exempel trauma. Detta kräver en djupare förståelse vilket är förenligt med den kvalitativa 
metoden, till skillnad från den kvantitativa som istället erbjuder en bredare förståelse. Om den 
föreliggande studien hade tillhandahållits med mer tid skulle fler familjeterapeuter från andra 
verksamheter erbjudits deltagande. Vilket inte bara hade resulterat i en djupare, utan också en 
bredare förståelse för familjeterapeuters uppfattning av barns problembeteende i stort. Det 
skulle även ha kunnat stärka den föreliggande studiens resultat ytterligare. Det är av vikt att 
poängtera att alla familjeterapeuter inom Magelungens yngre verksamhet har deltagit i den 
föreliggande studien, vilket innebär att resultatet ger en tydlig bild av den specifika 
verksamhetens målgrupp. En styrka med studien är att den skulle kunna anses replikerbar då 
flera av respondenterna i studien redan innan samt vid intervjutillfället reflekterade kring ämnet. 
Uppfattningen var därför att de svar som respondenterna delgav var genomtänkta och därför 
kan tänkas vara likvärdiga vid en ny intervju. Det finns även en styrka i att familjeterapeuterna 
delar samma bild av barns problembeteende, vilket inte heller antas förändras vid en ny intervju.  
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5. Tolkningsram  
Barnkonventionen kommer i januari 2020 inkorporeras i svensk lagstiftning, vilket ska bidra 
till en helhetssyn kring barns mänskliga rättigheter. Idag finns barnkonventionen med i svensk 
lagstiftning, till stor del, för att värna om barns rättigheter (Regeringskansliet, 2017). I enlighet 
med 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) [FB] har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god 
fostran, vilket vårdnadshavarna till barnet ska tillgodose. Vidare får barn inte utsättas för våld 
eller kränkande behandling. Enligt 6 kap. 2 § FB ska vårdnadshavaren ansvara för att barnets 
utveckling tillgodoses genom omsorg och utbildning med hänsyn till barnets ålder. 
Magelungens verksamhet omfattas av Skollagen (SFS 2010:800) [SkoL], därför kommer ett 
par av paragraferna att presenteras. Dessa kommer dock inte att analyseras närmare i den 
föreliggande studien. I 1 kap. 4 § SkoL framkommer att skolan ska beakta att alla barn erbjuds 
utbildning oavsett personliga förutsättningar, samt bistå stöd och hjälp vid behov. Skolan ska 
även bistå med ett elevhälsoteam för att kunna tillgodose specifika behov hos eleverna, vilket 
framkommer i 2 kap. 25 § SkoL. Om ett barn är i behov av stöd som inte kan tillgodoses enbart 
från vårdnadshavare och skolan kan barnet komma att erbjudas bistånd från Socialtjänsten 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) [SoL]. När ett barn omfattas av SoL ska 
barnets bästa alltid vara avgörande i enlighet med 1 kap. 2 § SoL.  
 
En verksamhet som kan uppfylla biståndsbeslut rörande barn med skol- och familjeproblematik 
är i det här fallet Magelungens verksamhet “heldag - behandling & skola för yngre barn”, som 
är ett komplement till kommun- och landstingets egna insatser (Magelungen, 2018). 
Magelungen är ett personalägt aktiebolag som bedriver olika behandlingsverksamheter, med 
bland annat integrerad skola (pedagogiska insatser i kombination med behandling). 
Magelungen är en verksamhet som tillgodoser bistånd enligt socialtjänstlagen samt förhåller 
sig till skollagen (med gemensamt uppdrag från social- och utbildningsförvaltningen), då målet 
med insatsen är att täcka en problematik som berör flera delar av barnets liv. Heldag - 
behandling & skola för yngre barn har tre verksamheter i Sverige, vilka finns i Örebro och 
Stockholm. Verksamheterna utgår från en systemteoretisk grundsyn och arbetet utförs genom 
ett team kring varje barn. Ett team innefattar en samordnare, en familjeterapeut och en mentor. 
Arbetet kring barnen utgår från individuellt uppsatta behandlings- och skolmål, i nära samarbete 
med uppdragsgivare och familj. Magelungens uppgift är att stödja barnen i sin sociala och 
känslomässiga utveckling. Barnen som kommer till Magelungen har skiftande social och 
psykisk problematik, t.ex. koncentrationssvårigheter, depression, social problematik (svårt att 
förhålla sig till andra människor efter deras förväntningar), problem med konflikthantering, 
skolfrånvaro och misslyckande i skolan samt neuropsykiatriska diagnoser (a.a.).  
 
Familjeterapeuterna på Magelungen arbetar efter en systemteoretisk grundsyn med ett flexibelt 
förhållningssätt. Behandlingen formas efter barnet och familjens behov, vilket kan skilja sig åt 
beroende på den rådande problematiken. Eresund och Wrangsjö (2010) menar att behandling 
riktad mot barn med beteendeproblematik ska ha fokus på bemötande, då samspelet ofta är 
grunden till problematiken mellan barn-förälder eller barn-skola (skolpersonal/klasskamrater). 
Vidare behöver behandlingen ofta ske i kombination med andra insatser, exempelvis 
tillsammans med stöd i skolan. Denna kombination är nödvändig då enbart behandling kan 
skapa förändring i familjen (a.a.), vilket är en viktig utgångspunkt i Magelungens verksamhet, 
då den är utformad på så sätt att behandlingen även innefattar anpassad skolgång. Eresund och 
Wrangsjö (2010) framhåller att det även krävs andra insatser för att en förändring  ska ske i 
skolan. Den viktigaste delen i behandling av barn med beteendeproblematik är att föräldrarna 
är delaktiga (a.a.). Även denna del ses i Magelungens verksamhet då behandlingen kräver 
föräldrarnas delaktighet för att en förändring ska bli möjlig.  
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Familjeterapi som behandlingsmetod har enligt Eresund och Wrangsjö (2010) en styrka i att 
den erbjuder en metodisk flexibilitet samt en möjlighet för familjeterapeuter att välja hur arbetet 
ska utföras. Ibland kan det vara till fördel att ha hela familjen samlad, medan andra situationer 
kräver en mer uppdelad behandling mellan föräldrar och barn. Behandlingsarbetet är 
systemorienterat och fokuserar oftast på nuet. Familjeterapeuterna kan ge handfasta tips som 
föräldrarna ska prova att använda hemma, vilka sedan utvärderas vid nästa behandlingstillfälle 
(a.a.). Vilket är en del av familjeterapeuternas tillvägagångssätt i behandlingen på Magelungen.  
  
Eresund och Wrangsjö (2010) beskriver tre viktiga utgångspunkter vid behandlingsarbete med 
barn, dessa är: resurser och starka sidor, tillit och relation, samt genuint och respektabelt behov. 
Resurser och starka sidor finns hos alla barn, men kommer till olika uttryck beroende på hur 
samspelet fungerar med den andra parten, som kan vara föräldrar eller lärare i skolan. Barnets 
självkänsla är beroende av bekräftelse som förmedlar att barnet är kompetent, vilket innebär att 
barnets positiva egenskaper måste lyftas fram. Tillit och relation är viktigt för att kunna utföra 
behandlingsarbetet, det behöver skapas en relation där barnet kan känna tillit till behandlaren. 
Den sista utgångspunkten är genuint och respektabelt behov, vilket innebär att 
behandlingsarbetet inte kan inriktas på barnets problembeteende. Att skapa en förståelse för 
orsaken bakom beteendet handlar ofta om att se bortom det provocerande beteendet. 
Anledningen till att barnet agerar ut kan faktiskt handla om barnets behov av uppmärksamhet, 
brist på respekt gentemot barnet eller så är det helt enkelt ett rop på hjälp från barnets sida (a.a.). 
Tillit, relation och resurs är alla aspekter som familjeterapeuterna vid Magelungen beaktar och 
förhåller sig till genomgående i behandlingsarbetet. De anser att dessa aspekter är av vikt för 
att förbättringsarbetet i familjen ska kunna bli möjligt.  
 
5.1 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras teorier med vars hjälp vi avser att analysera resultaten. Tidigare 
forskning har påvisat ett samband mellan miljöfaktorer och ADHD, och då framförallt i 
familjemiljön. Därför valdes affektteorin, anknytningsteorin samt mentaliseringsteorin som 
teorier för att analysera på interaktionsnivå. Genom att analysera på interaktionsnivå avser vi 
att få fördjupad förståelse för bland annat hur relationer och kontexter kan påverka uppkomsten 
av ADHD hos barn. Systemteorin valdes vidare som övergripande teori, vilken kan förstås på 
fler nivåer än interaktionsnivå. Dock kommer analysen syfta till interaktionen mellan 
människor på gruppnivå, exempelvis mellan behandlare-barn och barn-förälder. Systemteorin 
kommer vara den teori som framförallt används i kommande analys då denna teori skapar 
möjlighet för en förståelse för ett fenomen ur olika vinklar samt hur olika delar påverkar 
varandra. Affektteorin, ankntyningsteorin samt mentaliseringsteorin avser att bidra till en 
djupare förståelse i analysen och även för att förstå vissa situationer ur en annan vinkel än den 
systemteoretiska. Genom att vi valt flera olika teorier avser vi att dessa i analysen ska 
komplettera och stärka varandra för att få en djupare förståelse för resultatet. Teorierna 
presenteras vidare under följande rubriker: systemteori, affektteori, anknytningsteori samt 
mentaliseringsteori.  
 
5.1.1 Systemteori 
Samspelet som sker mellan barn och förälder anses vara grunden i förståelsen kring barnets 
beteende (Eresund & Wrangsjö, 2010). Ett perspektiv som fokuserar på samspelet mellan 
individer i stället för att fokusera på det som händer i individen är systemteoretiskt till sin 
karaktär (a.a.). Med utgångspunkt i socialekologiskt ramverk studeras exempelvis hur barn 
påverkas och samverkar i olika system (mikro-, meso-, exo-, och makrosystem) (Klefbeck & 
Ogden, 2012). Mikrosystemet används för att förstå relationer i direkt anslutning till barnet. 
Mikrosystem är det system som barnet själv ingår i, vilket kan vara familjen, skolan och 
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kompisar till barnet (a.a.). Eresund och Wrangsjö (2010) beskriver att inom varje familj finns 
mindre system som behöver dynamik för att kunna fungera tillsammans. Föräldrar och barn är 
exempelvis två skilda system som har olika funktion i familjesystemet. Föräldrarna har till 
uppgift att sätta gränser och bibehålla en enighet om vad som är rätt och fel, barnets uppgift är 
att kunna samspela och ha respekt för sina föräldrar. Beteendeproblematik är vanligt 
förekommande hos barn där dessa skilda system inte fungerar i relation till varandra. Det kan 
handla om att reglerna kring vad som är ett acceptabelt känslouttryck i olika situationer inte är 
konsekventa, vilket medför att barnets beteende skapar problem i andra situationer utanför 
familjesystemet, exempelvis i skolan. Familjen behöver tydlighet i sitt samspel både när det 
gäller explicita och implicita regler om hur man ska vara mot varandra inom familjen, vilket 
barnet kan använda sig av i sociala situationer utanför familjen (a.a.). Genom att studera de 
olika systemen barnet ingår i, går det att se hur barnet påverkas både direkt och indirekt i olika 
sammanhang (Klefbeck & Ogden, 2012). Mesosystem är relationerna mellan olika 
mikrosystem. Ett problem uppstår vanligtvis genom att olika mikrosystem inte fungerar 
tillsammans, vilket exempelvis kan bero på att barnet inte får samma bemötande, regler och 
riktlinjer hemma och i skolan. Exosystemet är de system som barnet inte ingår i direkt, men 
som påverkar barnet indirekt. Exempel på ett exosystem kan vara förälderns arbetsplats, 
föräldrarnas relation till sina föräldrar eller skolförvaltningen (a.a.).  
 
Vi har inte funnit några betydande svagheter för systemteorin i sig, vilket vi anser kan bero på 
att den är så pass omfattande och innefattar flera olika nivåer. Dock menar Payne (2008) att en 
kritik som kan riktas mot systemteorin är att den är så pass omfattande och täcker så mycket att 
den kan ses som allmän och svår att tillämpa på specifika situationer. Payne (2008) menar även 
att systemteorin inte framhåller hur man kan göra för att påverka ett system, utan presenterar 
endast hur det ser ut i ett system. Likväl är en svårighet med systemteorin att den endast 
fokuserar på hur det ser ut här och nu (Öquist, 2008), vilket ur behandlingssynpunkt kan bli 
problematiskt då det kräver att man ibland även tittar bakåt på det som varit. Det kan liknas vid 
att man i behandlingen vill finna orsaker bakom ett problembeteende. Av de svagheter vi tagit 
del av kring systemteorin uppfattar vi inte att de är avgörande för valet av teori. Vi anser att 
systemteorins omfattning och ena sidan skulle kunna medföra vissa svårigheter i en analys, och 
andra sidan är det inte omöjligt att utföra en analys utifrån systemteorin. Vår uppfattning är att 
systemteorin har stor relevans för den föreliggande studien, bland annat på grund av att 
familjeterapeuterna utgår från ett systemteoretiskt synsätt men även för att teorin med sin 
omfattning kan bidra till en stark analys.  
 
5.1.2 Affektteori 
Affektteorin utgår ifrån att det finns nedärvda basaffekter hos människan (Eresund & Wrangsjö, 
2010). Basaffekter är de känslor som barnet har vid födseln men som sedan utvecklas i 
samspelet med föräldern, vilket har en stor betydelse för utvecklandet av förmågan att 
differentiera känslor. Barn uppväxta med en förälder som har haft svårt med affektintoning 
uppvisar ofta beteendestörningar. Sådana störningar kan även ha orsakats av genetiska eller 
traumarelaterade orsaker. Enligt Eresund & Wrangsjö (2010) föds barn med nio basaffekter 
som påverkas av uppväxten och länkas samman till sammansatta känslor ju äldre barnet blir. 
Tre av basaffekterna är rädsla, aggression och ilska. Dessa känslor påverkas av de händelser 
som barnet upplever under sin tidiga barndom och utvecklas därefter på olika vis. Rädsla är en 
känsla som även föder aggression. Ett barn som tidigt upplever starka känslor av rädsla har en 
tendens att förtränga känslan och istället utveckla aggressiva känslor. Rädsla aktiverar 
människor till kamp eller flykt, vilket hos barn tenderar att innebära att de tar till metoden 
“anfall är bästa försvar” (Eresund & Wrangsjö, 2010, s. 97) - vilket också kan ses hos många 
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barn med beteendeproblematik. Även känslan ilska kan utvecklas till aggression när barnet vill 
göra sig av med smärta eller obehag (a.a.).  
 
Sonnby-Borgström (2012) uttrycker att det finns brister med affektteorin då teorin inriktar sig 
på känslor som resulterar i olika ansiktsuttryck. Vilket inte anses tillräckligt för att förklara 
teorin då det finns fler emotionella system, exempelvis familjerelaterade och 
anknytningsemotioner som bör användas för att komplettera affektteorin. Vidare anses 
affektteorin vara av biologisk karaktär (a.a.), vilket kan anses otillräckligt i studier inriktade för 
socialt arbete. Dock har vi valt att använda denna teori trots kritiken eftersom affektteorin anses 
ha relevans för analysen i kombination med anknytningsteorin.  
 
5.1.3 Anknytningsteori   
Barnet är beroende av sin anknytningsperson från födseln. Redan i spädbarnsåldern utvecklar 
barnet ett beteendesystem som vidare reglerar anknytningsrelationer (Broberg, Granqvist, 
Ivarsson & Rishom-Mothander, 2006). Systemet läser av den fysiska tillgängligheten av en 
starkare och klokare anknytningsperson och reglerar beroende på omständigheter i miljön och 
inom barnet självt anknytnings beteenden riktade till denne. Genom att barnet söker närhet och 
trygghet hos anknytningspersoner i situationer där fara kan uppstå, antas barnets chanser till 
överlevnad öka. Beroende på anknytningspersonens tillgänglighet påverkas hur väl 
anknytningen lyckas fylla funktionen av fysiskt beskydd och psykologisk trygghet. Barnets 
förväntningar på anknytningspersonens tillgänglighet regleras mentalt genom de inre 
arbetsmodeller som barnet konstruerar utifrån sitt samspel med anknytningspersonen redan 
som spädbarn. Begreppet inre arbetsmodeller refererar inom anknytningsteorin till barnets 
mentala representationer av verkligheten. Barnets samspel med anknytningspersonen under 
spädbarnsåren resulterar i att modeller av andra och modeller av självet utvecklas. De 
erfarenheter som barnet får när anknytningssystemet är högaktiverat, vilket det till exempel är 
när barnet blir skrämt eller är ledset, är av särskild vikt i utvecklandet av arbetsmodeller. Det 
är emellertid anknytningspersonens förhållningssätt till barnet i dessa situationer som blir av 
särskild vikt för barnet, då barnet genom detta får erfarenheter att kunna reglera och förutsäga 
i dessa avseenden (a.a.).  
 
Barnets erfarenheter av anknytningspersonen och hur denne svarar på barnets signaler blir 
därför avgörande för barnets modeller av andra (Broberg et al., 2006). Beroende på om 
anknytningspersonen anser att barnets beteende är acceptabelt eller inte är också centralt för 
utvecklingen av modellen av barnets själv. Vad som blir central för barnets utveckling är med 
andra ord på vilket sätt anknytningspersonen finns eller inte finns tillgänglig för barnet om 
denne behöver stöd. Om barnet vet att anknytningspersonen finns tillgänglig för barnet när 
denne behöver det, får barnet med sig erfarenheten av att en fara kan hanteras med stöd av 
anknytningspersonen. Genom att barnet vet med sig att faror kan hanteras med stöd av 
anknytningspersonen blir barnet mer avslappnat, flexibelt och kompetent i att utforska andra 
aspekter av miljön. Det är vidare av vikt att anknytningspersonen tillåter och stödjer barnet i 
dess utforskande av omgivningen utan att begränsa barnet när fara inte föreligger (a.a.). Denna 
typ av beteende benämns som trygg-anknytning, vilket anses vara den vanligaste anknytningen 
hos barn i Sverige (Eresund & Wrangsjö, 2010).  
 
Ett barn som ofta, eller för det mesta avvisas av anknytningspersonen utvecklar en negativ 
modell av självet (Broberg et al., 2006). Konsekvensen av en sådan modell kan bli att barnet 
inte söker stöd hos anknytningspersonen ens vid fara, barnet kan istället komma att fokusera på 
leksaker eller andra saker. I den här typen av fall minimeras barnets uppmärksamhet till 
anknytningspersonen, till följd av avvisande (a.a.). Ett exempel på denna typ av beteende kan 
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vara att barnet får svårigheter med att lita på andra människor, vilket märks genom att barnet 
får svårt med nya relationer. Det här beteendet benämns som otrygg-undvikande anknytning 
(Eresund & Wrangsjö, 2010). Om anknytningspersonen istället är inkonsekvent i förhållande 
till barnets signaler, eller begränsar barnet trots att fara inte har uppstått kan det medföra att 
barnet inte fokuserar på sitt utforskande, utan endast på anknytningen (Broberg et al., 2006). 
Barnet kan därefter komma att känna en osäkerhet till sin egen förmåga. I det här fallet 
maximeras barnets uppmärksamhet gentemot anknytningspersonen till följd av inkonsekvent 
bemötande eller att anknytningspersonen begränsar barnets utforskande (a.a.). Denna typ av 
beteende benämns som otrygg-ambivalent/motspänstig anknytning (Eresund & Wrangsjö, 
2010). Gemensamt för både otrygg-undvikande och otrygg-ambivalent/motspänstig 
anknytning är att det hos barnet finns en bild att anknytningspersonen inte finns tillgänglig vid 
fara (Broberg et al., 2006). Ett beteende där barnets samspel med föräldern styrs av rädsla, där 
barnet inte litar på att föräldern är en trygg bas och där barnet inte heller kan utforska sin miljö 
liknas vid en desorganiserad anknytning (Eresund & Wrangsjö, 2010). Med ett beteende som 
baseras på ovanstående (rädsla, otrygghet, icke utforskande) uppför sig barnet oförutsägbart 
och vill kontrollera sin förälder. Det desorganiserade anknytningsbeteendet hos barn har visat 
sig ha samband med oförutsägbara, aggressiva utbrott och utåtagerande beteende. Ett otryggt- 
och desorganiserat anknytningsmönster ligger i linje med bristande social kompetens, bristande 
impulskontroll, uppmärksamhetssvårigheter samt koncentrationssvårigheter. Dessa beteenden 
kan även ses hos explosiva barn. Anknytningssvårigheter kan även orsaka svårigheter med 
affektreglering och funktioner som styr socialt samspel (a.a.).  
 
Under den föreliggande studiens utformade har det framkommit svagheter i Anknytningsteorin 
gällande hur de olika anknytningsmönster ska appliceras på konkreta situationer. Elzinga 
(2009) menar att det är svårt att ta en modell och generalisera den till alla givna situationer, 
exempelvis anknytningsteorins olika anknytningsmönster. Vår uppfattning utifrån Elzingas 
(2009) påstående är att anknytningsteorin ska vara tillämpbar på alla människor, då alla 
förväntas passa in i någon av dessa anknytningsmönster. Utifrån detta kan vi förstå på vilket 
sätt Elzinga (2009) menar att det finns brister och svagheter i en teori vars modeller ska vara 
anpassningsbara för alla i samhället. Elzinga (2009) beskriver att dessa modeller utgör 
representanter för verkligheten, vilket innebär att alla individer inte kommer att kunna passa in 
i dessa modeller. Dessa svagheter kring anknytningsteorin kan antas få en påverkan för den 
kommande analysen då det finns en risk med att placera in barnen från Magelungen i olika 
anknytningsmönster. Dock har anknytningsteorin ansetts vara relevant för den föreliggande 
studien då familjeterapeuterna både direkt och indirekt uttal sig om anknytningens betydelse 
för barnet.  
 
5.1.4 Mentaliseringsteori  
Mentaliseringsförmågan är viktig för barnets utvecklande av affektreglering. Barnet utvecklar 
mentaliseringsförmågan med hjälp av anknytningspersonen för att kunna skapa en förståelse 
för och formulera tankar kring någonting denne upplevt (Eresund & Wrangsjö, 2010). Det 
innebär att barnet skapar en förståelse för sitt känsloregister genom att sätta ord på känslor, 
exempelvis: “jag är arg”, “jag känner mig ledsen”. För att barn ska kunna utveckla sin 
mentaliseringsförmåga behövs en anknytningsperson som är känslomässigt tillgänglig. Det 
krävs att anknytningspersonen kan reflektera verbalt över sina egna och barnets känslor, redan 
från barnets födsel. När barnet blir tre- fyra år utvecklas barnets förståelse för att andra personer 
har känslor, känslor som kanske inte stämmer överens med barnets känslor för stunden, vilket 
är ett led i mentaliseringsprocessen. Denna utveckling fortsätter sedan i relationen och 
samspelet mellan barnet och anknytningspersonerna där även anknytningsrelationen utvecklas 
och förändras i takt med att barnet blir äldre. Tryggt anknutna barn stimuleras lättare i 
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utvecklandet av mentaliseringsförmågan då de känner en säkerhet kring att 
anknytningspersonen finns där och möter deras behov. Barnet stimuleras även i sin förmåga att 
tolka och förstå sina egna och andra människors känslor och upplevelser, vilket ligger till grund 
för att barnet ska lära sig att förstå andra människors beteende (a.a.).  
 
Mentaliseringsförmågan är även viktig i barnets utveckling av impulskontroll och 
självreglering (Eresund & Wrangsjö, 2010). Barn med sociala svårigheter, som agerar i affekt 
när de blir upprörda, skriker och/eller slåss, har oftast haft en otrygg eller desorienterad 
anknytning då de inte klarar av att reglera sitt känsloregister. Dessa barn har även svårt att agera 
målmedvetet, kontrollera sina impulser samt tolka och förstå sociala situationer. 
Anknytningspersonens förmåga till känslomässig närhet och känsloreglering har därför stor 
betydelse för barnets utveckling av mentaliseringsförmågan. Genom att barnets känslor speglas 
av föräldern, exempelvis tröstas när denne är ledsen så skapas en förståelse för orsak och 
verkan. Barnet utvecklar en inre förståelse för att känslor är komplexa. Barn som haft en otrygg 
anknytning där anknytningspersonen inte uppmärksammat barnets känslor kommer inte att 
utveckla mentaliseringsförmågan på samma sätt som barn med en trygg anknytning. En 
anknytningsperson som exempelvis möter det ledsna barnet med sorg genom att själv börja 
gråta, istället för att trösta barnet, kan påverka att barnet skapar en bild av att omgivningen är 
farlig. Även ett bemötande med irritation eller bagatellisering av barnets känslor anses påverka 
barnet negativt, då det kan leda till att barnet utvecklar en känsla av värdelöshet som kan 
utvecklas till en dålig självbild. Vidare kan barn som levt i en oförutsägbar hemmiljö med våld 
utveckla svårigheter med att möta vuxnas känslor då alla uttryck upplevs som hotfulla och 
skrämmande, vilket gör att mentaliseringsförmågan hämmas aktivt med påföljd att barnets 
försök till reflektion upphör (a.a.).  
 
Svagheter i mentaliseringsteorin framförs av Jha & Singh (2009) som menar att 
mentaliseringsförmågan är begränsad och inte kan förstås utifrån alla människor. Vidare menar 
dem att mentaliseringsförmågan är en medfödd egenskap som vissa människor därför kan ha 
en avsaknad av och därefter inte kan utveckla (a.a.). Denna svaghet grundar sig i att 
mentaliseringsteorin utgår ifrån att mentaliseringsförmågan utvecklas i samspelet med 
anknytningspersonen (Eresund & Wrangsjö, 2010). En svaghet som därför kan ses i 
mentaliseringsteorin är huruvida vissa personer faktiskt inte har möjlighet att utveckla 
mentaliseringsförmågan, oavsett om det finns en anknytningsperson eller inte (Jha & Singh, 
2009). Vi har förståelse för de svagheter som finns med mentaliseringsteorin och har tagit till 
oss dessa. Teorin anses dock ha relevans för den föreliggande studien då resultatet i den 
föreliggande studien har visat att barns bristande mentaliseringsförmåga, enligt 
familjeterapeuterna, beror på brister i relationen mellan barn och förälder.  
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6. Resultat och Analys 
Nedan presenteras resultatet under tre olika rubriker som bygger på de teman som framkom i 
den tematiska analysen. Dessa teman är: beteende och symtom, möjliga orsaksförklaringar och 
behandling. Resultatet som bygger på sex respondenters deltagande kommer att presenteras 
utan att några personuppgifter delges för att på så vis bibehålla att respondenterna är 
avidentifierade. Analysen kommer att genomföras med stöd av teorier och tidigare forskning, 
denna presenteras som ett eget avsnitt under respektive rubrik.  
 
6.1 Beteende och symtom 
Beteenden som familjeterapeuterna förknippar med en ADHD-diagnos är impulsivitet, att 
barnets fokus kan försvinna av minsta lilla störningsmoment och att de: “[...]hamnade i affekt 
väldigt ofta, hade otroligt svårt att fokusera och det fanns ingen uppenbar trauma i 
bakgrunden[...]”. Vad som tydligt framkom i intervjuerna med familjeterapeuterna var att de 
sällan behandlat barn med en ADHD-diagnos där barnets beteende stämde väl överens med 
dess diagnostiserade problem. Alla familjeterapeuter uttryckte att det hos majoriteten av barnen 
de mött på Magelungen även förekommit andra typer av problematik i familjen som kan ha 
påverkat barnets problembeteende. Med andra ord kunde de inte med säkerhet urskilja att 
barnets problembeteende enbart berodde på dess ADHD-diagnos. I de specifika fall där 
familjeterapeuterna faktiskt kunde minnas att barnets problembeteende berodde på dess 
diagnostiserade ADHD-problematik var det oftast ordnade familjeförhållanden kring barnet. 
Barnet var dessutom behjälpt av sin medicinering. Problembeteendet kvarstod även i de fall där 
familjen faktiskt förändrat det problem som av familjeterapeuterna antogs vara bidragande till 
barnets beteendeproblematik. En familjeterapeut exemplifierar att: “[...]hen var dessutom 
väldigt hjälpt av sin medicinering. Det kunde man se, att då kunde hen klara av att hålla ihop 
längre perioder i verksamheten.”. Familjeterapeuten framhåller även att föräldrarna i det här 
fallet uttryck att: “[...]vi måste titta på oss själva och vårt sammanhang, och jobba med oss 
själva för att kunna hjälpa vårt barn[...]”.  
 
Familjeterapeuternas gemensamma bild var att majoriteten av barnen de behandlat med en 
ADHD-diagnos, även hade en familjeproblematik som påverkat barnets uppväxt negativt på 
olika sätt. Familjeterapeuterna menar att barnets problembeteende kan ha flera 
orsaksförklaringar än enbart barnets diagnos. Flera av familjeterapeuterna uttryckte att de blev 
förvånade över vad de själva kom fram till när de fick frågan om ADHD och diagnosens 
“riktighet” på barnen. En familjeterapeut uttryckte:  
 

[...]det blev uppenbart när jag gick igenom både elever historiskt och nu att alla har ju nästan 
ADHD-diagnos, men det är inte ADHD-barn som vi har sett här. Så jag vet inte vad man ska 
tänka om det, men det är barn som...men ibland har det blivit så att man funderat på, men 
någonting kanske det är, men inte ren ADHD utan snarare att det har blivit att man har tänkt 
kring vad är det som barnet har varit med om eller att man se mer [...] ibland, har det inte 
funnits någon tillstymmelse till ADHD, vad man kan tänka men ändå har det barnet haft en 
ADHD-diagnos.  

 
Familjeterapeuterna uttryckte att dessa barn snarare har haft mer social beteendeproblematik i 
form av aggression och problem i samspelet med både vuxna och barn. Detta uttrycker sig bland 
annat genom att barnen uppvisar ett utåtagerande beteende när de känner sig trängda eller 
befinner sig i, för dem, otrygga situationer. Några av familjeterapeuterna upplever även att 
dessa barns problembeteende avtar när de vistas i en trygg och strukturerad miljö. 
Familjeterapeuterna kan därför se hur problematik inom familjen påverkar barnets beteende. 
En familjeterapeut uttrycker att: “[...]om man tänker sig familjen som ett system, då är ungen 
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symtombärare för mig. Så egentligen kan man säga att barnet kommer med sina föräldrar till 
oss, på nått sätt”. Familjeterapeuterna menar därefter att barnets problembeteende måste 
förstås ur ett större sammanhang.  
 
6.1.1 Analys 
Enligt familjeterapeuterna är det svårt att exakt veta vad det är som orsakar barns 
problembeteende. Sett till affektteorin går det att anta att beteendeproblematiken kan orsakas 
av genetiska- eller traumarelaterade orsaker, till följd av att en förälder har haft svårt med 
affekttoning (Eresund & Wrangsjö, 2010). Liknande slutsatser förs av Szymanski et al., (2011) 
som menar att traumatiserade barn kan ha svårigheter med att reglera känslor, till följd av 
händelserna i barndomen som utlöst traumat. Resultatet visar att familjeterapeuterna har svårt 
att urskilja vad beteendeproblematiken beror på, samtidigt som de uttrycker att 
beteendeproblematiken hos barnen snarare beror på sociala svårigheter och rädsla än något 
annat. Ett liknande resonemang förs av Eresund & Wrangsjö (2010) som menar ett barn som 
tidigare upplevt starka känslor av rädsla, exempelvis till följd av en traumatisk situation, 
tenderar att förtränga känslan och istället utveckla aggressioner (a.a.). Detta uttrycker även 
familjeterapeuterna, som också menar att barnets aggressioner skapar problem i samspelet med 
både vuxna och barn. Barnen tenderar att uppvisa ett utåtagerande beteende, när de enligt dem, 
befinner sig i otrygga eller hotande situationer. Detta stärker Eresund & Wrangsjö (2010) som 
beskriver att det är vanligt att barn med beteendeproblematik tar till kamp eller flykt när känslan 
rädsla infinner sig.  
 
Familjeterapeuterna beskriver att det går att se hur problematik inom familjen påverkar barnets 
beteende. Vilket kan förstås genom Eresund & Wrangsjö (2010) som menar att barnets 
beteende påverkas av samspelet som finns mellan barn och förälder. Familjeterapeuterna 
upplever att barnet påverkas negativt av den problematik som kan finnas i familjen, vilket 
uttrycks bland annat genom att barnen har svårigheter med affektreglering. Barnets svårigheter 
med affektreglering uttrycker Eresund & Wrangsjö (2010) kan ha orsakats av svårigheter med  
mentaliseringsförmågan, till följd av bristande samspel mellan förälder och barn. Detta 
resonemang stärks även av Klefbeck & Ogden (2012) som menar att det är viktigt att barnet 
förstås utifrån de olika sammanhangen och relationerna den ingår i. En familjeterapeut beskrev 
hur man kan förstå barnet utifrån det sammanhang den befinner sig i: “[...]om man tänker sig 
familjen som ett system, då är ungen symtombärare för mig. Så egentligen kan man säga att 
barnet kommer med sina föräldrar till oss, på nått sätt”. Detta ligger i linje med ett 
systemteoretiskt tänkt, där alla delar i ett system påverkar varandra (Eresund och Wrangsjö, 
2010). Eftersom den grundläggande utgångspunkten för familjeterapeuterna är systemteoretisk, 
så gör det att deras synsätt kan skilja sig från andra som arbetar med barn med 
beteendeproblematik.  
 
6.2 Möjliga orsaksförklaringar  
En samlad bild som familjeterapeuterna delgav var att föräldrarnas uppväxt till stor del speglar 
relationen som finns till deras egna barn. Familjeterapeuterna uppgav att föräldrarna efter en 
tid börjar öppna upp sig om sin egen historia, vilket i många fall visar sig spegla den nuvarande 
familjesituationen. En familjeterapeut uttryckte: “[...]oftast hamnar man där förr eller senare 
i att man prata lite om hur var det för dig när du var liten”. Samtidigt menar en annan 
familjeterapeut att alla inte påverkas på samma sätt av en specifik händelse. Hen uttrycker att 
det kan finnas en genetisk sårbarhet som gör att vissa har anlag för att påverkas negativt i större 
utsträckning än andra: “[...]jag fick en förlossningsdepression. För det är liksom “bad luck” i 
det också. Alltså det finns inga raka förklaringsmodeller som alltid håller, som är kausala[...]”. 
Den samlade bilden från familjeterapeuterna är ändå att familjen har stor betydelse för barnet, 
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både hur familjesituationen ser ut nu men också hur den har varit tidigare. Familjesituationen 
påverkas av föräldrarnas egen uppfattning om hur en familj ska se ut och vara. 
Familjeterapeuterna upplever att antingen gör föräldrarna som deras egna föräldrar har gjort, 
eller så väljer de att göra tvärtom: “[...]jag ska banne mig inte bli som mina föräldrar[...]”. Det 
kan dock resultera i att det blir fel åt andra hållet, familjeterapeuterna menar att många av 
föräldrarna de möter har svårt att hitta en balans, det blir ofta antingen eller.  
 
Familjeterapeuterna menar att anknytningen och familjesituationen till stor del påverkar barnets 
beteende. Den samlade bilden är att alla delar i familjen påverkar varandra, alltså kan man inte 
friskriva barnet från att påverka samspelet i familjen, lika lite som man kan friskriva 
föräldrarna. Gemensamt för de flesta barn som varit inskrivna på Magelungens verksamhet för 
yngre barn är att anknytningsmönstret varit otryggt och i vissa fall desorganiserat. Alla 
familjeterapeuter berättar att majoriteten av barnen de mött har levt under otrygga förhållanden, 
framför allt har våld och bristande föräldraskap varit utmärkande. En familjeterapeut berättar 
att: “Vanligaste hos oss har nog varit att antingen en förälder eller förälder och barn varit 
utsatta för våld”. Omsorgsbrister i barndomen var dock den vanligaste upplevelsen enligt 
familjeterapeuterna. Exempel på omsorgsbrister som uppgavs av familjeterapeuterna var att 
anknytningspersonen inte funnits där känslomässigt, missbruk samt avsaknad av trygg bostad. 
Familjeterapeuterna uppgav att många av dessa barn kan antas ha ett uppväxttrauma utifrån den 
bild familjeterapeuterna fått av familjerna genom behandlingen. Samtidigt visar resultatet att 
antalet barn med traumadiagnos skiljde sig åt mellan Örebro och Stockholm. Några av 
familjeterapeuterna uppgav att de behandlat många barn med en traumadiagnos, medan andra 
familjeterapeuter uppgav det motsatta. Vad som dock var gemensamt både för 
familjeterapeuterna i Örebro och Stockholm var att de hade kännedom om att fler barn, än de 
som var diagnostiserade med trauma, varit utsatta för det. En familjeterapeut uppger att: “[...]vi 
visste att hen hade blivit slagen av sin pappa som liten, men ingen trauma-diagnos fanns[...]”, 
en annan uppgav att det var: “[...]två som har diagnostiserats, fler som vi vet har varit utsatta 
för det. Ibland har man vägrat att gå till BUP för att få den diagnosen[...]”. De 
familjeterapeuter som behandlat barn med traumadiagnos menade att barnen haft diagnosen till 
följd av omsorgsbrister och inte plötsliga händelser. Samtidigt uppgav familjeterapeuterna att 
de inte har någon ren traumabehandling i verksamheten.  
 
De barn som familjeterapeuterna ansåg ha upplevt omsorgsbrister i barndomen uppvisade även 
tecken på anknytningsbrister. Familjeterapeuterna berättar att de inte har någon specifik mall 
för att undersöka anknytningen mellan förälder och barn, men vid inskrivningsförfarandet går 
man tillsammans med föräldrarna igenom hur den första tiden med barnet varit. Detta för att 
familjeterapeuterna ändå vill ha en bild av hur det har varit för barnet från födseln, då 
anknytningen i många fall speglas i beteendet barnet uppvisar. Beteenden som 
familjeterapeuterna bland annat kunde se hos barn med anknytningsbrister var svårigheter med 
att härbärgera en känsla, oresonlighet, ilska som leder till aggression, utåtagerande eller instängt 
beteende, svårt med tillit samt att barnen lätt kände sig avvisade: “När hen stängde av var hen 
helt instängd, hen pratade inte med någon och det kunde vara i timmar. Men när hen blev 
våldsam blev hen jättevåldsam, eller bara gick omkring och sparkade på saker under lång tid 
och var omöjlig att nå […]”. Familjeterapeuterna pratar även om att barn som har svårigheter 
med känsloreglering även har svårigheter med att tolka andra personers känslor. Detta kan visa 
sig i att barnet har svårt: “[...]att tolka andra människors ansiktsuttryck, som neutralt kan 
uppfattas som aggressivt eller som ett hånleende, sådana saker[...]”. En annan familjeterapeut 
uttrycker: “Just det här att de disassocierar väldigt lätt, de tappar det liksom. Att 
mentaliseringsförmågan blir lika med noll ibland, de funkar inte”. Familjeterapeuternas 
gemensamma uppfattning är att det i många fall är svårt att veta vad som är vad, vad som 
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egentligen är orsaken till beteendet, om diagnosen är nödvändig eller ej samt om beteendet 
kommer från omsorgsbrist eller andra orsaker. En familjeterapeut uttrycker detta genom:  
 

“Man har ju inte funnit svaret än, på vad som kom först, om det var hönan eller ägget. Och 
likadant är det här tycker jag.. Alltså diagnosen ADHD, eller familj problematiken. På ett plan 
är det intressant, men på ett annat plan i samtalet så är det lite ointressant också tänker jag.”.  

 
6.2.1 Analys 
Familjeterapeuterna ansåg att föräldrarnas uppväxt och relation till sina föräldrar, påverkar hur 
den nuvarande familjesituationen ser ut för barnet. Detta kan förstås utifrån att föräldrarnas 
uppväxt och relation till sina föräldrar enligt Klefbeck & Ogden (2012) kan ses som ett 
exosystem i förhållande till barnet, där barnet påverkas indirekt. Vidare menar 
familjeterapeuterna att föräldrarnas uppfattning av hur en familj ska se ut påverkas av deras 
upplevelser från barndomen. Detta kan förstås utifrån Eresund och Wrangsjö (2010) som menar 
att alla delar i ett system påverkar varandra, med andra ord att erfarenheter från tidigare system 
påverkar det nuvarande systemet. Det förklarar familjeterapeuterna genom att alla delar i 
familjen påverkar varandra, vilket gör att både barn och föräldrar är delaktiga i familjesystemets 
funktion. När dessa system inte fungerar i relation till varandra, förekommer ofta 
beteendeproblematik hos barnet (Eresund och Wrangsjö, 2010). Den bristande relationen 
mellan barn och förälder kan även förstås utifrån 6 kap. 1 § FB som poängterar att det är  
föräldrarnas ansvar att se till barnets omvårdnad och att bibehålla en god fostran. Med “god 
fostran” kan det antas att föräldrarnas uppgift även är att lära barnet vad som rätt och fel och 
hur man samspelar med andra människor. Sett till familjeterapeuternas uppfattning av 
föräldrarnas bristande omsorgsförmåga, kan många föräldrar antas brista i sitt föräldraskap i 
enlighet med 6 kap. 1 § FB. Vidare innefattar paragrafen att barn inte får utsättas för våld eller 
kränkande behandling. Familjeterapeuterna beskriver att många av barnen som kommer till 
Magelungen har levt under otrygga förhållanden där våld och bristande föräldraskap 
förekommit. Fuller-Thomson et al ., (2014) stärker detta resonemang genom att påvisa att barn 
som diagnostiserats med antingen ADHD eller PTSD i många fall utsatts för våld från en 
förälder. Vilket strider mot 6 kap. 1 § som tydliggör att föräldrarna ska skydda sitt barn från 
våld och kränkande behandling. Liknande resonemang förs av Broberg et al. (2006) som menar 
att barnet under spädbarnsåren utvecklar inre modeller av andra och självet i samspel med 
anknytningspersonen.  
 
Enligt 6 kap. 2 § FB är det bland annat vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behov 
av trygghet och god omsorg. Genom trygghet och god omsorg, samt att barnet upplever att 
vårdnadshavaren finns tillgänglig och svarar på barnets signaler, skapas enligt Broberg et al., 
(2006) erfarenheter av att vårdnadshavaren går att lita på. Enligt familjeterapeuterna har de 
flesta barn inskrivna på Magelungens yngre verksamhet, ett anknytningsmönster som inte 
ligger i linje med vad som förväntas av en förälder. Anknytningsmönstret som framförallt är 
framträdande är att barnen har en otrygg anknytning till sina föräldrar och i vissa fall en 
desorganiserad anknytning. Detta kan förstås utifrån Howe (2010) som i sin forskning 
poängterar att desorganiserad anknytning ofta ses hos barn som upplevt vanvård eller 
försummelse från en förälder, vilket kan förstås som relationsbundet trauma. Det 
desorganiserade anknytningsmönstret kan liknas vid vad Broberg et al. (2006) beskriver som 
ett inkonsekvent förhållande. Barnet riskerar i dessa fall att hämmas och känna en osäkerhet till 
sin egen förmåga (a.a.). Familjeterapeuterna kan se denna typ av beteende hos barn som har 
svårigheter med tilliten och har lätt att utveckla ilska som leder till aggression. Detta kan liknas 
med barnets utveckling av mentaliseringsförmågan som behövs för att barnet ska lära sig 
impulskontroll och självreglering (Eresund & Wrangsjö, 2010). Barn som inte kan reglera sitt 
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känsloregister har oftast haft en otrygg eller desorganiserad anknytning (a.a.). 
Familjeterapeuterna exemplifierar att barnen de möter även kan utveckla ett instängt beteende 
samt att de kan ha svårigheter med känsloregleringen. Dessutom har familjeterapeuterna 
uppmärksammat att dessa barn kan ha svårt: “[...]att tolka andra människors ansiktsuttryck, 
som neutralt kan uppfattas som aggressivt eller som ett hånleende, sådana saker[...]”. Detta 
skulle kunna förstås utifrån Eresund & Wrangsjö (2010) som menar att ett led i barnets 
mentaliseringsprocess är att lära sig förstå att andra människors känslor inte behöver 
överensstämma med barnets känslor för stunden. Denna förståelse utvecklas med hjälp av 
anknytningspersonen, som behöver vara känslomässigt tillgänglig för att kunna beskriva sina 
egna och barnet känslor (a.a.). I familjer där barn lever under otrygga och oförutsägbara 
förhållanden skulle det kunna anses vara en stor risk att barnet inte utvecklas känslomässigt. En 
familjeterapeut uttrycker att vissa barn: “[...]disassocierar väldigt lätt, de tappar det liksom. Att 
mentaliseringsförmågan blir lika med noll ibland, de funkar inte”. Familjeterapeuterna 
uppmärksammar att det i många fall är svårt att veta vad som egentligen är orsaken till barnets 
beteende. Barnets beteende måste enligt Brante (2006) förstås ur olika vinklar, då barnets 
reaktion på omgivningen kan ge ADHD-liknande beteenden, till följd av bristande relation 
mellan barn och förälder. Liknande slutsatser förs av Briscoe-Smith och Hinshaw ( 2006) samt 
Fuller-Thomson et al., (2014) som menar att det inte går att fastställa vad som egentligen har 
påverkat till att barnet uppvisar ADHD-lika beteenden. Detta stärks av familjeterapeuterna som 
menar att det är svårt att veta vad i familjerna som är den egentliga orsaken till problematiken.  
 
6.3 Behandling  
Huruvida behandlingen på Magelungen har effekt för barnet menar familjeterapeuterna är 
någonting som märks över tid. En del av familjeterapeuterna menar att terapeutiska 
behandlingen i kombination med att barnet medicineras är nödvändigt för att barnet 
överhuvudtaget ska kunna befinna sig på Magelungen. Detta anses bero på att barnet har flera 
diagnoser där medicineringen behövs för att dämpa symtom från vissa av dem. Vissa 
familjeterapeuter menar även att barnen som kommer till Magelungen inte skulle klara sig 
enbart med medicinering, då annan behandlingsform anses nödvändig för att kunna hjälpa 
barnet med dess problematik. Samtidigt uttrycks en oro för vad medicineringen faktiskt gör 
med barnet, både på sikt och i stunden:  
 

“[...]jag menar, det är många som nästan får värre problem av medicinering. De tappar 
matlusten, känner inte igen sig själva, känner sig avstängda. Å.. så jag vet inte, det ena är 
kanske positivt, de blir lite lugnare och kan sitta still i stolen, men.. de blir, jag menar om du 
ska välja på ett barn som är åtta år och ska sätta sig i en skolbänk. Så kan jag tänka att även 
om man fått en medicin som gör att man kanske kan impuls kontrollera sig själv lite grann så 
är, då kan man inte äta i stället[...]”. 

 
Familjeterapeuterna menar att barnets ADHD-diagnos i vissa fall är föräldrarnas 
orsaksförklaring till barnets beteendeproblematik och att de i många fall förespråkar 
medicinering. En av familjeterapeuterna menar att: “[...]den största utmaningen tycker jag. När 
föräldrarna verkligen, enbart köpt diagnosbilden av sitt barn. Att det bara är det som det 
handlar om och de liksom driver på den delen”. Familjeterapeuterna uttrycker att fokus i början 
av arbetet med familjerna oftast blir att försöka flytta fokus från barnets problembeteende till 
hur familjen kan få vardagen att fungera nu. Vidare uttrycker familjeterapeuterna att det inte 
finns någon specifik behandlingsmetod som de utgår från, men att Magelungens grund är 
språksystemisk familjeterapi. Dock uttrycker alla att det är mer ett förhållningssätt som de 
arbetar utifrån, snarare än en specifik metod. Familjeterapeuterna menar att det är familjens 
specifika situation som avgör hur samtalen utformas. En av familjeterapeuterna uttrycker att: 
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“[...]det kan se väldigt olika ut utifrån hur familjerna ser ut, och hur pass man har på fötterna 
om så säger. En del är nere i kris verkligen, där man behöver vara där och en del är ju, man 
kanske egentligen har ganska goda grunder men har hamnat i någon situation som är svår, så 
att man utgår från det“. Vidare påtalar familjeterapeuterna att fokus inte ligger vid det som har 
varit, utan hur det ser ut nu och hur familjen ska fungera framåt. En familjeterapeut uttrycker 
vikten av att till en början lägga: “[...]lite mer fokus på resurser och det som varit positivt i 
familjen, just så att de får presentera den sidan av sig själva också”.  
 
Ett begrepp som förekom i alla intervjuer var tillit. Tillit anses ha en stor betydelse för att 
behandlingen ska fungera, då både föräldrar och barn måste känna förtroende för 
familjeterapeuten. För att tilliten ska utvecklas krävs tid, föräldrar och barn måste våga lita på 
att familjeterapeuten är där för deras skull och vill arbeta med dem. Familjeterapeuterna 
uttrycker att det tar tid att skapa en förtroendefull relation som inger trygghet. En 
familjeterapeut uttryckte att det handlar: “[...]om att våga känna tryggheten i hela situationen 
tänker jag, det är en jätteviktig grund. Det är ganska hotfullt för många att våga närma sig de 
här situationerna som varit svåra för många. Då måste man våga känna ett sammanhang där 
man kan känna sig trygg”. För att tryggheten ska infinna sig menar familjeterapeuterna att det 
är viktigt att se till var familjerna befinner sig. Detta innebär att behandlingen inte följer en 
specifik struktur utan anpassas efter den specifika familjen. Det kan vara att samtalen hålls 
gemensamt med förälder och barn, eller att de delas upp i föräldra- och barnsamtal. Något 
gemensamt som framkommit är att de flesta familjeterapeuterna avser att ha en samordnare 
med när barnet deltar i samtal. Detta för att barnet anses behöva en trygg person med sig i 
samtalet, då samtalsformen kan vara svår för ett barn i lågstadieålder.  
 
6.3.1 Analys  
Familjeterapeuterna menar att effekterna av familjebehandlingen blir synliga över tid och att 
medicin som behandlingsform i vissa fall är nödvändig för att barnet ska kunna befinna sig på 
Magelungen. Samtidigt påtalar familjeterapeuterna att barnen som kommer till Magelungen 
inte skulle klara sig enbart med medicinsk behandling, utan är i behov av familjeterapeutisk 
behandling i kombination med medicinering. Pottinger (2014) påtalar liknande slutsatser och 
menar att barn som fått en ADHD-diagnos även borde ges traumaliknande behandling, utifrån 
traumainterventionsmodellen. Trots detta påtalar Spitzer et al., (2017) att 50% av barn 
diagnostiserade med ADHD (i världen) behandlas i form av medicinering. Familjeterapeuternas 
uppfattning är vidare att föräldrarna ofta förklarar barnets problembeteende utifrån dess 
ADHD-diagnos och därefter förespråkar medicinering. Att föräldrarna förespråkar 
diagnostisering kan antas bero på att skulden de har gentemot sitt barn lättar när barnet 
diagnostiseras och problembilden flyttas över till barnet. Detta i sin tur kan ha en påverkan för 
behandlingen, då föräldrarnas syn på medicin som behandlingsmetod kan förstås utifrån Brante 
(2006) som beskriver att samhället har blivit allt mer medikaliserat. Vilket i enlighet med 
Klefbeck & Ogden (2012) innebär att normer och värderingar skapas kring medicinering och 
indirekt påverkar det enskilda barnet. Läkemedelsföretagen har även fått större inflytande över 
organisationer och föreningar i Sverige i och med medikaliseringen (a.a.), detta har i sin tur en 
påverkan på föräldrarna till barn med en ADHD-diagnos och deras syn på medicin som 
behandlingsmetod.  
 
Vidare uttrycker familjeterapeuterna att de inte har någon speciell behandlingsmetod som de 
utgår ifrån, men det går att anse att de har ett synsätt som ligger i linje med den systematiska 
familjeterapin. Vilken enligt Eresund & Wrangsjö (2010) fokuserar på det som sker i nutid och 
inte det som har hänt tidigare, dessutom är föräldrarnas delaktiga i behandlingen av vikt. Detta 
påtalar även familjeterapeuterna genom att de beskriver hur de i behandlingen lägger ett större 
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fokus vid hur det ska se ut i familjen framåt, snarare än vad som har varit tidigare.  Dock framgår 
att familjeterapeuterna i mötet med föräldrarna vill veta hur deras uppväxt varit, för att skapa 
en förståelse för hur dessa erfarenheter kan ha påverkan på den nuvarande situationen för 
familjen. Utifrån detta går det att anta att familjeterapeuterna har ett systemteoretiskt perspektiv 
men att de avviker från detta när de skapar en förståelse för föräldrarnas historia. Däremot riktas 
ett större fokus mot föräldrarnas resurser och inte deras brister. Familjeterapeuterna menar att 
behandlingen utformas utifrån den specifika familjen. En familjeterapeut uttrycker att: “[...]det 
kan se väldigt olika ut utifrån hur familjerna ser ut, och hur pass man har på fötterna om så 
säger[...]“. Detta ligger i linjen med Eresund & Wrangsjö (2010) som menar att hur 
behandlingen utformas har liten betydelse då familjeterapin inrymmer en metodisk flexibilitet.  
 
Familjeterapeuterna uttrycker att tilliten har en avgörande betydelse för att behandlingen ska 
ge effekt för barnen och deras familjer. Liknande resonemang förs av Eresund och Wrangsjö 
(2010) som poängterar att tillit och relation är de viktigaste delarna för att behandlingsarbetet 
överhuvudtaget ska kunna fungera. Familjeterapeuterna menar även att när barnet är delaktigt 
i samtalet så är det vanligt förekommande att en samordnare deltar, samordnaren skapar en 
trygghet för barnet då samtalsformen kan vara svår för ett barn i lågstadieålder. 
Familjeterapeuterna menar även att tryggheten kan skapas genom att samtalen hålls gemensamt 
med förälder och barn eller att samtalen delas upp i föräldra- och barnsamtal. En familjeterapeut 
uttrycker “[...]att våga känna tryggheten i hela situationen tänker jag, det är en jätteviktig 
grund”. Detta ligger även i linje med Eresund och Wrangsjö (2010) som menar att 
behandlingsarbetet ofta fokuserar på förbindelsen mellan barn och förälder, vilket kan ske 
genom att samtalen delas upp eller sker gemensamt. 
 
6.4 Slutsatser  
Sammantaget visar resultatet att orsaksförklaringen till symtombilden inte alltid är vad man tror 
från början. Orsaken till symtombilden har genom studien visat sig kan ha flera förklaringar än 
den som det biomedicinska perspektivet förespråkar. Genom analysen har det bland annat 
framkommit att miljön har en stor påverkan för barnets beteende, samt att samhällets norm 
leder till att barnens problembeteende medikaliseras. Detta i sig kan leda till att det enskilda 
barnet inte får den hjälp som denne kan ha behov av. Resultatet har påvisat att trygghet är en 
viktig aspekt ur behandlingssynpunkt och att barnen och dess familjer påverkas starkt positivt 
av tryggheten i behandlingen men också till varandra. Vad som även har framkommit genom 
resultat och analys är att det inom det sociala arbetet råder en osäkerhet kring vad som 
egentligen är hönan och ägget i sammanhanget. Om det är barnets problembeteende som 
påverkar familjens problematik eller om det är problematiken i familjen som utlöser barnets 
problembeteende. Som en familjeterapeut uttrycker det: 
 

 “Man har ju inte funnit svaret än, på vad som kom först, om det var hönan eller ägget. Och 
likadant är det här tycker jag.. Alltså diagnosen ADHD, eller familj problematiken. På ett plan 
är det intressant, men på ett annat plan i samtalet så är det lite ointressant också tänker jag”. 
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7. Diskussion  
Under det avslutande avsnittet kommer en diskussion att föras med avseende att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. I den föreliggande studien var syftet att undersöka om – och 
i så fall hur – familjeterapeuter bedömer att barns problembeteenden överensstämmer med 
deras diagnostiserade problem (ADHD) alternativt kan ha andra orsaksförklaringar, till 
exempel trauma. Vidare specificerades syftet utifrån följande frågeställningar: Vilka 
problembeteenden hos barn överensstämmer, enligt familjeterapeuterna, med ADHD-
diagnosen och vilka gör det inte? Vad anser familjeterapeuterna om andra möjliga orsaker till 
barns problembeteenden? samt Behandlar familjeterapeuterna barnen/ familjen olika beroende 
på vad som enligt dem är “problemet” och i så fall hur? Vi anser att de metodologiska 
utgångspunkterna varit relevanta och behjälpliga för att besvara syfte och frågeställningar. Den 
halvstrukturerade intervjun anses ha bidragit till att studien har kunnat avgränsats, samtidigt 
som respondenterna har fått en stor frihet i hur de valt att besvara intervjufrågorna. I och med 
att det funnits konkreta frågor har empirin från de olika intervjuerna med fördel kunnat 
användas i den tematiska analysen, för att finna samband, likheter och skillnader. De kvalitativa 
metoderna har varit gynnsamma i förhållande till studiens syfte och frågeställningar då vi avsett 
att skapa en förståelse för hur familjeterapeuterna förstår barns problembeteende. Syftet har 
besvarats utifrån nedanstående rubriker: symtomlikheter mellan ADHD och PTSD, möjliga 
orsaksförklaringar, behandling samt förslag till vidare forskning. 
 
7.1 Symtomlikheter mellan ADHD och PTSD 
I forskningsavsnittet till den föreliggande studien framkommer att det råder symtomlikheter 
mellan ADHD och trauma. Dessa likheter framkommer bland annat i studier gjorda av 
Szymanski et al., (2011), Howe (2010), Spitzer et al., (2017) och Barnhill (2012). De likheter 
som framkommer är bland annat att både ADHD och olika traumadiagnoser innefattar symtom 
i form av koncentrationssvårigheter, aggression, sömnsvårigheter, impulsivitet samt sociala 
svårigheter i samspel med andra. Familjeterapeuterna menar att barnen på Magelugen uppvisar 
svårigheter som stämmer överens med symtomkriterierna för ADHD. Dock framhåller de att 
det inte går att se endast till symtomen barn uppvisar, då vissa barn under behandlingen 
uppvisar mindre symtom, som enligt dem stämmer överens med ADHD. Symtomkriterierna 
för ADHD specificerar vidare symtomen på ett sätt som möjliggör att fler personer kan stämma 
in på symtomen. Detta till skillnad från PTSD där kriterierna är mer övergripande, vilket gör 
att det enligt vår uppfattning blir svårare att upptäcka svårigheter hos de personer som upplever 
trauma. Har ett barn exempelvis koncentrationssvårigheter till följd av trauma kan det innebära 
att barnet uppvisar alla symtom för ADHD, men symtomen för trauma missas eftersom fler 
kriterier uppfylls för ADHD än för exempelvis PTSD. Detta menar läkaren kan bero på att vid 
inskrivningen på BUP genomförs ett frågeformulär kallat M.I.N.I. KID. I formuläret får barnet 
besvara olika huvudfrågor för olika diagnoser, med syfte att undersöka vilken diagnos som 
överensstämmer med barnets problembeteende. Den inledande frågan för ADHD-kategorin är: 
Har någon (lärare, barnvakt, vän eller förälder) någonsin klagat över hur du uppför dig eller 
presterar i skolan? Medan frågan som inleder PTSD är: Har det någonsin hänt dig något riktigt 
fruktansvärt? Till exempel att du har varit med om en översvämning, hemsk storm eller 
jordbävning? Till exempel att du har varit med om en brand eller en riktigt hemsk olycka? Till 
exempel att du har sett någon bli dödad eller svårt skadad? Har du någonsin angripits av 
någon? Frågorna kan anses skapa en problematik då huvudfrågorna för ADHD och PTSD 
skiljer sig markant från varandra trots att symtomlikheterna påvisats vara stora, vilket 
framkommer i flertalet studier (Szymanski et al., 2011; Howe, 2010; Spitzer et al., 2017; & 
Barnhill, 2012). I och med att de inledande frågorna är så markant olika och kräver mycket av 
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barnet i den specifika situationen, kan det enligt oss innebära en stor risk som gör att barn som 
upplevt trauma utreds för ADHD, till följd av dess uppvisade beteende.  
 
Den inledande ADHD-frågan är enligt oss formulerad på ett sådant sätt att många barn kan 
tänkas svara ja på denna, även om barnet inte har en ADHD-problematik. Detta eftersom barn 
under uppväxten oftast tillrättavisas av sina föräldrar för att lära sig rätt och fel. Den inledande 
frågan för trauma kan istället anses vara svårbesvarad för yngre barn, eftersom att det kan vara 
svårt för ett barn att avgöra vad ”något riktigt fruktansvärt” innebär. Vår uppfattning om att 
frågorna skapar en problematisk situation kan även förstås ur läkaren och familjeterapeuternas 
uttalanden. Deras gemensamma bild är att tillit och förtroende är av stor vikt och tar tid att 
utveckla för ett barn. Vilket enligt dem är faktorer som behövs för att ett barn ska våga berätta 
om en händelse som kan upplevas som obehaglig och kan liknas vid traumarelaterade 
händelser. Ett liknande resonemang förs av Dyregrov (2012) som menar att barn som upplevt 
trauma är i behov av att vistas i en trygg och förtroendefull situation. Detta på grund av att det 
är vanligt att barnen inte pratar om de obehagliga minnena eftersom de framkallar ångest. 
Därför krävs att barnen utvecklar en trygghet och tillit till behandlaren (a.a.), i detta fall den 
vuxna som ställer frågorna ur formuläret. Detta anses enligt oss skapa en problematik då barnen 
som ska besvara formuläret, enligt läkaren, gör detta vid första besöket. För att en relation i 
form av trygghet och förtroende ska utvecklas så krävs, enligt oss, att barnen besökt personen 
som ställer frågorna vid flertalet tillfällen för att denna tillit och förtroendefull relation ska bli 
möjlig. Empirin från familjeterapeuterna visar att problembeteendet hos vissa barn avtar efter 
en tids behandling på Magelungen. För dessa barn har tryggheten och strukturen varit 
betydande, denna beteendeförändring menar familjeterapeuterna inte stämmer överens med en 
ADHD-diagnos. Samtidigt menar familjeterapeuterna att de barn som har ett problembeteende 
som faktiskt överensstämmer med ADHD-diagnosen uppvisar ett beteende som inte avtar efter 
tids behandling. Dock kan dessa barn lära sig att fungera bättre i vissa situationer genom 
behandlingen. Detta resonemang besvarar frågeställningen angående vilka problembeteenden 
hos barn som, enligt familjeterapeuterna, överensstämmer med ADHD-diagnosen och vilka 
som inte gör det. Enligt vår uppfattning är beteenden för ADHD respektive trauma likvärdiga, 
skillnaden är att beteendet för barn som faktiskt anses ha en ADHD-diagnos inte avtar. Detta 
gör att det, enligt vår uppfattning, är av vikt att faktiskt se till orsaker bakom problembeteendet 
och inte enbart inrikta sig på individen.  
 
7.2 Möjliga orsaksförklaringar 
Familjeterapeuternas bild av vad som är orsaken till barnets problembeteende kan härröra från 
många olika orsaksförklaringar. Dock är den gemensamma uppfattningen dem emellan att 
ADHD sällan är den självklara orsaksförklaringen. Ett liknande resonemang förs av flertalet 
forskare (Briscoe-Smith & Hinshaw, 2006; Fuller-Thomson, Mehta & Valeo, 2014; Swingle & 
Swingle, 2016) som påvisar att barn med ADHD-diagnos i många fall har levt under 
ogynnsamma förhållanden i barndomen. Exempelvis har fysisk misshandel, missbruk, sexuellt 
utnyttjande och vanvård visat sig vara vanligt förekommande (a.a.). Brante (2006) menar även 
att ett barn kan få en hämmad utveckling till följd av bristande relation mellan barn och förälder. 
Vilket kan leda till att barnets reaktion på omgivningen ger ADHD-lika beteenden så som 
hyperaktivitet, aggressivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet (a.a.). Vad som enligt oss 
tydligt har framkommit både i forskning, teori och empiri är att det inte finns någon enkelriktad 
orsaksförklaring till barns beteendeproblematik. Detta skapar funderingar kring hur den 
betydande ökningen kring ADHD-diagnostiseringen kan ha utvecklats så drastiskt. Speciellt 
när den föreliggande studien uppvisar enstämmiga åsikter, både från teoretiker, forskare och 
våra respondenter, i att orsaksförklaringen till barns beteendeproblematik är svår att fastställa.  
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Anknytningen har, enligt vad som framkommit i studien, också en viktig del i frågan kring 
ADHD-diagnostiseringen. Forskning menar att en god föräldra-barn-relation och en hälsosam 
psykosocial miljö i allmänhet kan hjälpa barn som riskerar att utveckla problembeteenden, 
förknippade med diagnosen ADHD (Howe, 2010). Även familjeterapeuterna menar att 
föräldra-barn-relationen har en betydande roll redan från födseln. Familjeterapeuterna anser att 
majoriteten av barnen som kommer till dem har haft en otrygg eller desorganiserad anknytning. 
Dessa anknytningsmönster kan förstås utifrån Broberg et al., (2006) samt Eresund och 
Wrangsjö (2010) som menar att barnet är beroende av sina anknytningspersoner och att 
samspelet mellan barn-förälder är avgörande för att barnets utveckling ska bli gynnsam. Genom 
anknytningsteorin anser vi att det går att förstå hur ett anknytningsmönster kan skapa ett 
beteende som kan liknas med ADHD-symtom. Detta antagande baseras på att forskning, teori, 
samt empirin från familjeterapeuterna är samstämmiga om att föräldra-barn-relationen har en 
betydande roll för barnet och dess utveckling. Anknytningen har genom den föreliggande 
studien även påvisats ha en betydande roll i relationsskapandet mellan barn-behandlare samt 
övriga sociala relationer som barnet ska utveckla. Detta kan enligt familjeterapeuterna ses i hur 
barnet uppvisar svårigheter i att ha ett socialt samspel med andra. Dessa svårigheter kan 
exempelvis visa sig i barnets känsloreglering och avläsning av andra människors känslouttryck, 
vilket enligt familjeterapeuterna kan få stora konsekvenser för det sociala samspelet. Även 
forskning framhåller att barns tanke- och känsloreglering påverkas av att tränga bort 
smärtsamma minnen, vilket i sin tur kan framkalla ångest (Dyregrov, 2012). Utifrån 
ovanstående resonemang, anser vi, att det går att få en förståelse över att det inte går att förklara 
ett barns problembeteende enbart utifrån en orsak, utan att ett barns problembeteende måste ses 
i relation till dess omgivning och relationer. Genom detta resonemang anser vi att den andra 
frågeställningen angående hur familjeterapeuterna ser på möjliga orsaksförklaringar till barns 
problembettende är besvarad då den föreliggande visar att barns problembeteende inte har en 
enkelriktad orsaksförklaring. Detta resultat stämmer även överens med vad tidigare forskning 
och teori har påvisat. Resultatet stämmer även överens vår förförståelse kring att ADHD-
diagnosen är mer än bara symtom och att det är viktigt att faktiskt undersöka bakomliggande 
orsaker för att barn ska få rätt hjälp.  
 
7.3 Behandling 
En del familjeterapeuter menar att barnen som är inskrivna på Magelungen, är i behov av 
medicinering för att kunna hantera sina känslor och vistas i miljön på Magelungen. Samtidigt 
är familjeterapeuterna eniga om att inget barn skulle klara sig med enbart medicinering som 
behandlingsmetod. Läkemedelsindustrin fick, enligt läkaren, större inflytande inom hälso- och 
sjukvården efter år 2002 samt inom organisationer och föreningar. Liknande resonemang förs 
av Brante (2006) som menar att läkemedelsindustrin har en påverkan på forskningen som 
publiceras samt sponsrar organisationer och föreningar i Sverige. Exempel på föreningar som 
sponsras av läkemedelsindustrin är Riksförbundet Attention (a.a.), vilket även läkaren påpekar. 
Detta stärks av empirin från familjeterapeuterna som menar att många föräldrar förespråkar 
medicinering. Vilket enligt oss kan antas bero på läkemedelsindustrins indirekta inflytande över 
föräldrar till barn med beteendeproblematik. Även Carlberg (2014) framhåller att 
läkemedelsindustrin fick mer inflytande efter år 2002, vilket bidragit till ökningen av 
medicinering som behandlingsmetod, främst för ADHD. Sammantaget skapar detta enligt oss 
funderingar kring läkemedelsföretagens inflytande, både över hälso- och sjukvården men även 
över samhället i stort. Den föreliggande studien visar att barnen som kommer till Magelungen 
i vissa fall är beroende av medicinering för att kunna klara av socialt samspel och att vistas i 
vissa situationer. Samtidigt framkommer att familjebehandlande metoder är avgörande för att 
förändra barnens situation. Då det i majoriteten av fallen krävs att familjesituationen och miljön 
barnet lever i förändras till det bättre.  
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Empirin visar att familjeterapeuterna anpassar behandlingen utifrån barnet och familjens 
specifika situation, vilket gör att behandlingen kan skilja sig åt. Familjeterapeuterna menar att 
beroende på problematiken i familjen blir fokus i behandlingen olika, vilket ligger i linje med 
familjeterapeuternas språksystemiska förhållningssätt, vilket beskrivs av Eresund och 
Wrangsjö (2010) samt Klefbeck och Ogden (2012) som påtalar att man i behandlingen behöver 
se till hela familjen. I enlighet med den språksystemiska familjeterapin är samspelet även av 
stor vikt, genom samspelet kan man skapa en förståelse för hur relationer påverkar barnet (a.a.). 
Denna behandlingsmetod är utgångspunkten för familjeterapeuterna inom Magelungens 
verksamhet. Vilket gör att de inte skapar en förståelse för enbart barnets problembeteende, utan 
de lägger större fokus i att förstå familjen som helhet och hur de olika relationerna i familjen 
kan ha en påverkan för barnets beteende. Familjeterapeuterna påtalar dock att det inte räcker 
att se till enbart relationerna, utan att det är av vikt att se till hela familjemiljön. Genom 
behandlingen får föräldrarna, i många fall, hjälp att skapa en förståelse för hur familjemiljön 
och relationerna påverkar barnet. Därefter får föräldrarna verktyg i hur de ska förändra 
situationen för barnet. Ovanstående resonemang besvarar frågeställningen angående om 
familjeterapeuterna behandlar barnen/familjen olika beroende på vad som, enligt dem, är 
”problemet” och i så fall hur?  
 
7.4 Förslag till vidare forskning  
Den föreliggande studien har utgått från systemteorin, anknytningsteorin, affektteorin samt 
mentaliseringsteorin för att analysera det resultatet. Den teori som framförallt påvisades vara 
användbar i analysen var systemteorin som haft en betydande roll i analysen. Övriga teorier har 
använts på ett adekvat sätt men inte i lika stor omfattning som systemteorin. Denna teori var 
framförallt användbar i avseendet hur olika delar i en familj påverkar varandra och hur de har 
betydelse för att barnet utvecklar ett problembeteende. Studiens resultat kan även medföra att 
yrkesverksamma socionomer skapar en medvetenhet till det rådande likheterna mellan ADHD 
och trauma och vad det kan finns för möjliga orsaker bakom ett barns problembeteende. I sin 
tur kan denna förståelse vara av betydelse för behandlingsarbetet med denna målgrupp. Den 
föreliggande studien öppnar även upp för vidare funderingar kring dagens diagnostiserings- och 
behandlingsmetoder för ADHD och trauma. Denna studie har påvisat att en viktig aspekt i 
behandlingsarbetet är tillit mellan behandlare och barn samt behandlare och förälder. En vidare 
studie i ämnet skulle därför med fördel kunna behandla frågan om hur en behandlare kan arbeta 
för att skapa tillit och förtroende redan vid ett första möte på BUP eller andra verksamheter. 
Det skulle även kunna tänkas vara av vikt att vidare studier fokuserar på vilka konsekvenser 
den ökade diagnostiseringen av ADHD har fått både för samhället i stort men även enskilda 
individer. Vidare forskning som tar avstamp i den föreliggande studiens resultat skulle med 
fördel kunna rikta sig till faktiska barn som har en ADHD-diagnos för att undersöka den 
faktiska orsaken till deras beteendeproblematik. En sådan typ av forskning skulle kunna utföras 
genom en journalgranskning eller genom intervjuer med barnen och deras familjer. Detta 
öppnar även upp möjligheten för en longitudinell studie där behandlingens effekter skulle 
kunna undersökas.  
 
 
 
 
 
 



	 34 

Referenslista 
Författningar  
SFS 1949:381. Föräldrabalk. Stockholm: Justitiedepartementet L2. 
 
SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartement. 
  
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
 
Litteratur 
American Psychiatric Association. (2015). Mini-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM. 5. 
Stockholm: Pilgrim press AB.  
 
Barnhill, F. (2012). ADHD av misstag: en utförlig genomgång av ADHD och de tillstånd som 
liknar ADHD och kan leda till en felaktig ADHD-diagnos. Bok 1. Uppsala: Påfågeln. 

Barnhill, F. (2012). ADHD av misstag: en utförlig genomgång av ADHD och de tillstånd som 
liknar ADHD och kan leda till en felaktig ADHD-diagnos. Bok 2. Uppsala: Påfågeln. 

Booth, A., Papaioannou, D. & Sutton, A. (2012). Systematic approaches to a Successful 
Literature Review. London: Sage. 

Brante, T. (2006). Den nya psykiatrin: exemplet ADHD. I G. Hallerstedt (red) Diagnosens 
makt- om kunskap, pengar och lidande. (s. 73–112). Göteborg: Daidalos AB.  
 
Brinkmann, S., & Kvale, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Briscoe-Smith, A-M. & Hinshaw, S-P. (2006). Linkages between child abuse and attention-
deficit/hyperactivity disorder in girls: Behavioral and social correlates. Child abuse & neglect: 
the international journal, 30(11), 1239–1255. 
doi:10.1016/j.chiabu.2006.04.008 
 
Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T. & Risholm Mothander, P. (2006). Anknytningsteori: 
betydelsen av nära känslomässiga relationer. (1. utg.) Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 
 
Carlberg, I. (2014). En diagnos det stormat kring, ADHD i ett historiskt perspektiv. (2014-10-
40). Socialstyrelsen.  
 
Courtois C A. (2004). Complex trauma, complex reactions: assessment and treatment. 
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41(4), 412–425. DOI 10.1037/0033-
3204.41.4.412 
 
Dyregrov, A. (2012). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2010). Bråkiga barn. Lund: Studentlitteratur AB 
 



	 35 

Elzinga, Aant (2009). Samproduktion av begrepp och sociala ordningar i ett forskarpolitiskt 
perspektiv. I: Hallerstedt Gunilla (red.), Diagnosens makt- Om kunskap, pengar och makt. 
Göteborg: Diadalos AB 
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A, Fejes & R, 
Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ analys. (s.16–43). Stockholm: Liber AB 
 
Fuller-Thomson, E., Mehta, R. & Valeo. A. (2014). Establishing a Link Between Attention 
Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Childhood Physical Abuse. 
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 23(2), 188–198. doi: 
10.1080/10926771.2014.873510 
 
Hjern, A., Weitoft, Gr., & Lindblad, F. (2010). Social adversity predicts ADHD-medication in 
school children – a national cohort study. Acta Pædiatrica, 99(6), 920-924. 
DOI:10.1111/j.1651-2227.2009.01638.x 
 
Howe, D. (2010). ADHD and its comorbidity: an example of gene–environment interaction and 
its implications for child and family social work. Child and Family Social Work, 15, 265-
275.doi:10.1111/j.1365-2206.2009.00666.x 
 
Jha, M. K., & Singh, T.B. (2009). Issues in theory if mind research – An overview. Delhi 
Psychiatry J, 12, 195–201.  
 
Klefbeck, J & Ogden, T. (2012). Barn och nätverk. Ekologiskt perspektiv på barnets utveckling 
och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbete med barn. Malmö: Liber AB 
 
Lidmark, A. (2016). Frisk utan mediciner: om ADHD och autism. Stockholm: Nature 
Associates. 
 
Lindgren, S. (2014) Tematisering. I A. Edman (red.) Introduktion till samhällsvetenskaplig 
analys. (s.63–72). Malmö: Gleerups Utbildning.  
 
Lundström, L. (2018, 19 mars). ”Dags att erkänna trauma som orsak till ADHD-beteende”. 
Psykolog tidningen. Hämtad 2018-12-14 från http://psykologtidningen.se/2018/03/19/dags-att-
erkanna-trauma-som-orsak-till-adhd-beteende/  
 
Magelungen. (2018). Heldag - behandling & skola. Hämtad 2018-12-11, från 
https://magelungen.com/behandlingar/heldag/ 
Michaëlsson, M. (2013). Kritiska rön om ADHD-diagnostisering Rapport från ESSHC-
konferensen i Glasgow 2012. Socialmedicinsk Tidskrift, 90(3), 336–338. 
 
Nilsson, M. (2014). Att samla in kvalitativa data – halvstrukturerade intervjuer. I A, Edman 
(red.), Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. (s.149–165). Malmö: Gleerups utbildning 
AB.  
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 
 



	 36 

Pottinger, A-M. (2014). The Use of Trauma Counseling for Children with Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder. International Journal of the Advancement of Counselling; The Hague, 
37(1),188–198. Doi: 10.1007/s10447-014-9222-3 
 
Regeringskansliet. (2017). Nästa steg för att göra barnkonventionen till lag. Hämtad 2018-12-
11, från http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/nasta-steg-for-att-gora-
barnkonventionen-till-lag/ 
 
Schilpzand, E, J, Sciberras, E., Alisic, E., Efron, D., Hazell, P., Jongeling, B., Anderson, V., & 
Nicholson, J-M. (2018). Trauma exposure in children with and without ADHD: prevalence and 
functional impairment in a community-based study of 6–8-year-old Australian children. 
European Child & Adolescent Psychiatry. 27(6), 811–819. Doi: 10.1007/s00787-017-1067-y 

Sheehan, DV. & Lecrubier, Y. (2010). MINI INTERNATIONELL NEUROPSYKIATRISK 
INTERVJU - För barn och ungdomar - Swedish for Sweden Translation Version 6.0. Hämtad 
2018-12-10, från 
http://media.medfarm.uu.se/minikid/movies/MINI_KID_60_Sverige_Mars_2011.pdf 

Sonnby-Borgström, M. (2012). Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster – ett 
bio-psykosocialt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.  

Spitzer, J., Schrager, S M., Imagawa, K K., & Vanderbilt, D L. (2017). Clinician disparities in 
anxiety and trauma screening among children with ADHD: A pilot study. Children's Health 
Care, 46(4), 344-355. DOI: 10.1080/02739615.2016.1193809 
 
Szymanski Ph.D, K., Sapanski M.A, L. & Conway Ph.D, F. (2011). Trauma and ADHD – 
Association or Diagnostic Confusion? A Clinical Perspective. Journal of Infant, Child, and 
Adolescent Psychotherapy, 10(1), 51-59. doi: 10.1080/15289168.2011.575704 
 
Swingle, M, K. Swingle, P, G. (2016). Are You Sure It’s AD(H)D? Biofeedback (online); 
Lawrence. 44(1), 35–41. http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.5298/1081-5937-44.1.05 
 
Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: Konsten att lösa problem och nå resultat. 
Stockholm: Gothia Förlag.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



	 37 

Bilaga 1 Diagnoskriterier - Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) utifrån DSM-5 
A. Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som 
inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling, vilket visar sig i (1) och/eller (2):  
 
1. Ouppmärksamhet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 månader till en 
grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en direkt negativ inverkan på 
sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.  
 
Obs: Symtomen utgörs inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende trots fientlighet 
eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre tonåringar och vuxna 
(17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen.  
a. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbetslivet eller andra 
aktiviteter (t.ex. förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt genomförda arbetsuppgifter).  
b. Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar (t.ex. har svårt att 
bibehålla fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder av läsning).  
c. Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (t.ex. ter sig frånvarande även utan någon uppenbar källa 
till distraktion).  
d. Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor 
eller arbetsuppgifter (t.ex. påbörjar uppgifter, men tappar genast fokus och låter sig lätt 
distraheras).  
e. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (t.ex. har svårt att klara av uppgifter 
i flera led: har svårt att hålla ordning på utensilier, redskap och tillhörigheter, arbetar rörigt och 
oorganiserat; har svårt att tidsplanera; kan inte hålla tidsramar).  
f. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: t.ex. sammanställa rapporter, fylla i 
formulär, läsa längre artiklar).  
g. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter (skolmaterial, pennor, 
böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, glasögon, mobiltelefoner). 
h. Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre tonåringar och vuxna kan det inkludera 
ovidkommande tankar).  
i. Är ofta glömsk i det dagliga livet (t.ex. göra hemsysslor, gå ärenden; för äldre tonåringar och 
vuxna: t.ex. följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar, komma till avtalade möten). 
 
2. Hyperaktivitet och impulsivitet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 
månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en direkt negativ 
inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.  
 
Obs: Symtomen utgörs inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, fientlighet 
eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre tonåringar och vuxna 
(17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen.  
a. Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still på stolen. 
b. Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en längre stund (t.ex. lämnar 
sin plats i klassrummet, på kontoret eller andra arbetsplatser, eller i andra situationer där det 
krävs att man sitter kvar).  
c. Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer där det inte kan anses lämpligt. 
(Obs: hos ungdomar eller vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rastlöshet).  
d. Klarar sällan av att leka eller förströ sig lugnt eller stilla.  
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e. Är ofta “på språng”, agerar “på högvarv” (t.ex. är oförmögen eller obekväm med att vara 
stilla en längre stund vid exempelvis restaurangbesök eller möten; kan uppfattas av 
omgivningen som rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har svårt att hänga med).  
f. Pratar ofta överdrivet mycket.  
g. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är färdig (t.ex. fyller i och avslutar 
andras meningar; oförmögen att vänta på sin tur i ett samtal).  
h. Har ofta svårt att vänta på sin tur (t.ex. när man står i kö).  
i. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal, leker eller aktiverar; 
använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse; för ungdomar och vuxna: t.ex. 
inkräktar i eller tar över andras aktiviteter).  
 
B. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet förelåg före 12 års 
ålder.  
 
C. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet föreligger inom 
minst två olika områden (t.ex. hemmet, i skolan eller på arbetet; i samvaron med vänner eller 
närstående; vid andra aktiviteter). 
 
D. Det finns klara belägg för att symtomen stör eller försämrar kvaliteten i funktionsförmågan 
socialt, i studier eller i arbetet. 
 
E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med schizofreni eller någon annan 
psykossjukdom och förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa (t.ex. 
förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom, personlighetssyndrom, 
substansintoxikation eller substansabstinens).  
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Bilaga 2 Diagnoskriterier - Anknytningsstörning med social 
hämning (RAD) utifrån DSM-5 
A. Ett sammanhängande mönster av hämmat och emotionellt tillbakadraget beteende gentemot 
vuxna vårdnadshavare vilket visar sig i både (1) och (2): 

1. Barnet söker sällan eller nästan aldrig tröst, när det har behov av det.  
2. Barnet tar sällan eller nästan aldrig emot tröst, trots att det har behov av det.  

 
B. En varaktig social och emotionell störning som utmärks av minst två av följande: 

1. Minimalt socialt och emotionellt gensvar till andra. 
2. Begränsade positiva affekter.  
3. Episoder med oförklarlig irritabilitet, ledsenhet eller rädsla vilket även visar sig under 

ohotade samvaro med vuxna vårdnadshavare.  
 
C. Barnet har erfarit ett mönster av extremt otillräcklig omvårdnad vilket beläggs genom minst 
en av följande: 

1. Grav social försummelse eller bristande omsorg där grundläggande känslomässiga 
behov av tröst, stimulans och kärleksfullhet varaktigt eftersatts från vuxna 
vårdnadshavarens sida.  

2. Upprepade byten av primär vårdnadshavare, vilket begränsar möjligheterna att etablera 
en stabil anknytning.  

3. Uppvuxen under speciella omständigheter som starkt begränsar möjligheterna att 
utveckla selektiv anknytning (t ex institutioner med många barn per vårdgivare).  

 
D. Omvårdnadssituationen som beskrivs i kriterium C kan antas vara orsaken till 
beteendeproblemen enligt kriterium A (t ex beteendeproblemen enligt kriterium A debuterade 
efter den bristfälliga omvårdnaden enligt kriterium C).  
 
E. Kriterierna för autism är inte uppfyllda.  
 
F. Störningen är uppenbar före fem års ålder.  
 
G. Barnet har uppnått en utvecklingsmässig mognadsålder av minst 9 månader.  
Specificera om:  
Ihållande: Störningen har förelegat i mer än 12 månader.  
Specificera aktuell svårighetsgrad: Anknytningsstörning med social hämning specificeras som 
svår om ett barn uppvisar alla symptom på störningen och om vart och ett av symtomen är 
relativt uttalade. 
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Bilaga 3 Diagnoskriterier - Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
utifrån DSM-5 
Obs: Följande kriterier avser vuxna, tonåringar och barn som är äldre än sex år.  
A. Exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld på ett (eller flera) 
följande sätt: 

1. Själv utsatt för en eller flera traumatiska händelser.  
2. Själv bevittnat en eller flera sådana händelser där någon annan drabbats.  
3. Underrättats om att en traumatisk händelse drabbat en nära familjemedlem eller nära 

vän. Obs: När det rör sig om faktisk död eller livsfara som drabbat en familjemedlem 
eller nära vän, måste det ha rört sig om en våldsam händelse eller ett olycksfall.  

4. Vid upprepade tillfällen, eller under extrema omständigheter, exponerats för 
motbjudande företeelser vid en eller flera traumatiska händelser (t ex först på plats att 
hantera mänskliga kvarlevor, utredare vid polisen som vid upprepade tillfällen 
konfronteras med detaljer kring övergrepp mot barn).  
OBs: Kriterium A4 avser inte exponering via elektroniska media, television, film eller 
bilder, såvida inte den här exponeringen sker under tjänst.  

 
B. Ett eller fler av följande påträngande symptom associerade med den traumatiska händelsen 
föreligger med debut efter att händelsen inträffat:  

1. Återkommande, ofrivilliga, påträngande och plågsamma minnen av den traumatiska 
händelsen.  
Obs: Hos barn äldre än sex år kan teman eller aspekter av den traumatiska händelsen 
uttryckas i återkommande lekar. 

2. Återkommande mardrömmar där innehållet och/eller affektläget i drömmen är kopplat 
till den traumatiska händelsen.  
Obs. Hos barn kan mardrömmar förekomma utan att innehållet har tydlig koppling till 
händelsen.  

3. Dissociativa reaktioner (t ex Flashback) där personen upplever det som om, eller handlar 
som om, den traumatiska händelsen upprepas på nytt. (Sådana reaktioner kan visa sig 
längs ett kontinuum, där det mest extrema uttrycket är att personen helt tappar kontakten 
med den pågående nu situationen). 
Obs: Hos barn kan trauma specifikt trauma upprepade förekomma under lek.  

4. Intensiv eller utdragen psykisk plåga vid exponering för inre eller yttre signaler som 
symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen.  

5. Uttalade fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar 
någon aspekt av den traumatiska händelsen.  

 
C. Ständigt undvikande av stimuli associerade med den traumatiska händelse, med debut efter 
att händelsen inträffat, vilket visar sig i ett, eller bägge, av följande: 

1. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, plågsamma minnen, tankar eller känslor 
om den traumatiska händelsen.  

2. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, yttre omständigheter (personer, platser, 
samtal, aktiviteter, föremål, situationer) som framkallar plågsamma minnen, tankar eller 
känslor om den traumatiska händelsen, eller som är nära associerade med händelsen.  

 
D. Negativa kognitiva förändringar och negativt förändrad sinnesstämning med koppling till 
den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen 
inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande: 

1. Oförmögen att minnas någon viktig aspekt av den traumatiska händelsen (beror på 
dissociativ amnesi och inte på andra faktorer som skallskada, alkohol eller droger).  
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2. Ihållande och överdrivna negativa uppfattningar eller förväntningar på sig själv, andra 
eller världen (t.ex. “jag är värdelös”, “man kan inte lita på en enda människa”, “världen 
är genomgående farlig”, “hela mitt nervsystem är förstört för alltid”).  

3. Ihållande, förvanskade tankar om orsaken till eller konsekvenserna av den traumatiska 
händelsen, vilket leder till att personen anklagar sig själv eller andra.  

4. Ihållande negativt känslotillstånd (t.ex. rädsla, skräck, vrede, skuld eller skam).  
5. Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter.  
6. Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor.  
7. Ihållande oförmåga att uppleva positiva känslor (t.ex. kan inte känna lycka, 

tillfredsställelse eller kärlek).  
 
E. Markanta förändringar av personens stimulusreaktioner som en följd av den traumatiska 
händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar 
sig i två (eller fler) av följande:  

1. Irritabel och argsint (redan vid liten eller obefintlig provokation). 
2. Hänsynslöshet eller självdestruktivt beteende.  
3. Överdrivet vaksam.  
4. Lättskrämd. 
5. Koncentrationssvårigheter.  
6. Sömnstörning (t.ex. svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig sömn).  

 
F. Varaktigheten av symtomen (kriterierna B, C, D och E) mer än 1 månad.  
 
G. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt i arbete eller 
inom andra viktiga funktionsområden.  
 
H. Symtomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. läkemedel, 
alkohol) eller något annat medicinskt tillstånd.  
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Bilaga 4 - Informationsbrev 
Syftet med studien är att undersöka likheter mellan diagnoskriterierna för ADHD och trauma. 
Om det finns en koppling mellan de barn som upplevt trauma i form av omsorgsvikt från en 
förälder och som har fått diagnosen ADHD. Hur anknytningen har påverkan för att barnet 
utvecklar en beteendeproblematik som kan liknas vid ADHD. I förlängningen vad det 
konsekvenserna kan bli för barn som misstänks ha en annan/ytterligare problematik som inte 
behandlas. 
  
I studien kommer vi att vända oss till familjeterapeuter som arbetar vid Magelungen. Vi 
kommer även att vända oss till en läkare som arbetet på Barn- och ungdomspsykiatrin med 
bland annat diagnostisering av ADHD och trauma. Studien är ett examensarbete och är en del 
av Socionomprogrammet vid Örebro universitet. I studien ska vi genomföra intervjuer under 
november månad 2018. Intervjun beräknas ta 90 minuter. Intervjun kommer att spelas in och 
skrivas ut i text om detta godkänns. 
  
Du får själv avgöra om du vill vara anonym eller inte. I det fall du vill vara anonym kommer 
uppgifterna i studien att avidentifieras. 
  
Den information du lämnar i intervjun kommer att behandlas och förvaras på ett säkert sätt så 
att ingen obehörig kan ta del av den. Resultatet kommer att presenteras i form av en c-uppsats 
som kommer att vara möjlig för dig som deltagare att ta del av när den är färdig. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering. 
  
Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Jag samtycker till deltagande i studien: 
  
  
Datum och ort ______________________________________________________________ 
  
  
Underskrift ________________________________________________________________ 
  
Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. Vi som 
ansvarar för studien är: 
  
Rebecca Rosendal och Lisa Larsson 
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Bilaga 5 - Intervjuguide familjeterapeuter   
Inledande frågor 

• Vad är din akademiska utbildning? 
• Har ni gått någon/ några fort- eller vidareutbildningar efter er akademiska 

examen? Vilken/vilka?  
• Hur länge har du varit verksam vid Magelungen?   

• Har ni arbetat med liknande arbetsuppgifter som ni gör idag inom någon annan 
verksamhet? 

• Vilken är er klient målgrupp?      
• I vilken ålder är klienterna?  

• Kan ni berätta om en vanlig arbetsdag, vad gör ni då?  
• Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter?   
• Hur mycket tid går åt till dokumentation? 

 
Huvudfrågor 

• Kan ni berätta om hur ett samtal ser ut med en familj, kan det skilja sig åt beroende på 
familjens problematik? 

• Arbetar ni utifrån någon särskild arbetsmetod? Vilken/Vilka då? 
• Kan man följa manualen/arbetsmetoden strikt eller måste man anpassa insatsen 

efter situationen?  
• Är det skillnad på att samtala enbart med familjen jämfört med hela familjen 

inklusive barnet? 
• Hur skulle ni beskriva denna skillnad/dessa skillnader och vad innebär det för 

sig i arbetet? 
 

• Kan ni beskriva ett typiskt fall där ni under behandlingen uppfattar att barnets diagnos 
(ADHD) stämmer väl överens med er bild av och orsaken till barnets beteende 
problematik? 

• Vad var utmärkande i barnets beteende?  
• Vad var utmärkande i familjesituationen?  
• Hur skulle du/ni beskriva anknytningen mellan förälder och barn? 
• Kan föräldrarnas bild av orsaken till barnets beteende skilja sig från er 

uppfattning ni får genom behandlingen?  
 

• Kan ni beskriva ett typiskt fall där ni under behandlingen uppfattar att barnets diagnos 
(ADHD) inte stämmer överens med er bild av orsaken till barnets beteende 
problematik? 

• Vad var utmärkande i barnets beteende?  
• Vad var utmärkande i familjesituationen?  
• Hur skulle du/ni beskriva anknytningen mellan förälder och barn? 
• Kan föräldrarnas bild av orsaken till barnets beteende skilja sig från er 

uppfattning ni får genom behandlingen?  
 

• Finns det någonting i anknytningen som är utmärkande för de fall där ni anser att barnet 
kan ha missunnats i barndomen? Ex. genom: otillräcklig vård, brist på -tröst, -spegling 
och -trygghet.   

• Hur kommer det till uttryck hos barnet, familjen eller genom deras samspel med 
varandra? 
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• Är det vanligt förekommande att föräldrarnas förklaring till barnets 
beteendeproblematik kretsat kring barnets diagnos?  

• Kan ni ge exempel på hur sådana förklaringar kan låta?  
 

• Har ni någon gång under er tid som familjeterapeuter mött en familj där barnet 
diagnostiserats med trauma?   

• Var traumat hos barnet orsakat av olycka eller plötslig död, eller andra orsaker? 
I så fall vilka? 

• NEJ: Vad tror ni det beror på?  
• JA: Kan ni beskriva det barnets beteende och familjesituation? 

 
• Har det hänt att det framkommer ny information av betydelse (händelser som relaterar 

till barnets uppväxt under småbarnsåren, sjukdomsbild, våld) i samtal som inte varit 
känt om barnet/familjen tidigare, innan insatsen påbörjades?   

• Varför tror ni att det inte framkommit tidigare? 
• Hur påverkar det ert arbetssätt/ behandlingen gentemot barnet? 

	 
• Förekommer det att ni i samtal med barnet / familjen får reda på att barnet upplevt 

och/eller bevittnat våld?   
• Hur vanligt förekommande är det? 
• Kan ni beskriva vad som är utmärkande i barnets beteende i dessa fall? 
• Kan ni beskriva vad som är utmärkande för anknytningen i dessa fall?  
• Under vilken tidsperiod i barnets liv förekom detta?  

 
• Kan ni berätta om ni tror /anser att det finns några gemensamma faktorer från 

föräldrarnas uppväxt och nuvarande livsstil som kan ha påverkat barnets beteende?  
• Utveckla.  

 
• Beskriv hur ni i behandlingssamtal med föräldrarna bedömer hur anknytningen mellan 

föräldrarna och barnet varit /är? 
- Vilken betydelse har anknytningen för hur arbetet kring barnet utformas?  
-  Ge gärna exempel? 
- Kan ni beskriva hur behandlingen påverkas av informationen ni får om barnet 
och dess familj? 
- Om informationen inte stämmer eller viss information uteblir, hur påverkar det 
ert arbete? 

 
Avslutande frågor  

• Är det någonting ni vill tillägga? Finns det någonting viktigt inom detta område som vi 
glömt att fråga er om? 
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Bilaga 6 - Intervjuguide läkare 
Inledande frågor 

• Vad är din akademiska utbildning?   
• Har du gått någon/ några fort- eller vidareutbildningar efter din akademiska 

examen? Vilken/vilka?  
• Mellan vilka år var du verksam vid BUP?  
• Vilken var din yrkestitel?  
• Vilka var dina arbetsuppgifter?  

 
ADHD 

• Vad var den vanligaste anledningen till att man startade en ADHD utredning kring barn 
i åldrarna 6–14 år, under din arbetsverksamma tid på BUP?  

 
• Vilka professioner var delaktiga i ADHD utredningen när du var verksam på BUP?  

• Vad bidrog professionerna med i utredningen? 
 

• Kan du beskriva hur utredningen av ADHD gick till när du var verksam på BUP? 
• Fanns det/finns det en särskild utredningsmetod för ADHD?  
• Om inte. varför? 
• Upplevde du några särskilda brister eller förtjänster med utredningsmetoden? 
• I vilken omfattning beskrev texten miljöfaktor och barnets anknytning?  
• Kan du beskriva hur utredningen för ADHD går till idag? (om du vet)? 
• Kan du beskriva skillnaderna mellan dagens utredningsmetod och den som 

användes när du var verksam?  
Trauma 

• Vad var den vanligaste anledning till att man startade ett trauma utredning kring barn i 
åldrarna 6–14 år? 

• Hur vanligt var det att man startade en traumautredning på grund av att barnet 
upplevt missförhållanden i uppväxten (våld, miljöfaktorer, anknytning)? 

 
• Vilka professioner var delaktiga i utredningen av trauma när du var verksam på BUP? 

• Vad hade professionerna för roll i utredningen? 
 

• Kan du beskriva hur du upplevde att utredningen av trauma gick till när du var verksam 
på BUP? 

• Gjorde man skillnad på olika typer av trauma? Kan du beskriva hur? 
 
Jämförelse mellan ADHD / Trauma  

• Upplevde du att det fanns likheter i symtom kriterierna mellan trauma och ADHD?  
• Kan du beskriva dessa? 
• Hur avgjorde man att symtom kriterier som är likartade mellan diagnoserna, 

snarare är en konsekvens av ADHD framför trauma, eller vice versa?  
• Hur tog man som läkare hänsyn till dessa likheter?  
• Vilka risker kan en feldiagnostisering medföra för barnet, enligt din mening? 

 
• Känner du till något fall där ett barn i åldern 6–12 år diagnostiserats med ADHD och 

sedan fått diagnosen avskriven? 
• Vad var i så fall anledningen till att barnet fick sin diagnos avskriven?        
• Vad anser du skulle kunna vara en anledning till att avskriva en ADHD diagnos 

hos ett barn? 
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Behandling 

• Vilka behandlingsmetoder rekommenderas på BUP i Örebro, för barn som 
diagnostiserades med ADHD innan år 2002?  (innan godkännandet av medicinering)  

• Upplevde du att det fanns brister i behandlingen innan medicineringen 
godkändes som behandling för barn? 

• Om ja, vilka brister? 
• Om nej, menar du att de behandlingar som då fanns var tillräckligt bra? Vilka 

behandlingar var det?  
 

• Om det fanns en särskild utredningsmetod för ADHD, upplevde du då att den 
förändrades när det år 2002 blev godkänt att medicinera barn för ADHD? 

• På vilket sätt? 
 

• Märkte du någon skillnad i hur medicin som behandlingsmetod påverkade barnet, till 
skillnad från tidigare behandlingsmetoder utan mediciner?  

 
Avslutande frågor  

• Är det någonting du vill tillägga? Finns det någonting viktigt inom detta område som vi 
glömt att fråga dig om? 

 
  
 
 


