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Abstract 

Title: Stereotypes and assesments: A quantitative vignette study that investigates 
whether the ADHD diagnosis affects the social workers’ preliminary assessments 
regarding a notification of concern of adolescents 

Author:  Emma Lundström 

Tutor: Lena Olsson 

Examinator: Staffan Bengtsson 

 

The purpose of this study was to examine social workers’ assessments regarding a 

notification of concern of adolescents are affected by whether the adolescent have 

an ADHD diagnosis or not. The hypothesis was that social workers’ assessments 

of need of immediate protection, reason for concern for the adolescent, whether an 

investigation should be initiated or not and their identification risk and protection 

factors differ depending on whether the adolescent has an ADHD diagnosis or not. 

A quantitative vignette survey with associated questionnaire was conducted. Two 

vignettes were designed with the only difference that in one vignette there was 

information that the adolescent has an ADHD diagnosis. Altogether, 86 social 

workers handling investigations of children and/ or young persons, participated in 

the study, whereof 42 handled the vignette with ADHD and 44 the vignette without 

ADHD.  The result shows statistically significant differences in social workers’ 

assessments regarding five areas of concern (behavioral problems in the adolescent, 

mental illness in the adolescent, physical or mental disability in the adolescent, the 

adolescent’s ability to cope with herself and physical or mental disability in the 

mother) and one risk factor (mother's alcohol use), depending on whether the 

adolescent has ADHD diagnosis or not. There were no statistically significant 

differences in assessments regarding immediate protection assessment, preliminary 

assessment or identified protection factors. The results are discussed in relation to 

whether social workers´ knowledge about ADHD, social representations of ADHD 

and stereotypes of ADHD may have influenced the results. The results of this study 

can contribute to the discussion on ADHD in social childcare and can be used to 

raise awareness among social workers´ about how they handle assessments of 

adolescents with ADHD diagnosis in order to promote that assessments are made 
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on real grounds. The result could also provide a basis for further research, for 

example through qualitative studies in the field, in order to gain a deeper 

understanding and to highlight the causes of the differences between the vignettes.  

 

 

Key words: ADHD, social workers, preliminary assessment, immediate protection 
assessment, social representations, stereotypes, quantitative study, vignette
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Sammanfattning 

Titel: Stereotyper och bedömningar: En kvantitativ vinjettstudie som undersöker 
om ADHD-diagnosen påverkar socialsekreterares förhandsbedömningar vid 
orosanmälningar som gäller unga 

Författare:  Emma Lundström 

Handledare: Lena Olsson 

Examinator: Staffan Bengtsson 

 

Syftet med studien är att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid 

orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller 

inte. Hypotesen var att socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart 

skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte samt 

identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en 

ADHD-diagnos eller inte. En kvantitativ vinjettundersökning med tillhörande 

enkätfrågor genomfördes. Två vinjetter utformades med den enda skillnaden att i 

den ena vinjetten fanns det information om att ungdomen har en ADHD-diagnos. 

Sammanlagt besvarade 86 socialsekreterare för barn och/eller unga 

undersökningen, 42 besvarade vinjetten med ADHD och 44 besvarade vinjetten 

utan ADHD. Resultatet visar statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterares 

bedömningar gällande fem orosområden (beteendeproblematik hos ungdomen, 

psykisk ohälsa hos ungdomen, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos 

ungdomen, ungdomens förmåga att klara sig själv samt fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning hos mamman) och en riskfaktor (mammans 

alkoholanvändning) beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. Det 

påvisades inga statistiskt signifikanta skillnader i bedömningarna när det gäller 

omedelbar skyddsbedömning, förhandsbedömning eller uppmärksammade 

skyddsfaktorer. Resultaten diskuteras i relation till om socialsekreterarnas kunskap 

om ADHD, sociala representationer om ADHD och stereotyper om ADHD har 

påverkat resultaten. Resultatet från denna studien kan bidra till diskussionen om 

ADHD i social barnavård samt kan användas för att öka medvetenheten hos 

socialsekreterarna kring hur de hanterar bedömningar av ungdomar med ADHD-

diagnos, för att främja att bedömningar fattas på reella grunder. Resultatet skulle 
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också kunna utgöra en grund för vidare forskning exempelvis genom kvalitativa 

studier på området för att få en djupare förståelse och synliggöra orsakerna till 

skillnaderna mellan vinjetterna. 

 

Nyckelord: ADHD, socialsekreterare, förhandsbedömning, omedelbar 
skyddsbedömning, sociala representationer, stereotyper, kvantitativ studie, vinjett
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1. Inledning 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Lundin & Mellgren, 2012). ADHD innebär svårigheter med 

impulskontroll, uppmärksamhet och överaktivitet. Andelen individer som diagnostiseras 

med ADHD har ökat. Idag beräknas ungefär fem procent av alla barn i skolålder ha 

ADHD (Socialstyrelsen, 2014). Kunskap om ADHD är något som alla som arbetar med 

barn och unga behöver känna igen (Duvner, 1998), för att individerna med ADHD ska få 

ändamålsenligt stöd (Fernell, Nylander, Kadesjö & Gillberg, 2014). LSS-handläggare som 

handlägger ärenden för individer med fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning bör ha kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 

(SOSFS 2008:32). Inga allmänna råd angående funktionsnedsättningar finns för 

socialsekreterare för barn och unga. Enligt 3 kap 3a§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) 

ska socialsekreterare inom barn och unga som bedömer om utredning ska inledas ha svensk 

socionomexamen eller annan relevant examen. För annan examen finns råd om vilken 

kunskap utbildningen bör innehålla, kunskap om funktionsnedsättningar nämns inte 

(HSLF-FS 2017:79). Detta trots att barn med ADHD förekommer i betydlig högre 

frekvens i barnavårdsutredningar än befolkningen i övrigt (Klein, Damiani‐Taraba, Koster, 

Campbell & Scholz, 2015). Vilket kan bero på att funktionsnedsättningar, som ADHD, 

hos barn ökar risken för psykosociala problem och bristande omsorg (Socialstyrelsen, 

2018; Karlsson & Lundström, 2019), vilket är omständigheter som föranleder att en 

barnavårdsutredning inleds.   

I FN:s Barnrättskommittés (2015) granskning uttrycks en oro över att de professionella i 

Sverige som arbetar med barn med funktionsnedsättningar inte har tillräckligt med 

kunskap och utbildning om dessa barns särskilda behov. Även Barnombudsmannen har 

uppmärksammat att professionella behöver stärka sin kunskap om funktionsnedsättningar, 

inte minst eftersom otillräcklig kunskap bland professionella ökar risken att barn med 

funktionsnedsättning får ett dåligt bemötande (Barnombudsmannen, 2016). Bristande 

kunskap kan resultera i att människor använder en förenklad uppfattning om en grupp 

individer, en s.k. stereotyp, för att med minsta ansträngning förstå en situation. Dock finns 

stor risk att missförstånd uppstår vid stereotyper då all information som skiljer 

gruppmedlemmarna åt som individer ignoreras (McGarty, Yzerbyt & Spears, 2002). Detta 

innebär att vid stereotypiska föreställningar om ADHD upptäcks inte barnets individuella 

behov av socialsekreteraren och därmed kan inte stöd ges utifrån barnets behov. 
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När professionella interagerar med klienter påverkas de av sina värderingar. Värderingar 

förändras ständigt då de påverkas av yttre faktorer, exempelvis av ens kultur, människor i 

ens omgivning, utbildning och erfarenheter (Dunk-West, 2016). Professionella kan även 

påverkas av ADHD-diagnosen genom att en diagnostisering kan leda till att barnets 

beteende alltid hänförs till diagnosen (Iudici, Faccio, Belloni, & Costa, 2014). En studie av 

Karlsson och Lundströms (2019) visar att när professionella vet om att ett barn har en 

ADHD-diagnos så uppmärksammar de i mindre utsträckning psykosociala problem och 

familjefaktorer som påverkar barnet, jämfört med om professionella inte vet om att barnet 

har en ADHD-diagnos. Det finns en risk att socialsekreterare antar en alltför snäv bild om 

de får information om att barnet har en ADHD-diagnos, då andra faktorer som påverkar 

barnet förbises. Individen tillhör också flera system som inte kan bortses från i förhållande 

till olika sociala problem. Att enbart ha fokus på ADHD-diagnosen kan därför vara en 

alltför snäv och förenklad bild av individen för ett mer komplext fenomen. 

Utifrån ovan kan frågan resas ifall socialsekreterares medvetna och omedvetna värderingar 

om ADHD, kunskaper eller brist på kunskap om ADHD och allmänna stereotyper om 

ADHD kan resultera i skillnader i hur de bedömer unga med ADHD-diagnos. Skulle 

eventuella skillnader i socialsekreterares bedömningar av behov av skydd och stöd bland 

unga som uppvisar beteende som förknippas med ADHD bero på om individen har 

ADHD-diagnosen eller inte? Påverkas deras bedömningar gällande behov av omedelbart 

skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas samt risk- och skyddsfaktorer 

av om den unge har en ADHD-diagnos eller inte? 

1.1. Syfte och hypotes 

Syftet med studien är att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid 

orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller inte. 

Detta görs genom en hypotesprövning där följande hypotes prövas: socialsekreterares 

bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den unge, om utredning 

ska inledas eller inte samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på 

om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation för studien. Inledningsvis beskriv 

socialsekreterare för barn och/eller ungas arbete i syfte att ge en förståelse för den 
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arbetsprocess som undersökningen tar sin grund i genom vinjetten. Vidare definieras 

begrepp som är relevanta för studien för att ge en förståelse och undvika feltolkningar. 

2.1. Socialtjänstens ansvar för unga 

Arbetet på socialtjänstens styrs av lagstiftning samt myndigheters föreskrifter och allmänna 

råd (Socialstyrelsen, 2015). Socialsekreterare styrs främst av socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) i sitt arbete. Enligt 2 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) har kommunen genom 

socialtjänsten det yttersta ansvaret för att individer får den hjälp och stöd de är i behov av. 

Enligt 4 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) har ”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 

kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”. När det gäller barn säger 1 

kap. 2§ SoL (SFS 2001:453) att barnets bästa särskilt ska beaktas, samt att barnets bästa ska 

vara avgörande vid vård- och behandlingsinsatser. Enligt 5 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) ska 

socialnämnden bland annat ”verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden”, främja en gynnsam utveckling – socialt, fysiskt och personlighetsmässigt 

samt särskilt följa utvecklingen hos barn som har visat tecken på att utvecklas ogynnsamt. 

När det gäller funktionsnedsättningar säger 5 kap. 7§ SoL (SFS 2001:453) att 

socialnämnden ska ”verka för att människor med fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 

leva som andra”.  

2.2. Socialsekreterares arbetsuppgifter inom barn och unga 

Enligt 1 kap. 4§ SoL (SFS 2001:453) fullgörs kommunens uppgifter inom socialtjänsten av 

de nämnder, vanligen socialnämnden, som kommunfullmäktige bestämmer. Enligt 7 kap. 

5§ kommunlag (SFS 2017:725) får nämnder delegera beslut till anställda hos kommunen, 

som socialsekreterare, som därmed kan ta beslut åt nämndens vägnar i vissa ärenden.  

Socialsekreterares arbete handlar om att förebygga, erbjuda stöd eller vidta åtgärder till 

barns skydd (Socialstyrelsen, 2015). Att socialnämnden kan behöva vidta åtgärder för ett 

barn kan komma till nämndens kännedom på flera sätt. Socialnämnden kan vid 

handläggning av ärenden göra egna iakttagelser. Tjänstemän på andra enheter inom 

socialnämnden kan också föra vidare uppgifter om oro för ett barn. Individen själv eller 

vårdnadshavaren kan ansöka om en insats. Finns misstanke om att ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa kan detta anmälas till socialnämnden (Socialstyrelsen, 2015). Att fara 

illa innebär fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen, otillbörligt utnyttjande eller 
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andra förhållanden i hemmet som innebär en påtaglig skadlig risk för den unges utveckling 

och hälsa. Även om den unge själv utsätter sin utveckling och hälsa för en påtaglig skadlig 

risk som missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Sker något av 

detta ska enligt 2-3§ lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) (LVU) 

vård beredas.  

Då fallet i vinjetten aktualiseras genom anmälan kommer anmälan behandlas nedan. 

Yrkesverksamma och myndigheter som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 

1§ SoL (SFS 2001:453) och som misstänker eller fått vetskap om att ett barn far illa måste 

omgående anmäla detta. Enligt 14 kap. 1c§ SoL (SFS 2001:453) bör även privatpersoner 

som misstänker eller fått vetskap om att ett barn far illa anmäla detta. Anmälan sker 

muntligt eller skriftligt till socialnämnden. En anmälan kan ske anonymt av privatpersoner 

om de inte vill uppge sitt namn. Om anmälaren själv uppgett sitt namn för socialnämnden 

kan anonymitet inte utlovas och anmälaren har inte längre rätt att själv bestämma om hen 

ska vara anonym mot den anmälan gäller. En anonym anmälan får inte avfärdas på grund 

av att den är anonym men ska behandlas med särskild försiktighet. Innehållet i anmälan 

ska avgöra hur den hanteras. Vem som gjort anmälan ska socialtjänsten inte forska efter, 

men det finns undantag om anmälan gäller en nödsituation (Socialstyrelsen, 2015). 

2.2.1. Omedelbar skyddsbedömning 

Enligt 6§ LVU (SFS 1990:52) får socialnämnden besluta ”att den som är under 20 år 

omedelbart skall omhändertas”, om den unga sannolikt behöver vård med stöd av LVU 

och ”rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa 

eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare 

åtgärder hindras.” När en anmälan görs till socialnämnden gällande ett barn måste 

nämnden omgående göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd 

enligt 11 kap. 1a§ första stycket SoL (SFS 2001:453). Denna bedömning ska göras samma 

dag som anmälan kom in. Om anmälan inkom sent under dagen kan det senast göras dagen 

efter (Prop. 2012/13:10, s. 60). Detta ska alltid göras vid anmälan oavsett om ett beslut att 

inleda utredning omgående tas eller en utredning redan är öppnad. Barnets behov av skydd 

kan behöva övervägas vid flera tillfällen under utredningen. Uppgifterna i anmälan bör 

räcka för en omedelbar skyddsbedömning av barnet. Behövs mer information kan kontakt 

tas med den anmälan gäller. I vissa fall kan även en förnyad kontakt med anmälaren tas. 

Grunden till skyddsbedömningen och barnets behov av skydd ska motiveras och 

dokumenteras (Socialstyrelsen, 2015). 
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2.2.2. Förhandsbedömning 

Enligt 11 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) ska ansökningar, anmälningar eller sådant som på 

andra sätt kommit till socialnämndens kännedom innebära att socialnämnden omedelbart 

inleder utredning, om det från början står klart att några åtgärder från socialnämnden kan 

eller bör vidtas. Vid anmälningar görs först en förhandsbedömning som är en bedömning 

av om utredning ska inledas eller inte. Detta får inte bli någon form av miniutredning och 

ska inte vara för omfattande (Socialstyrelsen, 2015). Enligt 11 kap. 1a§ SoL (SFS 2001:453) 

behöver förhandsbedömning inte göras om en utredning av barnet redan pågår. Enligt 11 

kap. 1a§ SoL (SFS 2001:453) har socialnämnden 14 dagar på sig att göra en 

förhandsbedömning. Normalt ska förhandsbedömningen gå fortare, men vid synnerliga 

skäl kan längre tid behövas. Exempelvis om polisförhör behöver hållas innan med den 

unga vid anmälningar av unga lagöverträdare, eller om det inte går att få tag på familjen 

trots ansträngningar. Anmälans allvar avgör hur snabbt förhandsbedömningen behöver 

slutföras (Socialstyrelsen, 2015). 

Förhandsbedömning kan grundas på vad som står i anmälan, vad som står i personakt om 

sådan finns och tidigare anmälningar om det finns. Uppgifterna i anmälan ska i allmänhet 

ge tillräcklig information för att beslut ska kunna fattas om huruvida utredning ska inledas 

eller inte. Behövs något förtydligas kan anmälaren kontaktas igen. Barnet och 

vårdnadshavaren kan också kontaktas för att informeras om innehållet i anmälan samt ges 

möjlighet att bemöta uppgifterna, men de måste inte underrättas om en anmälan som inte 

leder till att utredning inleds. Om anmälan motiverar kontakt med vårdnadshavare bör 

båda vårdnadshavarna informeras. Utredning anses inledd om uppgifter från utomstående 

personer inhämtas eller om hembesök eller annan individuell inriktad uppsökande åtgärd 

görs. Utredning kan skäligen inledas om det finns skäl för upprepade kontakter med 

familjen. Om uppgifter om att barn kan ha utsatts för övergrepp eller våld av närstående 

framkommer ska utredning omedelbart inledas (Socialstyrelsen, 2015). 

Beslut om att inte inleda utredning, skälen för detta, datum och beslutsfattaren ska 

dokumenteras. Har barnet inte en personakt sedan tidigare kan förhandsbedömningen 

dokumenteras i anslutning till anmälan eller den handling som förhandsbedömning 

grundades på. Finns personakt på barnet kan det dokumenteras som ovan eller i 

personakten (Socialstyrelsen, 2015). 
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2.3. Begreppsdefinitioner 

2.3.1. Skydds- och riskfaktorer 

Det som avgör om utredning behöver inledas eller inte beror inte bara på barnets behov 

eller föräldrarnas svårigheter utan det är det enskilda fallets omständigheter. Därför kan 

skydds- och riskfaktorer definieras. Skydds- och riskfaktorernas samspel är avgörande för 

om barnet riskerar att fara illa eller inte (Socialstyrelsen, 2015).  

Skyddsfaktorer är de faktorer som ökar barns möjlighet till en god utveckling och 

anpassning trots problem och utmaningar. För att räknas som skyddsfaktor ska forskning 

ha visat att faktorn dämpar effekten av riskfaktorer eller ökar barnets motståndskraft mot 

belastningar. Exempel på skyddsfaktorer är trygg anknytning, positiva kamratrelationer, 

förmåga till impulskontroll, god omsorgsförmåga hos föräldrarna, familjens ekonomiska 

trygghet samt en bra skola/förskola (Reuter & Lindblom, 2017). 

Riskfaktorer är de faktorer som ökar sannolikheten för att ett barn ska utveckla problem 

eller som inverkar på varaktigheten, allvarlighetsgraden eller frekvensen av problemet. För 

att räknas som riskfaktor ska forskning ha visat att faktorn ökar risken för att problem 

utvecklas. Riskfaktorn behöver därmed inte vara orsaken i sig till problemet. Riskfaktorer 

kan även vara avsaknad av skyddsfaktorer. Följande faktorer är exempel på riskfaktorer: 

missbruk hos föräldern, psykisk sjukdom hos föräldern, bristande socialt stöd samt låg 

social status. Det viktiga är inte risken i sig utan de mekanismer och processer som den 

aktiverar. Exempelvis leder inte depression hos föräldern automatiskt till psykiska problem 

hos barnet, men kan medföra en bristande omsorg som kan vara skadligt för barnet. Det 

är barnets sårbarhet tillsammans med de personliga och sociala belastningarna hos 

föräldrarna samt hur dessa påverkar deras omsorgsförmåga som utgör den största risken 

för barnet. Ju fler riskfaktorer ett barn har, desto större är risken för att de utvecklar 

problem. Dock kan samma typ av risk ha olika påverkan på olika barn. Att eliminera eller 

motverka någon riskfaktor för ett barn kan vara avgörande för barnets möjlighet till en 

positiv utveckling (Reuter & Lindblom, 2017). 

Risk- och skyddsfaktorer som kan ha en direkt påverkan på barns utveckling behöver 

handläggare för barn och unga beakta i sin bedömning. Att ha en funktionsnedsättning 

ökar risken för att barnet utvecklar psykosociala problem samt utsätts för bristande 

omsorg. Likaså kan bristande omsorg eller ett destruktivt beteende vara grunden till barnets 

psykiska hälsoproblem. Det är därför av vikt att orsakerna utreds noga för att bedöma om 
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barnets problematik förvärras av eller är konsekvenser av bristande omsorg eller ett 

destruktivt beteende. Särskilt behöver barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

som ADHD, uppmärksammas. Barnets personlighet kan påverkas av utsatthet för våld, 

övergrepp och försummelse samt kan medföra förändringar i hur barnet agerar eller en 

tillbakagång i utvecklingen. Förmågan till inlärning och lek kan även påverkas vilket kan 

medföra skolsvårigheter (Socialstyrelsen, 2018). 

2.3.2. ADHD 

”ADHD är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som karakteriseras av stora och 

varaktiga uppmärksamhetssvårigheter och/eller impulsivitet och överaktivitet” 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 12). För att få en diagnos måste individen ha betydande 

svårigheter med genomförandet av aktiviteter inom viktiga livsområden samt att dessa 

antas bestå under en längre tid (Lundin & Mellgren, 2012). Med 

uppmärksamhetssvårigheter menas att individer med ADHD har svårt att upprätthålla sin 

uppmärksamhet över tid. Särskilt märks detta när individen ska organisera sitt handlande 

eller mobilisera sin motivation och energi inför en uppgift. Impulsivitet innebär svårigheter 

att kontrollera och bromsa sina impulser. Detta handlar bland annat om problem med att 

lyssna färdigt innan man svarar, hålla inne med sina reaktioner och tänka efter innan man 

handlar. Överaktivitet manifesterar sig för många barn med ADHD i att de ständigt är i 

rörelse eller har svårt att hålla fötter och händer stilla. De har även svårt att anpassa 

aktivitetsnivån till vad situationen kräver. För vuxna med ADHD visas överaktivitet oftast 

på annat sätt, främst genom att de ofta upplever en rastlöshet och har svårigheter med att 

gå ner i varv. Många ADHD-symtom finns kvar i vuxen ålder, men det är vanligt att 

individen har utvecklat strategier för att hantera svårigheterna. Alla kan ha mer eller mindre 

svårigheter med ovan nämnda saker, men det som utmärker individer med ADHD är att 

de har stora svårigheter i flera olika situationer samt att dessa svårigheterna är varaktiga 

över tid. Den största betydelsen för uppkomsten av ADHD är genetiska faktorer, men 

förekomsten av olika riskfaktorer kan också ha betydelse (Socialstyrelsen, 2014). 

Individer med ADHD har vanligtvis annan problematik samtidigt. Dessa problem kan vara 

en följd av ADHD, men det finns också forskningsbelägg för att ADHD och andra 

tillstånd ibland har gemensamma bakomliggande orsaksfaktorer. Dessa samtida 

problematiker kan handla om andra psykiatriska problem som trotssyndrom, utåtagerande 

beteendeproblematik, ångest eller depression. Vissa utvecklar tvångssymtom och även 

autismspektrumtillstånd har en stor överlappning med ADHD. Medfödda motoriska och 
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perceptuella svårigheter som exempelvis inlärningssvårigheter förekommer. Schizofreni, 

personlighetsstörningar, ätstörningar och bipolära tillstånd är också vanligare än bland 

befolkningen i allmänhet. Även vissa somatiska sjukdomar och hälsoproblem är vanligare 

hos individer med ADHD. Exempel på dessa är astma, epilepsi, ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt stressrelaterade sjukdomar. Sömnproblem är också vanligt hos 

individer med ADHD. Det finns också en kraftigt förhöjd risk att hamna i kriminalitet och 

missbruk/beroende vid ADHD. Främst är det de barn med ADHD som har det mest 

utåtagerande beteendet som är i riskzonen (Socialstyrelsen, 2014). 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen inom relevanta områden för denna 

studie. Ingen tidigare forskning har hittats som undersöker om ADHD-diagnosen påverkar 

socialsekreterares bedömningar. Nedan presenteras andra faktorer som påverkar 

socialsekreterares bedömningar. Vidare presenteras socialsekreterares kunskap om ADHD 

där enbart en studie från England har funnits. Avslutningsvis presenteras forskning om 

diagnosens påverkan på hur individer uppfattas. 

3.1. Vad påverkar socialsekreterares bedömningar? 

Beslut som tas i den sociala barnavården påverkas av flera faktorer. Dessa kan hänföras till 

beslutsproblemet, beslutskontexten och beslutsfattaren. Beslutsproblemet är utredningens 

frågor och de olika sätt socialsekreterarna har att uppfatta, beskriva och argumentera för 

dessa. Beslutskontexten handlar om ramarna och kringfaktorer, så som lagstiftning och 

politisk styrning. Med beslutsfattaren menas socialsekreteraren som ligger bakom beslutet 

och hens värderingar, attityder och kunskapshantering. En barnavårdsutredning ska rent 

juridiskt vara en formell och rationell process men forskning visar dock att detta sällan är 

fallet. Istället är det en aktivitet för både hjärna och hjärta då det är lika mycket praktisk-

moralisk aktivitet som en teknisk-rationell. Det är även en mental process där olika 

irrationella faktorer påverkar processen och utredarnas bedömningar. Exempelvis samlas 

irrelevant information in, viktig information kan glömmas bort och arbetshypoteser som 

formuleras tidigt kan bli vägledande för vilken information som samlas in som sedan 

bekräftar hypotesen (Rasmusson, 2009). 

Hydén, Westermark och Stenberg (1995) finner i sin kvantitativa vinjettstudie att det finns 

stor variation när det gäller beslut om försörjningsstöd. Denna stora variation konstateras 

vara oacceptabel då grundprincipen är att individer med samma behov av stöd borde få 
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liknande insatser. I en fallbeskrivning avslog 59 % av handläggarna ansökan i det ärende 

som vinjetten avsåg, medan resten beviljade ansökan. Hydén et al. (1995) spekulerade i 

anledningen att 59% avslog ansökan hade moraliserande skäl. Andra anledningar som 

forskarna diskuterade kunde medföra skillnader i beslut var hur organisationen är 

uppbyggd, hur stor belastning handläggaren har, var klienten är bosatt och beroende på 

vem handläggaren är. Även Stranz (2007) finner i sin doktorsavhandling att det finns 

individuella skillnader i socialbidragshandläggares bedömningar. Skälen till att avslå en 

ansökan är till stor del av moraliserande karaktär och utifrån förhållningssättet att individen 

har en skyldighet att försörja sig själv. I jämförelse med resultatet från Hydén et al. (1995), 

visar Stranz (2007) att prövningen om försörjningsstöd har blivit avsevärt hårdare där 

generositeten har minskat markant samt att variationen av beloppet har ökat. Stranz (2007) 

finner att en del av dessa skillnader i socialbidragshandläggares bedömningar kan förklaras 

av organisatoriska faktorer som exempelvis olika grad av specialisering och olika stor 

arbetsbelastning. Inom de individuella faktorer spelar attityder hos handläggarnas en större 

roll medan andra individuella faktorer som ålder, kön och arbetserfarenhet hos 

handläggarna har en marginell betydelse. Den individuella skillnaden mellan olika 

handläggares bedömningar har ökat med tiden. En annan studie av Stranz, Karlsson och 

Wiklund (2017) visar att socialarbetarnas arbetserfarenhet påverkar bedömningar av 

ekonomiskt bifall där mer erfarenhet minskar chansen till bifall. 

Österbergs (2010) doktorsavhandling handlar om socialsekreterares roll vid bedömning 

och beslut gällande barn. Syftet är främst att identifiera faktorer som påverkar detta. I 

studien framkommer att den kunskap som socialarbetare vanligen använder i arbetet är 

egna och kollegors erfarenheter. Relevanta begrepp för yrkesområdet används sällan och 

när de används tolkas betydelsen av begreppen olika. Dock får samma fallbeskrivningar 

olika bedömningar och därmed bedöms inte särskilda kategorier efter en viss kunskap eller 

erfarenhet. Resultatet visade att vid förhandsbedömningar är anmäld problematik en 

betydande faktor för om utredning inleds eller inte. Anmälningar om misstänkta övergrepp 

utreds i betydligt högre grad än anmälningar om annan problematik och har det 

kraftfullaste enskilda statistiska sambandet med inledning av utredning. Om barnet är en 

flicka ökar också sannolikheten för att utredningen inleds. Åldern har dock ingen enskild 

betydelse. En annan betydande faktor för att utredning inleds är föräldrarnas behov av 

avlastning. Även anmälningar från myndigheter ökade sannolikheten för att utredningen 

inleds, medan anmälningar från privatpersoner inte värderades på samma sätt. Resultatet 
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visade även att sannolikheten att få insats när utredningen öppnats är större än att en 

anmälan/ansökan leder till en utredning. 

3.2. Socialsekreterares kunskap och attityder om ADHD 

En studie i sydöstra England undersökte över 400 socialarbetare som arbetade med barn 

om deras uppfattning och kunskap om ADHD. De viktigaste diagnostiska kriterierna för 

ADHD kunde majoriteten identifiera. Lämpligheten av medicinsk behandling var över en 

tredjedel osäkra på. Majoriteten ansåg att psykosociala interventioner som involverade 

familjerna var lämpliga. Mindre än 30% ansåg det vara av vikt att involvera barnet med 

ADHD-diagnos och ungefär samma andel hade inte kunskap om lokala stödresurser till 

barnen med ADHD-diagnos och deras familjer. Hur länge socialarbetarna hade arbetat 

efter sin examen var en viktig variabel som påverkade både kunskapen om ADHD och val 

av insats (Pentecost & Wood, 2002).  

3.3. Diagnosens påverkan på hur individer uppfattas 

Det finns olika resultat från studier i debatten om det är etiketten hos individen med 

psykiatrisk diagnos som skapar stigmatiseringen eller om det är individens observerbara 

beteende. Link, Cullen, Frank och Wozniak (1987) utförde ett vinjettexperiment med en 

design som varierar patientens status med beteendets natur. Deras forskning visar att bara 

etiketten i sig spelar roll i hur individer som tidigare vårdas inom psykiatrin uppfattas. 

Ohan, Visser, Moss och Allen (2013) genomförde en vinjettundersökning i vilken 225 

föräldrar deltog. Föräldrarna fick läsa om barn med beteende och symtom som uppfyller 

diagnoskraven för ADHD eller depression. I vissa vinjetter var ADHD-diagnosen eller 

depressionen uttalad och i vissa inte. Resultatet visade en stigmatisering av beteendet samt 

en liten signifikant ökning av stigmatisering när diagnosen var uttalad. Annan forskning 

visar på att etiketten tillsammans med ett stigmatiserat beteende inte ökar stigmatiseringen 

samt även kan minska den. Urquhart Law, Sinclair och Fraser (2007) läste upp en av tre 

vinjetter för ett urval av 120 barn i åldern 11-12 år. Vinjetterna beskrev beteendet hos en 

könsneutral individ i samma ålder som visade symtom på ADHD. Majoriteten av 

deltagarna uppfattade vinjettindividen som en kille och inställningen var övervägande 

negativ. Att det uttalat fanns med att individen hade ADHD-diagnos påverkade inte 

attityden. Yap, Reavley, Mackinnon och Jorm (2013) genomförde telefonintervjuer med 

2522 australier i åldern 15-25 år. För dessa presenterades en vinjett av en ung individ med 

olika psykiska sjukdomar och individens beteende. Deltagarna i studien blev sedan 
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tillfrågade ett antal frågor. Resultatet visar att beteendet stigmatiserades, men att en korrekt 

psykiatrisk diagnos minskade stigmatiserade attityder. Om deltagarna själva hade familj 

eller vänner med psykiatrisk diagnos minskade även detta stigmatiserade attityder. 

4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redovisas den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna studie. 

Denna studie utgår ifrån att ADHD är socialt konstruerat och att synen på individer med 

ADHD därför kan påverkas av samhällets normer och dess konstruktioner, därför anses 

socialkonstruktivism användbar för att diskutera resultatet i denna studie. Inom 

socialkonstruktivism kommer fördjupning göras kring kategorisering. Vidare kommer 

sociala representationer med en fördjupning kring stereotyper användas för att diskutera 

kring resultatet. 

4.1. Socialkonstruktivism 

Det finns flera tolkningar av ordet socialkonstruktivism men enligt Burr (2003) finns 

gemensamma huvuddrag. Enligt socialkonstruktivismen finns det fler än ett sätt att förstå 

världen. Utgångspunkten är att ifrågasätta och utforska det typiska och naturliga. Hur vi 

gör världen begriplig samt kategoriserar världen är historiskt och kulturellt specifikt. All 

kunskap står i relation till den tid och det samhälle vi lever i. Språket är avgörande för hur 

vi uppfattar världen då det bär kulturens tidigare konstruktioner och samlade erfarenheter. 

Sättet vi förstår världen på blir till mellan människor och människors samtal bidrar till 

konstruktionen av världen (Burr, 2003). Konstruktion innebär en (o)medveten handling 

som bygger på eller genomförs i enlighet med individers gemensamma vanor. Att utforma 

vanor är naturligt för individer. En individs vanor externaliseras efter hand till andra 

individer som inte format dessa vanor. När dessa vanor externaliseras till större 

sammanhang uppstår institutioner. Samhället består av en mängd institutioner. Barn föds 

in i dessa institutioner. För att institutioner ska kunna förmedlas till andra är en legitimering 

nödvändig. Den förklarar meningsfullheten med den institutionella och sociala ordningen. 

Genom att dölja att institutionen är uppkommen på ett tillfälligt sätt kan ordningen bli 

reifierad. Detta innebär ett uppfattande av mänskliga produkter som icke-mänskliga. 

Genom denna process har en objektifiering skett och samhället har därmed blivit en 

objektiv verklighet. Barnen måste internalisera handlingsmönster och normer som råder i 

institutionen för att kunna förstå andras handlingar och för att verkligheten ska framstå 

som meningsfull. De beteenden som inte stämmer överens med dessa gemensamma 
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handlingsmönster och vanor anses som onaturliga och avvikande. Denna internalisering 

sker i uppväxten, genom skola och arbete. På så sätt blir barnet en social varelse och 

därmed är människan en social produkt (Wenneberg, 2001).  

Socialtjänsten och andra sociala institutioner är socialt konstruerade och bygger på 

exempelvis vanor, roller, normer och legitimeringar. De har byggts upp genom en rad olika 

sociala handlingar. Samhället och dess medlemmar har ansvar för dessa sociala 

institutioner, att skapa dem, utforma dem och se till att de bibehålls. På så sätt skapas 

sociala institutioner av samhällets handlingar. De är också beroende av stöttande och 

medvetna handlingar då de inte reproduceras som de ”självväxande” institutionerna 

(Wenneberg, 2001). Genom samspelet mellan socialarbetare och deras klienter i den 

kontexten som socialt arbete utförs konstrueras socialt arbete. Varje socialarbetare, varje 

arbetsplats för socialt arbete och varje klient är också konstruerade. Den rådande 

socialpolitiken och samhällsinvånarnas förväntningar på socialtjänsten påverkar 

socialsekreterarna och klienterna. Interaktionen mellan socialsekretaren och klienten 

påverkar också välfärdens generella konstruktion och välfärdspolitikens roll i samhället. 

Det uppstår på så vis en påverkansspiral, som bara kan förstås utifrån aktörernas kulturella 

och sociala kontext (Payne, 2002). 

4.1.1. Kategorisering 

Vi kan enbart förstå verkligheten genom våra kategorier. Våra bilder och kunskap om 

världen är en följd av hur vi kategoriserar världen och inte en spegelbild av verkligheten 

(Burr, 2003). Det går inte att undvika att kategorisera, inte ens för professionella. 

Kategorier kan vara tvingande eller valbara. Experter som har rätt att kategorisera kan föra 

en individ till en tvingande kategori. När experter ska kategorisera individer används 

gemensamma klassifikationssystem och definitioner för att sortera in individer i rätt 

kategori. En individ kan bli kategoriserad av professionella genom deras 

klassifikationssystem oavsett individens uppfattning (Börjesson & Palmblad, 2008). 

Välfärdsprofessioner har makt att kategorisera problem och klienter. Byråkratisk auktoritet 

genom lagar och regler samt expertmakt genom teoretisk kunskap ger professionen dess 

auktoritet. Det är de professionella som ska definiera klientens behov och intressen. 

Kategoriseringen är kärnan i arbetet att hantera utredningar, anmälningar och 

bedömningar av insatsbehov. Normer i samhället kan påverka den kategorisering som 

socialarbetarna gör (Östberg, 2010). Socialt arbete påverkas av vad samhället anser som 

önskvärt. Samhälleliga normer och kategorier ger förklaringar till individers beteende 
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(Börjesson & Palmblad, 2008). Normbildande föreställningar utvecklas i verksamheten för 

att bedömningar lättare ska kunna göras som stämmer överens med andras föreställningar. 

De kategoriseringar och normer socialsekreteraren har kan därmed påverka arbetet och 

socialsekreterarens bedömningar (Olsson, 2007). De egenskaper socialsekreterare 

tillskriver olika kategorier har betydelse för hur andra i verksamheten hanterar och ser på 

klienter inom samma kategori (Börjesson & Palmblad, 2008). Även den behovsbedömning 

socialsekreteraren gör påverkas av de tidigare definierade kategorierna. Detta genom att 

dessa kategorier vägleder socialsekreteraren om vad man ska leta efter och den information 

de efterfrågar (Lipsky, 2010).  

ADHD är en komplex funktionsnedsättning med många olika svårigheter som är svår att 

kategorisera in i sociala kategorier (Börjesson & Palmblad, 2008). Det är ett stort problem 

att hantera medicinska diagnoser som ADHD i det sociala systemet då diagnosen är 

baserade på vetenskapligt orsakseffektparadigm. En diagnos kan ge tillgång till stöd från 

socialtjänsten men enbart om individen kategoriseras med en viss problematik, exempelvis 

förmågan att arbeta. Stöd beviljas utifrån socialsekreterarens bedömning av individens 

funktionsnivå som inte behöver sammanfalla med diagnoskriterierna. Därmed utgör inte 

neuropsykiatriska diagnoser en kategori i socialt arbete då diagnoskriterierna inte kan 

översättas till sociala kategorier. ADHD-diagnosen i sig ger alltså inte individen rätt till 

socialt stöd, men baserat på den problematik diagnosen skapar för individen kan stöd 

beviljas (Andersen, 2016). 

4.2. Sociala representationer 

Serge Moscovici introducerade teorin om sociala representationer. Teorin utvecklades från 

Émile Durkheims teori om kollektiva representationer. Detta handlar om hur 

samhällsmedlemmar ser sig själva i förhållande till olika sociala fenomen. Kollektiva 

föreställningar skapar och förstärker sociala band i samhället, för att samhället ska hållas 

ihop. Föreställningarna handlar alltså om samhällets stereotyper och gemensamma 

värderingar. Moscovici utvecklade dessa tankar och menar att representationernas 

betydelse har en direkt koppling till vetenskapliga, religiösa och ideologiska förändringar 

och olikheter. Utgångspunkten för teorin är att ”vår föreställning om världen runtomkring 

oss betingas av de symboliska erfarenheter om vardagslivet som vi formar i den sociala 

interaktionen med andra människor” (Chaib & Orfali, 1996, s. 15). Det handlar om hur 

vardagskunskap bildas genom att olika subjekt tillsammans skapar en kollektiv föreställning 

om verkligheten. Med vardagskunskap menas inte vetenskaplig kunskap utan en ”naiv” 
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eller ”stereotypisk” kunskapsform. Denna vardagskunskap hjälper individer att orientera 

sig i den sociala kontexten samt håller grupper samman (Chaib & Orfali, 1996). Då 

individer har ett behov av att förstå hur de ska förhålla sig till omvärlden skapar de 

representationer. Detta för att anpassa sig samt intellektuellt och fysiskt behärska världen. 

Även för att identifiera och lösa de problem som världen ger oss. Genom representationer 

får individer vägledning i att definiera och tolka fenomenet i vardagen, hur beslut ska fattas 

om fenomenet samt eventuellt försvara och ta ställning till sin ståndpunkt (Jodelet, 1996). 

Sociala representationer bestämmer vilka idéer individen tar till sig och hur hen reagerar 

på dem. Även kommunikationen underlättas genom sociala representationer då språkliga 

koder används av grupper för att klassificera och beteckna sociala fenomen. Därmed är 

sociala representationer ett uttryck för den rådande kulturen. Då individer kan ha åsikter 

om fenomen utan att ha direkta erfarenheter om dem, behöver inte sociala representationer 

uttrycka direkt upplevda fenomen (Chaib & Orfali, 1996).  

Sociala representationer bildas genom olika värderingar och den betydelse som dessa 

värderingar ges av olika grupper. Även institutioner och informella eller massmediala 

kommunikationsnätverk påverkar bildandet av sociala representationer. Detta genom 

social påverkan och manipulation. System formas också av representationerna som ”ger 

upphov till spontana ”teorier”, olika versioner av verkligheten som gestaltas i bilder och 

koncentreras i ord som är laddade med betydelse” (Jodelet, 1996, s. 31).   

Sociala representationer består av två grundläggande delar: objektifiering och förankring. 

Idéer omvandlas av individer till konkreta upplevelser genom objektifiering. Genom 

förankring förenklar individen dessa idéer till vanliga förståelsekategorier för att de ska 

passa in i en bekant kontext. Genom dessa två delar görs något abstrakt nästan konkret, 

och det obekanta blir bekant som kan tolkas och jämföras bland fenomen vi konkret kan 

uppfatta. Ett annat begrepp inom sociala representationer är den centrala kärnan. Detta 

handlar om de symboliska och språkliga elementen som skiljer representationerna från 

attityder och gör dem stabila över tid (Chaib & Orfali, 1996).   

Vetenskapligt finns det intresse att undersöka relationen mellan kunskapen om sjukdom 

och sociala representationer om sjukdom men även relationen mellan grupper eller 

individer som bär dessa sociala representationer och de professionella som har kunskap 

och auktoritet att utföra åtgärder för dessa individer. Även om det finns mycket 

vetenskaplig kunskap om sjukdomar idag så bygger sociala representationer om sjukdom 



 

23 
 

och hälsa på både vetenskaplig kunskap samt vardagskunskap och vardagstänkande. Hälsa 

och sjukdom är en diskussion och rörelse för hela samhället och inte bara en angelägenhet 

för den enskilde. I dessa diskussioner och rörelser är sociala representationer ett centralt 

inslag. Samtidigt som expertens vetenskapliga kunskap ökade så hävdade lekmannen sin 

rätt att uttala sig med sitt vardagstänkande. Detta har skapat nya aktiviteter och 

organisationer som exempelvis självhjälpsgrupper, samt ett nytt intresse för alternativ 

medicin. Detta komplexa förhållandet med ömsesidig påverkan mellan en kollektiv diskurs 

och professionella kunskaper och metoder förändrar studiet av sociala representationer av 

hälsa och sjukdom (Herzlich, 1996). När det gäller ADHD har innehållsanalyser gjorts av 

media från åren 1988 – 1997 för att undersöka hur ADHD framställdes. Resultatet visade 

bland annat att en ung pojke var den vanligaste framställningen av ADHD. Även om det i 

texten inte nämndes något om etnicitet och socioekonomisk klass visade bilderna främst 

en vit pojke i medelklassen. Andra vanliga framställningar av ADHD var att de är 

hyperaktiva, till besvär för sina föräldrar och har svårt i skolan (Schmitz, Filippone & 

Edelman, 2003).  

4.2.1. Stereotyper 

Stereotyper är representationer av karakteristiska drag av människor som tillhör en viss 

grupp (McGarty, Yzerbyt & Spears, 2002). Stereotyper består av tre steg. 1. En grupp 

individer uppfattas utifrån en viss egenskap för att skilja gruppen från andra individer. 2. 

Gruppen blir sedan tilldelade andra egenskaper än den ursprungliga. 3. Slutligen kopplas 

alla individer som har en av egenskaperna ihop med de andra egenskaperna (Hinton, 2003). 

Det finns tre grundprinciper gällande stereotyper. 1. Stereotyper är hjälpmedel för att 

förklara en situation. För att ha en uppfattning om en grupp måste vi kunna skilja gruppen 

från andra grupper. Genom kategorisering upptäcker vi dessa skillnader och likheter. 

Stereotypbildningen innebär kodning av ny information i förhållande till gammal 

information. 2. Stereotyper är energisparande och minskar ansträngningar att förstå en 

situation. Genom att se individer som gruppmedlemmar kan vi ignorera all den 

information som skiljer dem åt som individer och därmed spara energi. Detta är behövligt 

då världen består av enormt mycket information och individer har en begränsad kapacitet 

att bearbeta denna information, därför tas genvägar som stereotyper. Vid bristande 

kunskap eller information kan därför stereotyper användas för att förstå situationen. På så 

sätt kan stereotyper istället för att ses som hjälpmedel att förstå ses som hjälpmedel att 

missförstå. 3. Stereotyper är en delad gruppuppfattning, och formas i linje med accepterade 
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normer i den samhällsgrupp individen tillhör. Detta är möjligt då stereotyper är normativa 

(McGarty et al., 2002). 

Det finns flera anledningar till varför stereotyper bildas. Några nämns ovan som att kunna 

skilja grupper åt eller att spara energi. Andra handlar om självförbättrande genom att 

förstora skillnader som förminskar de positiva dragen hos individer i utomstående grupper 

och därmed bidra till en positiv social identitet (McGarty et al., 2002). Detta sker genom 

att de grupper individen tillhör definierar individens identitet i samhället och är kopplad 

till individens självaktning. Detta innebär att om individen tillhör en priviligierad grupp i 

samhället påverkas identiteten positivt. Därför ligger det i individers bästa att se den egna 

gruppen som bättre och olik andra grupper (Hinton, 2003). Stereotyper kan bildas genom 

förväntningar på en grupp. Detta kan ske genom faktiska skillnader som särskiljer grupper 

som sedan förstoras. Hur individer i en grupp behandlar en annan kan påverkas av 

stereotyper vilket i sin tur kan leda till stereotypiskt beteende (McGarty et al., 2002). 

Stereotyper väljer inte bara ut vissa egenskaper hos gruppen av individer, de fixerar sig vid 

dem, förstorar dem och menar att de egenskaperna är kärnan hos gruppen av individer. 

Stereotyper handlar om överdrivningar (Justman, 2015). Stereotypen av ADHD är en 

”hyperaktiv liten pojke” (American Psychological Association, 2015). Det finns sanningar 

i ADHD-stereotypen. Officiella symtom på ADHD är hyperaktivitet, 

uppmärksamhetsproblem och impulsiv. Dessa symtom bygger dock på vad som brukade 

ses som normalt beteende och är vanligt förekommande, vilket ökar andelen som får 

diagnosen. Hur många individer har inte svårigheter att bibehålla fokus genom 

föreläsningar? Enkelheten i symtomen kan paradoxalt öka trovärdigheten och upprätthålla 

ADHD-stereotypen. Individer internaliserar stereotyper och införlivar det i sin 

självuppfattning. Detta innebär att stereotyper kan göra stor skada för individer. Det finns 

risk att individer med ADHD-diagnos bekräftar stereotyperna mot ADHD genom att 

förväntar sig om sig själva det världen förväntar sig om dem, och därmed uppfylla 

stereotypen (Justman, 2015). 

5. Metod 

I detta avsnitt redovisas tillvägagångssätt och genomförande av studien. Studiens design, 

datainsamlingsmetoden och vinjetten som utgör grunden för undersökningen beskrivs. 

Vidare presenteras urval samt svarsfrekvens och bortfall. Därefter redovisas analysen och 
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en metoddiskussion förs. Avslutningsvis behandlas kvalitetskriterier samt etiska 

överväganden av relevans för studien. 

5.1. Design 

Denna studien har en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att utifrån en teori 

formulera en hypotes eller forskningsfråga som sedan ska accepteras eller förkastas. Utifrån 

teorin och tidigare forskning på valt ämnesområde kan sedan slutsatser dras om det 

analyserade fenomenet, vilket innebär en explorativ studiedesign (Bryman, 2011).  

Studien är även kvantitativ. Kvantitativ forskning har fokus på mätbarhet, kausalitet, 

generaliserbarhet och replikation. Mätning handlar om att göra något mätbart för att kunna 

studera valt intresseområde (Bryman, 2011). I denna studie gjordes fenomenet mätbart 

genom att skillnaden i socialsekreterares bedömningar mättes. Kausalitet handlar om orsak 

och verkan. Om kausalitet finns mellan två fenomen, är det ena orsak och det andra verkan 

(Bryman, 2011). Om skillnad mäts i denna studien så är det ADHD-diagnosen som 

påverkar bedömningen, det är inte bedömningen som ger ADHD-diagnosen. Dock kan 

inte kausalitet hävdas, då denna studien inte kan visa vad som är orsaken till 

socialsekreterarnas bedömningar och därmed inte orsaken till eventuella funna skillnader. 

Generalisering handlar om att kunna hävda att resultatet i studien är giltigt för fler än de 

som har deltagit i undersökningen (Bryman, 2011). Genom att ett sannolikhetsurval 

gjordes för populationen är deltagarna i undersökningen representativa för hela 

populationen och resultatet kan generaliseras. Replikation handlar om ifall studien kan 

återupprepas och få liknande resultat. På så sätt går det att se om resultatet inte har 

påverkats av forskaren på något sätt eller annat (Bryman, 2011). För att underlätta detta 

beskrivs här tydligt studiens metod och genomförande. 

5.2. Datainsamlingsmetod 

Undersökningen skedde genom en vinjettstudie. En vinjett är en kort berättelse som 

deltagarna ska ta ställning till. En situation presenteras för deltagaren som sedan ska svara 

på olika frågor om hur de skulle reagera/agera i situationen. Då frågorna förankras i en 

konkret situation genom vinjetten finns mindre risk för ett oreflekterat svar än vid 

attitydfrågor (Bryman, 2011). Avsikten med vinjetten är att deltagarna efter att ha läst den 

ska relatera till en och samma situation när de besvarar vinjettens efterföljande frågor. 

Forskarna kan därmed kontrollera vad deltagarna relaterar till (Jergeby, 1999). En 

vinjettstudie är passande vid undersökning av samband mellan attityder, normer och 
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värderingar (Bryman, 2011). Jergeby (1999) anser att en vinjettstudie är särskilt användbar 

inom socialt arbete för att studera socialsekreterares bedömningar och ställningstaganden. 

Hon lyfter fram fyra kriterier vid skapandet av en vinjett: den ska vara lätt att följa och 

förstå, den ska vara logisk, den ska vara trovärdig samt den ska inte vara så komplex att 

respondenten tappar tråden. 

Vinjetten i denna studien har utformats efter egen fantasi, men strukturen i 

socialsekreterarnas miljö har efterliknats och en realistisk beskrivning har eftersträvats. För 

att vinjetten inte skulle bli alltför omfattande och komplex utformades inte vinjetten som 

ett ärende, utan med utgångspunkt från en orosanmälan, som socialsekreterarna ska göra 

en omedelbar skyddsbedömning och en förhandsbedömning utifrån. Vid en omedelbar 

skyddsbedömning görs en bedömning av om barnet/den unge är i behov av omedelbart 

skydd. En förhandsbedömning är en bedömning om utredning ska inledas eller inte. 

Vinjetten är uppbyggd med en anonym orosanmälan om en ungdom, telefonsamtal med 

ungdomens mamma, möte mellan ungdomen, ungdomens mamma och socialsekreteraren 

samt ungdomens tidigare kontakt med socialtjänsten. Inför studien skickades vinjetten ut 

till två 1:e socialsekreterare för kommentarer och rådgivning kring vinjetten och frågornas 

lämplighet. Efter deras kommentarer redigerades vinjetten och enkäten något. De ansåg 

att ett stycke om tidigare kännedom om familjen var behövlig vilket lades till. De ansåg 

även att ett par risk- och skyddsfaktorer skulle ändra namn, vilket gjordes. Sedan bedömdes 

vinjetten som trovärdig, logisk och att den hade en röd tråd. I anslutning till vinjetten finns 

frågor som ska besvaras av socialsekreterarna. Undersökningen inleds med 

bakgrundsfrågor (kön, ålder, examen samt verksam inom yrket). Sedan presenteras 

vinjetten följt av frågor kring socialsekreterarnas bedömning om omedelbart skydd, 

orosskattning, inledning av utredning samt skydds- och riskfaktorer. Frågorna har fasta 

svarsalternativ men det finns också några frisvar. Vinjettstudien genomfördes i form av en 

internetbaserad enkät då detta enligt Jacobsen (2016) är kostnads- och tidseffektivt samt 

inte medför någon intervjuareffekt. 

För att undersöka om det finns skillnader i socialsekreterares bedömningar beroende på 

om ungdomen har en ADHD-diagnos eller inte, skapades två vinjetter. I den ena vinjetten 

var ungdomen diagnostiserad med ADHD, men inte i den andra. Meningen ”Anna berättar 

att Lina har en ADHD-diagnos sedan 4 år tillbaka”, fanns därmed enbart med i den ena 

vinjetten. I övrigt är vinjetterna identiska, där ungdomen har samma beteende och samma 

problematik. För att läsa vinjetten se bilagor. Hälften av studiens deltagare fick vinjetten 
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där individen har ADHD-diagnos och hälften fick vinjetten utan ADHD. Det är väl känt 

att lokala faktorer, så som organisatorisk struktur eller kultur, påverkar socialsekreterares 

bedömningar (Stranz, 2007). För att undvika att sådana faktorer ledde till skillnader i 

bedömningarna, fick hälften av socialsekreterarna i varje kommun den ena vinjetten och 

hälften den andra. En länk till vinjetten med tillhörande enkät skickades ut till 

socialsekreterarna genom mejl tillsammans med ett informationsbrev om undersökningen 

och deras medverkan. 

5.3. Urval 

I en kvantitativ studie är målet att få en representativ bild av en population. Dock är en 

undersökning av alla enheter i populationen i regel omöjlig av praktiska skäl (Jacobsen, 

2012). Urvalet kan ske genom ett klusterurval. Det innebär att populationen delas in i 

grupper så kallade kluster. Ur dessa kluster dras sedan deltagarna ut genom ett 

sannolikhetsurval, det vill säga att det finns lika stor chans för varje enhet att bli dragen 

(Bryman, 2011). I denna studie är undersökningspopulationen alla socialsekreterare i 

Sverige som handlägger barn- och ungdomsärenden. Populationen delades in i län och 

sedan kommuner. Först gjordes ett sannolikhetsurval på fyra län i Sverige av totalt 21 län. 

Ur dessa län gjordes sedan ett sannolikhetsurval av tre kommuner. Totalt ingick tolv 

kommuner i urvalet. För de kommuner som hade en uppdelning mellan barnhandläggare 

och ungdomshandläggare tillhörde enbart ungdomshandläggarna urvalet. För övriga 

kommuner tillhörde samtliga socialsekreterare som handlägger barn- och ungdomsärenden 

urvalet. 

Växeln kontaktades genom telefon i de kommuner som tillhörde urvalet för att få fram 

mejladresser till de berörda socialsekreterarna. I de flesta fall erhölls mejladressen genom 

kommunens växel eller socialtjänstens reception men i vissa fall blev jag hänvisad till 1:e 

socialsekreterare eller enhetschefen, som jag då kontaktade genom telefon eller mejl. Vissa 

av dessa ville veta syftet och tänkt tillvägagångssättet innan de gav ut mejladresserna till 

socialsekreterarna. Efter att information getts erhölls efterfrågade mejladresser. Det syfte 

som uppgavs var att undersöka socialsekreterares bedömningar. Ingen information gavs 

om skillnaden i vinjetterna (ADHD-diagnos eller inte), eftersom studiens syfte då skulle 

kunna gå förlorad. 
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5.3.1. Svarsfrekvens och bortfall 

Bortfall handlar om de som tillhör urvalet men som inte svarar på vinjettundersökningen. 

Internt bortfall handlar om att ha svarat på undersökningen men inte svarat på en viss eller 

vissa frågor. Den procentuella andelen av urvalet som besvarar vinjettundersökningen av 

urvalet är svarsfrekvensen (Bryman, 2011). I denna studien uppstod bortfall i två 

omgångar, först när alla mejladresser till socialsekreterarna inte erhölls och sedan när 

socialsekreterare som fick förfrågan om att delta i studien, inte samtyckte. Av de tolv 

kommuner som jag tog kontakt med fick jag mejladresserna till 156 socialsekreterarna i 

elva kommuner. Undersökningen var öppen under tio arbetsdagar. Från en av de elva 

kommunerna fick jag mejladresserna först fem arbetsdagar efter att jag skickat ut mail med 

förfrågan om deltagande i studien till socialsekreterarna i de övriga tio kommunerna. Jag 

valde ändå, efter råd från min handledare, att skicka ut undersökningen till 

socialsekreterarna i den kommunen för att öka chanserna till högre svarsfrekvens. Den 

tolfte kommunen fick jag aldrig svar från trots upprepade försökt till kontakt genom både 

telefon och mejl. Hur många socialsekreterare för barn och/eller unga som arbetade i den 

tolfte kommunen fick jag heller inte svar på och därmed kan inte bortfallet beräknas. 

Sammanlagt skickades vinjettundersökningen ut till 156 deltagare, 78 av vardera vinjett. 

För att minska bortfallet skickades påminnelse till deltagarna ut efter halva tiden och dagen 

före undersökningen stängdes. Totalt deltog 86 socialsekreterare (55%) i undersökningen, 

varav 42 (54%) besvarade vinjetten i vilken ungdomen hade ADHD-diagnos och 44 (56%) 

vinjetten i vilken ungdomen inte hade ADHD-diagnos. 

5.4. Analys 

Den statistiska analysen har skett i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Fokus i analysen har varit att jämföra svaren för de båda vinjetterna med 

varandra, för att se om skillnader finns i socialsekreterares bedömningar beroende på om 

unga har en ADHD-diagnos eller inte när det gäller behov av omedelbart skydd, skäl till 

oro för den unga, om utredningen ska inledas eller inte, riskfaktorer samt skyddsfaktorer. 

För att kunna jämföra och analysera data genomförs olika statistiska tester (Ejlertsson, 

2012). För att genomföra ett signifikanstest ska en nollhypotes (inget samband finns) 

formuleras, acceptabel signifikansnivå bestämmas och genom statistiska tester ska den 

statistiska signifikansen bestämmas. Utifrån detta ska nollhypotesen förkastas eller 

accepteras. Visar resultatet statistisk signifikant på 5%nivå eller lägre (p≤0,005) är 
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sannolikheten att resultatet beror på tillfällighet eller slump låg och därmed förkastas 

nollhypotesen (Bryman, 2011). Hypotesen för denna studie formulerades baserat på den 

tidigare forskning och teoretiska referensram som presenterats i studien. Hypotes: 

Socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den 

unge, om utredning ska inledas eller inte samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer 

sig åt beroende på om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. 

Datamaterialet sparades ner som en excelfil vid avslutad undersökning och öppnades i 

SPSS. Varje fråga blev en variabel. Två bakgrundsfrågor (kön och examen) kodades som 

en dikotom variabel på nominalnivå då enbart två svarsalternativ hade besvarats. Ålder 

behandlades på kvotnivå och de båda frågorna om hur länge socialsekreteraren arbetat med 

socialt arbete respektive att handlägga barn- och ungdomsärenden på ordinalnivå. För att 

kunna skilja vinjetterna åt skapades en gruppvariabel där de som svarat på vinjetten utan 

ADHD kodades som 0 och de som svarat på vinjetten med ADHD kodades som 1. 

Första frågan efter vinjetten presenterats handlade om socialsekreterarna bedömer att Lina 

är i behov av omedelbart skydd. Svarsalternativen var ja, nej eller för lite information för 

att ta ställning. I denna frågan svarade alla deltagarna, oavsett vinjett, nej. Därmed kommer 

inte frågan analyseras då det inte finns någon spridning i svaret. 

Nästa fråga handlade om socialsekreterarna bedömer att det finns skäl till oro över Lina 

gällande olika områden. De fick skatta sin oro mellan 1 (inget skäl till oro) och 5 (stort skäl 

till oro). Ordinalvariabler kan rangordnas men har inte ett lika stort avstånd mellan 

kategorierna (Brace, Kemp & Snelgar, 2009), därmed är orosskattningen ordinaldata som 

kodades efter valt svarsalternativ (1-5). För att kunna använda parametriska tester måste 

datamaterialet vara parametriskt, det vill säga data på intervall- eller kvot-nivå och 

normalfördelad (Brace et al., 2009). Då datamaterialet inte är parametrisk användes ett icke-

parametriskt test. Mann-Whitney U-test är ett icke-parametriskt oberoende t-test som 

undersöker skillnaden mellan två grupper (Brace et al., 2009), vilket användes för att se om 

skillnad finns mellan de olika vinjetterna gällande orosskattningen. Vilken vinjett som 

deltagarna har svarat på användes som den oberoende variabeln och svaren på 

orosskattningen för de olika områdena som de beroende variablerna. Vid analys av den 

genomsnittliga oron lades all orosskattningen för alla orosområden ihop och dividerades 

med antalet orosområden. Därmed skapades en kumulativ variabel. För att se om den 
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genomsnittliga oron för alla orosområden skiljde sig åt mellan vinjetterna genomfördes 

Mann Whitney U-test. 

För att se om det finns samband mellan någon av bakgrundsfrågorna och orosskattningen 

som påverkar sambandet mellan vinjetterna och orosområdet beräknades Spearmans 

rangkorrelationskoeffecient för de orosområden där signifikanta skillnader hittats. Där 

samband hittats genomfördes en linjär regression för de bakgrundsfrågorna för att se hur 

respektive bakgrundsfråga och vinjett står i förhållande till varje orosområde där 

signifikanta skillnader har hittats när de övriga hålls konstanta. Detta görs för att se om det 

istället för skillnaden i vinjetterna, ADHD-diagnosen, är socialsekreterarnas kön, ålder, om 

de har socionomexamen eller pågående examen, hur länge de arbetat med socialt arbete 

eller hur länge de handlagt barn- och/eller ungdomsärenden som ger den signifikanta 

skillnaden. Då data inte är normalfördelad borde logistisk regression göras, men då den 

beroende variabel är på ordinalnivå gick detta inte att genomföra. Istället testades linjär 

regression för att se resultatet och för att undvika att koda om orosområdena till 

dummyvariabler, som enbart kan anta två värden, och därmed förlora värdefull 

information.  

Nästa fråga i undersökningen handlade om socialsekreterarna bedömer att utredning ska 

inledas. Svarsalternativen var ja, nej och för lite information för att ta ställning. För att 

analysera om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan bedömning av om 

utredning ska inledas och om ungdomen har en ADHD-diagnos eller inte genomfördes 

ett Chi2-test. Testet kräver dock nominaldata (Brace, Kemp & Snelgar, 2009). Därför 

kodades variabeln om till en dikotom variabel med endast två svarsalternativ, 0 (=Nej) eller 

1 (=Ja). Svarsalternativen för lite information för att ställning kodades som 0 (=Nej). Detta 

görs då jag tolkade svarsalternativet för lite information för att ställning ligga närmare 

alternativet nej än ja. Jag tolkade det som att av den informationen som har getts har de 

inte ansett att utredningen bör inledas, då de inte fyllt i ja, och enbart baserat på den givna 

informationen kommer utredning inte inledas. Därmed tolkades svaret som ett nej.  

Samtliga skydds- och riskfaktorer kodades som nominala variabler med svarsalternativen 

0 (=Nej) och 1 (=Ja), där 1 innebar att skydds- eller riskfaktorn var ikryssad. För att 

analysera om det finns ett statistiskt samband mellan någon av skydds- eller riskfaktorerna 

och om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte genomfördes ett Chi2-test. För att 

använda Chi2-testet måste de förväntade frekvenserna överstiga fem, om detta inte uppfylls 
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kan istället Fishers exakta test användas för att få fram p-värdet (Brace, Kemp & Snelgar, 

2009). För de faktorer där de förväntade värdet inte översteg fem användes därför Fishers 

exakta test. Vid analys av antal uppmärksammade skyddsfaktorer lades variablerna ihop 

för alla skyddsfaktorer till en kumulativ variabel. Samma sak gjordes för riskfaktorerna. För 

att se om det finns skillnad mellan hur många skydds- respektive riskfaktorer som 

uppmärksammades mellan vinjetterna genomfördes Mann-Whitney U-test. 

Deskriptiv statistik ger en överskådlig bild av kvantitativ data och utgörs till stor del av 

diagram och tabeller (Ejlertsson, 2012). I denna studie har datamaterialet redovisats och 

presenterats i form av diagram och tabeller.  

5.5. Metoddiskussion 

Valet att genomföra en kvantitativ studie berodde på min hypotes och deduktiva ansats. 

Min hypotes är att socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl 

till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte samt identifierade risk- och 

skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. 

För att pröva hypotesen ansågs det lämpligast att mäta fenomenet – mäta om det finns 

skillnad i bedömningar. Därmed ansågs en kvantitativ metod som mest lämplig som har 

fokus på mätbarhet (Bryman, 2011).  

Datainsamlingen för studien genomfördes genom en vinjett- och enkätundersökning via 

internet då detta medför minst kostnader och inte kräver mycket tid. Även med hänsyn till 

att datainsamlingen kan lagras på datorn och smidigt kan föras in i SPSS. Gällande bortfall 

är telefonintervjuer ett bättre alternativ som kan ha svarprocent runt 90 - 100% till skillnad 

från internetbaserade enkäter som kan ha svarsfrekvens så låg som 10% (Jacobsen, 2012).  

Dock kan telefonintervjuer medföra intervjuareffekt och på grund av detta och 

tidsaspekten valdes enkäter. För att förebygga bortfall utformades en kort vinjett och 

enkäten, ett tillhörande informationsbrev skickades samt påminnelser om att delta i 

undersökningen skickades. Genom att en vinjettundersökning med tillhörande enkät 

genomfördes gavs ingen möjlighet till följdfrågor för att klargöra svaren. 

En kvantitativ metod innebär att de svarsalternativ forskaren har arbetat fram, styr 

insamlad data och resultatet. På så sätt är forskarens egna definitioner styrande (Jacobsen, 

2012). Därmed finns risk att utformningen av svarsalternativen i denna studie har påverkat 

resultatet. 
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Att vinjetten avsåg en ung kvinna kan ha influerat resultaten. Valet av ålder på ungdomen, 

16 år, skulle kunna ha påverkat insamlad data och resultat, där ett yngre barn eventuellt 

skulle ge annan data och resultat. Likadant skulle en vinjett om en pojke kunna ge annan 

data och resultat. Stereotypen av ADHD är just en ”hyperaktiv liten pojke” (American 

Psychological Association, 2015). Det finns också könsrelaterade skillnader för ADHD, 

även om grundproblematiken är densamma. För barn har fler pojkar än flickor ADHD-

diagnos, men detta förändras då fler kvinnor blir diagnostiserade som vuxna. Att flickor 

diagnostiseras i lägre grad eller senare än pojkar kan bero på att diagnoskriterierna är lättast 

att känna igen hos pojkar samt att pojkarna har ett mer utagerande beteende som gör att 

de uppmärksammas mer (Socialstyrelsen, 2014). Därför kan man tänkta att 

socialsekreterare har mer kontakt med och erfarenhet av pojkar med ADHD-diagnos än 

flickor. Därmed skulle ett annat resultat kunna erhållas om vinjetten beskrev en ung pojke. 

De enkätfrågor som hade med svarsalternativet ”för lite information för att ta ställning till” 

går även att diskutera. Dessa svar försvårade dataanalysen då datanivån förändrades från 

nominalnivå till ordinalnivå och därmed kunde inte statistiska för nominalnivådata 

användas och andra lämpliga tester för ordinalnivå hittades inte. Tillsist lades alternativet 

ihop med svaret ”nej”, (se rubriken ”5.4. Analys”). Därmed tillförde inte alternativet någon 

nyttig information och resultatet av frågan kan ifrågasättas. 

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet, replikation och validitet de tre viktigaste kriterierna vid 

bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningars kvalité. 

5.5.1. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011), om undersökningen går att 

lite på. Reliabiliteten beror på hur väl undersökningen har utförts. Det kan handla om ifall 

deltagaren har påverkats vid svarandet. Hur frågorna ställs, de ord som används, 

svarsalternativens ordning och ordningen av frågorna kan påverka svaren och därmed 

reliabiliteten (Jacobsen, 2012). Då en enskild undersökning genomfördes kan effekten av 

utformningen inte testas, men då de båda vinjetterna hade samma utformning utöver en 

mening anses påverkan av vinjettens och enkätens utformning ta ut varandra då skillnader 

mellan vinjetterna ska undersökas. Jag som författare närvarade inte vid besvarandet av   

vinjettundersökningen och därför påverkades inte deltagarna av min närvaro. Risk finns 

att deltagarna inte besvarade vinjettundersökningen enskilt vilket skulle kunna påverka 

undersökningens reliabilitet. Jacobsen (2012) menar att vad deltagarna svarar inte behöver 
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vara samma som hur de skulle ha agerat i verkligheten eller vad som är sant. Det kan vara 

ett hot mot denna studiens reliabilitet då det inte går att kontrollera. Dock anses inte 

deltagarna vinna något på att inte svara sanningsenligt, eftersom de är anonyma och deras 

svar inte kan kopplas till dem. Deltagarna förväntas ha nödvändig kunskap för att svara på 

frågorna i form av sin yrkesroll och därmed anses relevanta svar ha erhållits. 

Det finns tre delar inom reliabilitet: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. 

Stabilitet handlar om att de mått som används för att mäta data är stabila över tid så att 

inte resultatet förändras om undersökningen genomförs igen (Bryman, 2011). Samhälleliga 

föreställningar om olika fenomen, inklusive stereotyper (McGarty et al., 2002) och sociala 

representationer (Chaib & Orfali, 1996), förändras över tid. Därmed är stabilitet svår att 

hävda för denna studien. Även kunskapen om ADHD utvecklas och synen på ADHD 

förändras genom ny kunskap. Därmed kan resultatet bli annorlunda vid en ny 

undersökning vid ett senare tillfälle, då deltagarna skulle kunna svara annorlunda. 

Intern reliabilitet handlar om att då det finns flera indikatorer för ett begrepp måste dessa 

relatera och indikera samma sak där flera frågor ställs som resulterar i en totalpoäng för 

begreppet (Bryman, 2011). I denna studien finns inga frågor som sammanställs i en 

totalpoäng och därmed är begreppet inte relevant att diskutera. Genom att en pilotstudie 

genomfördes säkerställdes istället pålitligheten, dvs att vinjetten och enkäten efterliknar 

strukturen i socialsekreterarnas miljö och en realistisk beskrivning har eftersträvats. 

Vinjettundersökningen skickades ut till två 1:e socialsekreterare för barn och unga som fick 

kommentera och ge sina råd angående om undersökningen var verklighetstrogen och 

logisk samt om frågornas lämplighet.  

Interbedömarreliabilitet handlar om det finns en överenstämmelse mellan de som bedömer 

eller observerar fenomenet. Vid flera bedömare finns risk för subjektiva tolkningar 

(Bryman, 2011). Då studien enbart har en bedömare, är interbedömarreliabilitet inte 

aktuellt för denna studie. 

5.5.2. Replikation 

Replikation liknar reliabilitet och handlar om att samma resultat kan erhållas då någon 

annan upprepar undersökningen. För detta behöver tillvägagångssättet beskrivas noggrant 

och detaljrikt (Bryman, 2011). Metoden, utförandet och undersökningen i övrig har 

beskrivits så noggrant som möjligt och anses därför vara transparant och replikerbar. 
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5.5.3. Validitet 

Validitet handlar om ifall genererade slutsatser från undersökningen hänger ihop eller inte. 

Det finns fyra delar inom validitet: Mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

ekologisk validitet. Mätningsvaliditet handlar om ifall studien undersöker det som avses att 

undersökas, att det som ska mätas faktiskt mäts (Bryman, 2011). Det som mäts i studien 

är skillnader mellan socialsekreterares bedömningar beroende på om ungdomen har 

ADHD-diagnos eller inte. För att mäta detta ansågs det av vikt att vinjetten är så 

verklighetstrogen som möjligt. Genom en testpilot där två 1:e socialsekreterare för barn 

och unga fick kommentera och ge råd om undersökningen bedömdes vinjetten som 

verklighetstrogen och frågorna som relevanta. 

Intern validitet handlar om kausalitet, om det går att avgöra om det är en viss variabel som 

påverkar en annan och inte andra bakomliggande faktorer som påverkar resultatet 

(Bryman, 2011). Spearmans korrelationstest och linjär regression har genomförts för att se 

om någon av bakgrundsfrågorna som kön och ålder påverkar de signifikanta skillnaderna 

mellan vinjetterna. 

Extern validitet handlar om undersökningens resultat kan generaliseras till en liknande 

population (Bryman, 2011). För denna undersökningen innebär det att resultatet ska kunna 

generaliseras till andra socialsekreterare i Sverige som gör barnavårdsutredningar än de som 

deltagit i studien. Ett representativt urval är av vikt för extern validitet (Bryman, 2011). 

Genom urvalsmetoden strävades representativitet. Dock finns ett bortfall som kan 

innebära att resultatet kan blir snedfördelat, om speciella grupper inte har svarat. Det går 

därmed inte vara helt säker på om resultatet kan generaliseras till populationen, men genom 

urvalsmetod och påminnelse för att minska bortfallet har den externa validiteten försökts 

att höjas. 

Ekologisk validitet handlar om att resultatet ska kunna tillämpas i den naturliga sociala 

miljön, i vardagen, och inte i en onaturlig miljö som ett laboratorium eller intervjurum 

(Bryman, 2011). Då undersökningen skickas ut via mejl besvaras den i en miljö som är 

naturlig för socialsekreterarna. Härutöver har heller ingen personlig kontakt ägt rum mellan 

författaren och de som deltagit i undersökningen. Genom genomförandet av en 

vinjettundersökning fick deltagarna läsa en text om Lina. De fick dock aldrig träffa henne 

och var medvetna om att fallet är hypotetiskt, vilket inte var en naturlig process för 

socialsekreterarna. Skulle socialsekreterarna ha träffat Lina i verkligheten och om fallet var 



 

35 
 

äkta finns det en risk att deras svar skulle vara annorlunda än i undersökningen. Ett möte 

med Lina skulle kunna påverka deras svar då de får höra, se och få en bättre uppfattning 

om Lina än genom att enbart läsa en text om henne. Genom att själva genomföra mötet 

skulle socialsekreterarna också styra över den information som inhämtades. Vad som 

inhämtas för information kan då påverkas av arbetshypoteser (Rasmusson, 2009) om Lina 

och hennes behov, utifrån att hon har ADHD-diagnos eller inte, och därmed finns risk för 

att socialsekreterarna hade gjort en annorlunda bedömning vid en verklig bedömning. 

Detta skulle kunna ha motverkats genom att istället begära ut autentiska bedömningar från 

socialtjänsten. Ett sådant tillvägagångssätt är dock ogörlig inom ramen för en 

kanditatuppsats, både vad gäller tidsaspekten och etiken. 

5.6. Etiska överväganden 

De fyra etiska principerna vid forskning är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att deltagarna ska ha 

fått information om syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och att de 

närsomhelst kan avbryta deltagandet (Bryman, 2011). I denna studie uppfylldes kravet 

genom ett informationsbrev, (se bilagor). I informationsbrevet fick deltagarna reda på 

syftet, målgruppen och att det är helt frivilligt att delta. Dock kunde inte hela syftet avslöjas 

vilket kunde ha blivit ett metodologiskt problem. Syftet som uppgavs var att undersöka 

hur socialsekreterare gör skydds- och förhandsbedömningar som avser ungdomar. Ingen 

information gavs om skillnaden i vinjetterna (ADHD-diagnos eller inte), då det hade 

inneburit en risk för att svaren hade påverkats och att skillnader inte hade kunnat mätas. 

Detta gör studien etiskt försvarbar eftersom om hela syftet avslöjats skulle troligen ingen 

användbar information framkomma och hypotesen skulle förbli oprövad. 

Samtyckeskravet innebär att det är deltagarna som bestämmer över sin medverkan 

(Bryman, 2011). Detta uppfylldes genom informationsbrevet då deltagarna fick 

information om studien och därefter kunde välja om de ville delta i undersökningen eller 

inte. Genom att skicka in sina svar gavs samtycke till medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska behandlas konfidentiellt och 

ska förvaras där obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman, 2011). Då undersökningen 

genomfördes på internet är deltagarna helt anonyma för både mig som genomförde studien 

och läsare. Vissa personliga frågor ställs som exempelvis hur länge individen har arbetat, 

kön och ålder. Vilken kommun som deltagarna arbetar i frågades inte efter och vidare 
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redovisas inte urvalet för undersökningen. På så sätt kommer inte några personliga frågor 

kunna göra att deltagarna identifieras då de kan bo och arbeta var som helst i Sverige och 

det finns många som kan ha samma svar som de på de personliga frågorna.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som inhämtas från deltagarna enbart får användas 

för informerat forskningsändamål (Bryman, 2011). Datauppgifterna som genererats från 

denna undersökning kommer enbart att användas i den studie som presenteras och även 

detta står i informationsbrevet. 

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Datamaterialet presenteras med hjälp av 

diagram och tabeller för en visuell tydlighet, som sedan kommenteras i text. Först 

presenteras bakgrundsfrågorna med hjälp av deskriptiv statistik. Då det finns två vinjetter, 

en med ADHD och en utan ADHD, kommer en sammanställning av båda vinjetterna att 

redovisas, men även vinjetterna var för sig. Sedan presenteras resultatet på frågorna som 

tillhör vinjetten. Här jämförs svaren mellan vinjetterna med hjälp av olika statistiska tester 

för att se om en statistisk signifikant skillnad finns. 

Alla procentenheter är avrundade till heltal. 

6.1. Bakgrundsfrågor 

6.1.1. Kön 

Diagram 1 – Könsfördelning av alla deltagarna 

Diagram 1 visar att av samtliga 86 deltagare är 16% män och 84% kvinnor. Av de 42 

deltagarna som besvarade vinjetten med ADHD är sex män (14%) och 36 kvinnor (86%). 

Av de 44 deltagarna som besvarade vinjetten utan ADHD är åtta män (18%) och 36 
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kvinnor (82%). Majoriteten av de som besvarat undersökningen är kvinnor för båda 

vinjetterna. Ett tredje val, ”icke-binär”, fanns vilket ingen av deltagarna uppgav. 

6.1.2. Ålder 

Tabell 1 – Sammanställning av deltagarnas ålder i år i form av genomsnittsvärden och standardavvikelse 

Vinjett n Medelvärde Median Typvärde Standardavvikelse 

Inte 
ADHD 

39 32,9 30 23, 26, 30 8,6 

ADHD 41 36,5 34 32 9,1 

Total 80 34,8 32 30 9,0 

Medelvärdet och standardavvikelsen är avrundade till en decimal. 

Genomsnittsvärden (medelvärde, median och typvärde) visar det som är typiskt för en 

fördelning av värden på en variabel och söker efter genomsnittet för fördelningen. 

Typvärdet är det mest förekommande värdet. Standardavvikelsen är ett spridningsmått 

som visar den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde (Bryman, 2011).  

I tabell 1 går det att utläsa att medelåldern är något högre för vinjetten med ADHD (36,5 

år) än för vinjetten utan ADHD (32,9 år). Även medianen och typvärdet är högre för 

vinjetten med ADHD än för vinjetten utan ADHD. Medelåldern på alla deltagare är 34,8 

år. Internt bortfall innebär att deltagaren inte har svarat på en eller flera frågor, men har 

deltagit i undersökningen i övrigt (Bryman, 2011). Bland deltagarna som besvarat vinjetten 

utan ADHD har 39 av 44 deltagare uppgett sin ålder, vilket ger ett internt bortfall på fem 

deltagare. Bland deltagarna som besvarat vinjetten med ADHD har 41 av 42 deltagare 

uppgett sin ålder, vilket ger ett internt bortfall på en deltagare.  
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6.1.3. Socionomexamen 

Diagram 2 – Fördelning av alla deltagarnas utbildning 

 

I diagram 2 går det att utläsa att av samtliga 86 deltagare har 94% en socionomexamen eller 

liknande utbildning och 6% har en pågående utbildning till socionom eller liknande. Av de 

42 deltagarna som besvarade vinjetten med ADHD har 41 en socionomexamen eller 

liknande (98%) och en har en pågående utbildning (2%). Av de 44 deltagarna som 

besvarade vinjetten utan ADHD har 40 en socionomexamen eller liknande (91%) och fyra 

har en pågående utbildning (9%). Valet ”Nej” fanns med i undersökningen men ingen 

deltagare uppgav detta. 

6.1.4. Verksam inom yrket 

Nedan presenteras hur länge deltagarna har varit verksamma inom socialt arbete först 

sammanlagt för alla deltagare och sedan deltagarna för respektive vinjett. 

Diagram 3 – Fördelning av alla deltagarnas antal verksamma år inom socialt arbete 

 

Diagram 3 visar att av samtliga 86 deltagare har 38% arbetat med socialt arbete i 0-5 år, 

40% har arbetat med socialt arbete i 6-10 år och 13% har arbetat med socialt arbete i 11-
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15 år. En avsevärt längre andel har varit verksamma inom socialt arbete 16 år eller mer. 

Diagram 3 visar att majoriteten av deltagarna har arbetat med socialt arbete i 0-10år. 

Diagram 4 – Fördelning av deltagarnas antal verksamma år inom socialt arbete som besvarat vinjetten 

med ADHD 

 

Diagram 5 – Fördelning av deltagarnas antal verksamma år inom socialt arbete som besvarat vinjetten 

utan ADHD 

 
 

Ur diagram 4 och 5 går det att utläsa att det är fler som arbetat med socialt arbete i 0-5 år 

för vinjetten utan ADHD än för vinjetten med ADHD. Tvärtom är det istället fler som 

har arbetat i 6-10 år med socialt arbete för vinjetten med ADHD än för vinjetten utan. Det 

är ungefär lika stor procentenhet som har arbetat med socialt arbete i 0-10 år, vilket kan 

räknas som kort tid, för båda vinjetterna. Ungefär lika stor procentenhet har uppgett att de 

ha arbetat med socialt arbete i 11-15 år. Det är fler som har uppgett att de har arbetat med 

socialt arbete i 16-20 år för vinjetten med ADHD, men det är fler som har arbetat med 

socialt arbete i 21 år eller mer för vinjetten utan ADHD. Det är ungefär lika stor 

procentenhet som har arbetat med socialt arbete i 11 år eller, vilket kan räknas som lång 

tid, för båda vinjetterna. 
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Nedan presenteras hur länge deltagarna har varit verksamma som handläggare för barn 

och/eller unga först sammanlagt för alla deltagare och sedan deltagarna för respektive 

vinjett. 

Diagram 6 – Fördelning av deltagarnas antal verksamma år som handläggare för barn och/eller unga 

 

Diagram 6 visar att av samtliga 86 deltagare har 63% handlagt ärenden för barn och/eller 

unga i 0-5 år, 28% har handlagt ärenden för barn och/eller unga i 6-10 år och 9% i 11-15 

år. Få deltagare har handlagt ärenden för barn och/eller unga i 16 år eller mer. Ur 

diagrammet 4 går det att utläsa att majoriteten har handlagt ärenden för barn och/eller 

unga i 0-5 år. 

Ur diagram 3 och 6 går det att utläsa att procenten är högre för att ha handlagt ärenden för 

barn och/eller unga i 0-5 år än att arbete med socialt arbete i 0-5 år. För de övriga 

ålderskategorierna är procenten högre att ha arbetat med socialt arbete än att ha handlagt 

ärenden för barn och/eller unga. Detta tolkar jag som att många har arbetet med annat 

socialt arbete innan de började handlägga ärenden för barn och/eller unga. 

Diagram 7 – Fördelning av deltagarnas antal verksamma år som handläggare för barn och/eller unga 

som besvarat vinjetten med ADHD 
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Diagram 8 – Fördelning av deltagarnas antal verksamma år som handläggare för barn och/eller unga 

som besvarat vinjetten utan ADHD 

 

Ur diagram 7 och 8 går det att utläsa att ungefär lika många procent har uppgett att de har 

arbetat 0-5 år samt 6-10 år för respektive vinjett. För vinjetten utan ADHD har ingen 

uppgett att de har arbetat 16 år eller mer. Det är dock samma procentenheter som har 

uppgett att de arbetat 11 år eller mer för båda vinjetterna. 

6.2. Vinjetterna 

Första frågan efter vinjetten hade presenterats handlade om ifall socialsekreterarna 

bedömer att Lina är i behov av omedelbart skydd. Svarsalternativen var ja, nej eller för lite 

information för att ta ställning. I denna frågan svarade alla deltagarna, oavsett vinjett, nej. 

Därmed finns ingen spridning i svaret och statistiska tester kan inte genomföras. 

6.2.1. Skäl till oro 

Nästa fråga handlade om socialsekreterarna bedömer att det finns skäl till oro över Lina 

gällande olika områden. De fick skatta sin oro mellan 1 (inget skäl till oro) och 5 (stort skäl 

till oro). 

Tabell 2 – Sammanställning av socialsekreterarnas orosskattning 

Orosområde p-värde Vinjett                     Median 

Beteendeproblematik hos ungdomen  p = 0.017* Inte ADHD1 3 

ADHD2 3 

Psykisk ohälsa hos ungdomen   p = 0,003* Inte ADHD 2 

ADHD 3 

Missbruk hos ungdomen  p = 0,861 Inte ADHD 3 

ADHD 3 

Kriminalitet hos ungdomen  p = 0,120 Inte ADHD 1 

ADHD 1 
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Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
hos ungdomen   

p = 0,001* Inte ADHD 2 

ADHD 3 

Skolsociala problem hos ungdomen   p = 0,218 Inte ADHD 3 

ADHD 3 

Ungdomens sociala relationer   p = 0,512 Inte ADHD 3 

ADHD 3 

Ungdomens förmåga att klara sig själv   p = 0,043* Inte ADHD 2 

ADHD 2 

Övergrepp mot ungdomen  p = 0,207 Inte ADHD 1 

ADHD 2 

Ungdomen utsätt för omsorgsbrist/ 
försummelse   

p = 0,414 Inte ADHD 2 

ADHD 3 

Brist i föräldrafunktionen hos mamman   p = 0,388 Inte ADHD 3 

ADHD 3 

Psykisk eller fysisk ohälsa hos mamman   p = 0,102 Inte ADHD 2 

ADHD 3 

Missbruk hos mamman  p = 0,890 Inte ADHD 3 

ADHD 3 

Kriminalitet hos mamman  p = 0,802 Inte ADHD 1 

ADHD 1 

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
hos mamman  

p = 0,027* Inte ADHD 2 

ADHD 2 

Mammans behov av avlastning   p = 0,433 Inte ADHD 2 

ADHD 2 

Familjens ekonomiska situation  p = 0,867 Inte ADHD 2 

ADHD 2,5 

Familjens nätverk   p = 0,814 Inte ADHD 3 

ADHD 3 

1) 44 respondenter; 2) 42 respondenter; *) Statistiskt signifikant; Samtliga p-värden i tabellen är 

framtagna med hjälp av Mann-Whitney U-test. 

I tabell 2 framkommer att det finns fem orosområden som visar statistiskt signifikanta 

skillnader i socialsekreterarnas bedömningar beroende på om ungdomen har ADHD-

diagnos eller inte: beteendeproblematik hos ungdomen (U = 671,000, M1 = 3, M2 = 3, p = 

0,017), psykisk ohälsa hos ungdomen (U = 605,500, M1 = 2, M2 = 3, p = 0,003), fysisk eller 

psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen (U = 569,000, M1 = 2, M2 = 3, p = 0,001), 

ungdomens förmåga att klara sig själv (U = 701,500, M1 = 2, M2 = 2 p =  0,043) samt fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman (U = 684,000, M1 = 2, M2 = 2, p = 0,027). 

För att se om den genomsnittliga oron för alla orosområden skiljer sig åt mellan vinjetterna 

genomfördes ett Mann Whitney U-test. 
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Tabell 3 – Genomsnittlig orosgrad 

 Vinjett n median 

Genomsnittlig orosgrad 

för ungdomen 

Inte ADHD 44 2,2 

ADHD 42 2,5 

p = 0,057 

p-värdet i tabellen är framtagna med hjälp av Mann-Whitney U-test. 

Tabell 3 visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i den genomsnittliga 

orosgraden för ungdomen beroende på om ungdomen har en ADHD-diagnos eller inte. 

För att se om det finns samband mellan någon av bakgrundsfrågorna och orosskattningen 

som påverkar sambandet mellan vinjetterna och orosområdet beräknades Spearmans 

rangkorrelationskoeffecient för de orosområden där signifikanta skillnader hittats.  

Tabell 4 – Spearmans rangkorrelationskoeffecient för bakgrundsfrågor och vinjetterna mot valda 

orosområden 
 

n Beteende-
problema-
tik hos 
ungdomen 

Psykisk 
ohälsa hos 
ungdomen 

Fysisk eller 
psykisk 
funktions-
nedsättning 
hos ungdo-
men 

Ungdo-
mens 
förmåga 
att klara 
sig själv 

Fysisk eller 
psykisk 
funktions-
nedsättning 
hos 
mamman 

Vinjetterna 86 rs = 0,260  rs = 0,322  rs = 0,339 
 rs = 

0,219 

rs = 0,240 

p = 0,016* p = 0,002* p = 0,001* p = 
0,043* 

p = 0,026* 

Socialsekreterarnas 
kön 

86 rs = -0,124 rs = -0,073 rs = -0,141 rs = -
0,106 

rs = -0,054 

p = 0,257 p = 0,503 p = 0,197 p = 
0,331 

p = 0,620 

Socialsekreterarnas 
ålder 

80 rs = 0,094 rs = 0,059 rs = 0,143 rs = 
0,221 

rs = 0,300 

p = 0,408 p = 0,604 p = 0,205 p = 
0,049* 

p = 0,007* 

Om de har 
socionomexamen/ 
liknande eller på-
gående utbildning  

86 rs = 0,027  rs = -0,158 rs = -0,045 rs = 
0,021 

rs = -0,117  

p = 0,802 p = 0,147 p =0,680 p = 
0,848 

p = 0,285 

Hur länge de har 
arbetat med socialt 
arbete 

86 rs = 0,097 rs = 0,036 rs = 0,184 rs = 
0,052  

rs = 0,287 

p =0,376 p =0,744 p =0,089 p = 
0,633 

p = 0,007* 
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Hur länge de har 
arbetat med att 
handlägga ärenden 
för barn och/eller 
unga 

86 rs = 0,122 rs = 0,077 rs = 0,233 rs = 
0,042 

rs = 0,226 

p = 0,264 p = 0,484 p =0,031* p = 
0,699 

p = 0,011* 

*) Statistiskt signifikant 

Tabell 4 visar en positiv korrelation mellan vinjetterna och samtliga orosområden. Då 

variabeln vinjetterna har kodas som 0 för vinjetten utan ADHD och som 1 för vinjetten 

med ADHD innebär en positiv korrelation att orosskattningen är högre för vinjetten med 

ADHD än för vinjetten utan ADHD.  Detta innebär att socialsekreterarnas bedömningar, 

trots att problematiken är identisk, uttrycker en högre oro för en ungdom med ADHD-

diagnos än en som inte har en sådan diagnos, när det gäller ungdomens 

beteendeproblematik, psykiska ohälsa, funktionsnedsättning samt förmåga att klara sig 

själv. För ungdomen med ADHD-diagnos uttrycker de också en högre oro gällande fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman, jämfört med ungdomen utan ADHD-

diagnos.   

Tabell 4 visar att för beteendeproblematik hos ungdomen och psykisk ohälsa hos 

ungdomen finns enbart korrelation mellan vinjetterna och inte några av 

bakgrundsfrågorna. För orosområdet fysisk och psykisk funktionsnedsättning hos 

ungdomen finns korrelation i förhållande till vinjetterna (p = 0,001) men också i 

förhållande till hur länge de har arbetat med att handlägga ärenden för barn och/eller unga 

(p = 0,031). Även för ungdomens förmåga att klara sig själv finns korrelation i förhållande 

till vinjetterna (p = 0,046) men också i förhållande till socialsekreterarnas ålder (p = 0,003). 

Övriga bakgrundsfrågor visar ingen korrelation till någon av orosområdena. Gällande 

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman finns korrelation i förhållande till 

vinjetterna (p = 0,030), ålder (p = 0,011), hur länge de arbetat med socialt arbete (p = 0,037) 

samt hur länge de har arbetat med att handlägga ärenden för barn och/eller unga (p = 

0,036). Övriga bakgrundsfrågor visar ingen korrelation till orosområdet. 

Där samband hittats genomfördes en linjär regression för bakgrundsfrågorna för att se hur 

respektive bakgrundsfråga och vinjett står i förhållande till varje orosområde där 

signifikanta skillnader har hittats när de övriga hålls konstanta.  Detta görs för att se om 

det istället för skillnaden i vinjetterna, ADHD-diagnosen, är socialsekreterarnas kön, ålder, 

om de har socionomexamen eller pågående examen, hur länge de arbetat med socialt arbete 



 

45 
 

eller hur länge de handlagt barn- och/eller ungdomsärenden som ger den signifikanta 

skillnaden. 

Tabell 5 – Linjär regression mellan vinjetterna, bakgrundsfrågor och orosområden där signifikanta 

skillnader har hittats 

 n Fysisk och psykisk 

funktionsnedsättning 

hos ungdomen 

 

Ungdomens 
förmåga att 
klara sig själv 

Fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning 
hos mamman 

Vinjetterna 80 B = 0,633 B = 0,423 B = 0,391 

p = 0,001* p = 0,028* p = 0,041* 

Socialsekreterarnas 
ålder 

80  B = 0,028 
 

B = 0,051 
 

 p = 0,011* p = 0,001* 

Hur länge de har 
arbetat med socialt 
arbete 

80   B = -0,219 
 

 p = 0,148 

Hur länge de har 
arbetat med att 
handlägga ärenden 
för barn och/eller 
unga 

80 B = 0,160  B = -0,080 
 

p = 0,174 p = 0,634 

  R2 = 0,381 R2 = 0,161 R2 = 0,206 

*) Statistiskt signifikant; B-värdet visar effekten på förändringen av den beroende variabeln när den 

oberoende variabeln förändrar sig med ett 

Tabell 5 visar att för orosskattningen för fysisk och psykisk funktionsnedsättning hos 

ungdomen finns statistiskt signifikanta skillnader mellan vinjetterna (p = 0,001) och inte 

hur länge socialsekreterarna har arbetat med att handlägga ärenden för barn och/eller unga 

(p = 0,174). Om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte samt hur länge socialsekreterarna 

har arbetat med att handlägga ärenden för barn och/eller unga förklarar 38,1% av variansen 

i orosskattningen för fysisk och psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen (R2 = 0,381). 

För orosområdet ungdomens förmåga att klara sig själv finns statistiskt signifikanta 

skillnader mellan både vinjetterna (p = 0,028) och socialsekreterarnas ålder (p = 0,011). 

Dock har de olika vinjetterna en större påverkan (B = 0,423) än socialsekreterares ålder (B 

= 0,028) på orosskattningen. Om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte samt 

socialsekreterarnas ålder förklarar 16,1% av variansen i orosskattningen för ungdomens 

förmåga att klara sig själv (R2 = 0,161).  För orosområdet fysisk eller psykisk 
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funktionsnedsättning hos mamman visade enbart signifikanta skillnader i förhållande till 

vinjetterna (p = 0,041) och i förhållande till socialsekreterarnas ålder (p = 0,001). 

Vinjetterna har även här en större påverkan på orosskattningen (B = 0,391) än 

socialsekreterares ålder (B = 0,051). Om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte, 

socialsekreterarnas ålder, hur länge de arbetat med socialt arbete och hur länge de har 

arbetat med att handlägga ärenden för barn och/eller unga förklarar 20,6% av variansen i 

orosskattningen för fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman (R2 = 0,206). 

6.2.2. Inleda utredning 

Nästa fråga i undersökningen handlade om ifall socialsekreterarna bedömer att utredning 

ska inledas. Svarsalternativen var ja, nej och för lite information för att ta ställning. Av 

samtliga 86 deltagare har 72% svarat ja, 12% nej och 16% för lite information för att ta 

ställning. Av de 42 deltagarna som besvarade vinjetten med ADHD har 71% svarat ja, 5% 

svarat nej och 24% svarat för lite information för att ta ställning. Av de 44 deltagarna som 

besvarade vinjetten utan ADHD har 73% svarat ja, 18% svarat nej och 9% svarat för lite 

information för att ta ställning.  

Tabell 6 – Sammanställning av bedömning av om utredning ska inledas, presenteras i antal, procent och 

p-värde 

 

p-värdet i tabellen är framtaget med hjälp av Chi²-test 

Tabell 6 visar att ingen statistiskt signifikant skillnad finns mellan socialsekreterarnas 

bedömning om utredning ska inledas eller inte och om ungdomen har ADHD-diagnos 

eller inte, χ2 (1, N=86) = 0,018, p = 0,893. 

 

Bedömer du att utredning ska inledas? 

 Nej Ja Total 

Inte ADHD 12 (27%) 32 (73%) 44 (100%) 

ADHD 12 (29%) 30 (71%) 42 (100%) 

Total 

p = 0,893 

24 (28%) 62 (72%) 86 (100%) 
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6.2.3. Uppmärksammade skydds- och riskfaktorer 

Diagram 5 – Fördelning av deltagarnas svar angående skyddsfaktorer i procent 

 

Diagram 5 visar att den skyddsfaktorn som uppgetts flest gånger är relationen till mamman 

för både vinjetten med ADHD (77%) och vinjetten utan ADHD (85%). Skyddsfaktorn 

som har uppgetts minst gånger är skolanknytning och skolpresentationer, vilket 8% har 

uppgett för vinjetten med ADHD och 2% för vinjetten utan ADHD. Alternativet inga 

skyddsfaktorer har uppgetts av 5% för vinjetten med ADHD och inte alls för vinjetten 

utan ADHD. Det är störst skillnad mellan vinjetterna är skyddsfaktorn positivt 

förhållningssätt vilket har uppgetts av 28% för vinjetten med ADHD och 45% för vinjetten 

utan ADHD. Skyddsfaktorerna god social förmåga och positiva kompisrelationer har 11% 

fler uppgett för vinjetten utan ADHD än vinjetten med ADHD, vilket är de näst största 

skillnaderna. 
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Diagram 6 – Fördelning av deltagarnas svar angående riskfaktorer i procent 

 

Ur diagram 6 går det att utläsa att den riskfaktorn som uppgetts flest gånger är 

alkoholanvändning för både vinjetten med ADHD (92%) och vinjetten utan ADHD 

(100%). Problematiska kompisrelationer, normbrytande beteende, bristfälliga förmågor 

och skolprestationer, mammans alkoholanvändning samt ensamstående förälder är alla 

riskfaktorer som över hälften av deltagarna har uppgett. Riskfaktorn som uppgetts minst 

gånger är rökning. Relationen till mamman har uppgetts näst minst gånger, 10 % för 

vinjetten med ADHD och 20 % för vinjetten utan ADHD. Alternativet inga riskfaktorer 

har inte uppgetts för någon av vinjetterna. Det är störst skillnad mellan vinjetterna för 

riskfaktorn normbrytande beteende vilket har uppgetts av 79% för vinjetten med ADHD 

och 61% för vinjetten utan ADHD. Riskfaktorn mammans alkoholanvändning har 17% 

fler uppgett för vinjetten utan ADHD än vinjetten med ADHD, vilket är den näst största 

skillnaden. Riskfaktorerna problematiska kompisrelationer, mammans uppfostringsstil och 

normbrytande beteende har fler procent uppgett för vinjetten med ADHD än för vinjetten 

utan ADHD. För övriga riskfaktorer har fler procent uppgett för vinjetten utan ADHD 

än för vinjetten med ADHD. 

Tabell 7 – Sammanställning av p-värde för skydds- och riskfaktorer i relation till om ungdomen har 

ADHD eller inte 

Skyddsfaktor p-värde Riskfaktor p-värde 

Positiva kompisrelationer 0,136a Alkoholanvändning 0,099b 

Relationen till mamman 0,309a Problematiska kompisrelationer 0,147b 
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Skolanknytning och 
skolprestationer 

0,347b Mammans uppfostringsstil 0,064a 

God social förmåga 0,329a Relationen till mamman 0,202a 

Stöd från skolan 0,449a Normbrytande beteende 0,072a 

Positivt förhållningssätt 0,113a Rökning 0,496b 

Motivation 0,615a Bristfälliga förmågor och 
skolprestationer 

0,410a 

Inga 0,229b Familjens ekonomi 0,158a 

  Mammans alkoholanvändning 0,044a* 

  Ensamstående förälder 0,489a 

  Inga - 

a) p-värdet är framtaget med hjälp av Chi²-test; b) p-värdet är framtaget med hjälp av Fishers exakta test; 

*) Statistiskt signifikant 

Tabell 7 visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan riskfaktorn mammans 

alkoholanvändning och om ungdomen har ADHD eller inte, χ2 (1, N=81) = 4,039, p = 

0,044. För vinjetten med ADHD har 74% angett mammans alkoholanvändning som en 

riskfaktor, medan 91% har angett mammans alkoholanvändning som en riskfaktor för 

vinjetten utan ADHD. Det finns inget samband mellan skyddsfaktorerna eller någon av de 

andra riskfaktorerna och om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. 

För att se om det finns samband mellan någon av bakgrundsfrågorna och riskfaktorn 

mammans alkoholanvändning som påverkar sambandet mellan vinjetterna och 

orosområdet beräknades Spearmans rangkorrelationskoeffecient. 

Tabell 8 – Spearmans rangkorrelationskoeffecient för bakgrundsfrågor, vinjetterna och mammans 

alkoholanvändning  
 

n Mammans alkoholanvändning 

Vinjetterna 83 rs = -0,221  

p = 0,045* 

Socialsekreterarnas kön 83 rs = -0,055  

p = 0,622 

Socialsekreterarnas ålder 77 rs = -0,160 
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p = 0,164 

Om de har socionomexamen/liknande eller 
pågående utbildning  

83 rs = -0,114 

p = 0,305 

Hur länge de har arbetat med socialt arbete 83 rs = 0,039 

p = 0,729 

Hur länge de har arbetat med att handlägga 
ärenden för barn och/eller unga 

83 rs  = 0,000  

p = 1,000 

*) Statistiskt signifikant 

Tabell 8 visar korrelation mellan mammans alkoholanvändning och vinjetterna (p = 0,045) 

men inte med någon av bakgrundsfrågorna.  

Tabell 8 visar en negativ korrelation mellan vinjetterna och mammans alkoholanvändning. 

Då variabeln vinjetterna har kodas som 0 för vinjetten utan ADHD och som 1 för vinjetten 

med ADHD innebär en negativ korrelation att orosskattningen är högre för vinjetten utan 

ADHD än för vinjetten med ADHD.  Detta innebär att socialsekreterarnas bedömningar, 

trots att problematiken är identisk, i högre grad anser att mammans alkoholanvändning är 

en riskfaktor för en ungdom utan ADHD-diagnos än för en med ADHD-diagnos. 

6.2.3.1. Antal uppmärksammade skydds- och riskfaktorer 

Nedan presenteras hur många skydds- respektive riskfaktorer som varje socialsekreterarna 

uppmärksammade, samt om det finns skillnad mellan hur många skydds- respektive 

riskfaktorer som uppmärksammades mellan vinjetterna. 

Tabell 9 – Sammanställning av antal uppmärksammade skyddsfaktor per vinjett och totalt samt p-värde 

Antal uppmärksammade 
skyddsfaktorer 

Vinjett Total 

Inte ADHD ADHD 

0 skyddsfaktorer 0 4 4 

1 skyddsfaktor 12 5 17 

2 skyddsfaktorer 7 8 15 

3 skyddsfaktorer 6 14 20 

4 skyddsfaktorer 6 6 12 

5 skyddsfaktorer 5 1 6 

6 skyddsfaktorer 6 1 7 

n 42 39 81 

p = 0,262    

p-värdet i tabellen är framtaget med hjälp av Mann-Whitney U-test. 
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Tabell 9 visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan vinjetterna och 

hur många skyddsfaktorer deltagarna uppmärksammade (p = 0,262). För vinjetten utan 

ADHD var det vanligast att uppmärksamma en skyddsfaktor, vilket 12 deltagare gjorde. 

För vinjetten med ADHD var det vanligast att uppmärksamma tre skyddsfaktorer, vilket 

14 deltagare gjorde. Även totalt var det vanligast att uppmärksamma tre skyddsfaktorer 

vilket sammanlagt 20 deltagare gjorde. 

Tabell 10 – Sammanställning av antal uppmärksammade riskfaktorer per vinjett och totalt samt p-värde 

Antal uppmärksammade riskfaktorer Vinjett Total 

Inte ADHD ADHD 

1 riskfaktor 1 1 2 

2 riskfaktorer 1 1 2 

3 riskfaktorer 6 4 10 

4 riskfaktorer 5 4 9 

5 riskfaktorer 5 10 15 

6 riskfaktorer 8 8 16 

7 riskfaktorer 12 7 19 

8 riskfaktorer 5 3 8 

9 riskfaktorer 1 1 2 

n 44 39 83 

p = 0,493    

p-värdet i tabellen är framtaget med hjälp av Mann-Whitney U-test. 

Tabell 10 visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan vinjetterna och 

hur många riskfaktorer deltagarna uppmärksammade (p = 0,493). För vinjetten utan 

ADHD var det vanligast att uppmärksamma sju riskfaktorer, vilket 12 deltagare gjorde. 

För vinjetten med ADHD var det vanligast att uppmärksamma fem riskfaktorer, vilket 10 

deltagare gjorde. Totalt var det vanligast att uppmärksamma sju riskfaktorer vilket 

sammanlagt 19 deltagare gjorde. 

7. Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning och 

den teoretiska referensramen. Vidare presenteras studiens slutsatser och sedan redovisas 

en reflektion över resultatets betydelse för socialt arbete. Avslutningsvis presenteras förslag 

till vidare forskning inom ämnet. 

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid 

orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller inte. 
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Studiens resultat synliggör signifikanta skillnader på fem orosområden och en riskfaktor 

för den berörda ungdomen. 

Att signifikanta skillnader hittas beroende på om ungdomen har en ADHD-diagnos eller 

inte kan bero på att socialtjänsten, en social institution, är socialt konstruerad och bygger 

på exempelvis vanor, roller, normer och legitimeringar (Wenneberg, 2001). Även att 

kategorisering är kärnan i att göra bedömningar och samhällets normer kan påverka 

socialarbetarnas bedömningar (Östberg, 2010). För att främja att professionella inom 

samma verksamhet gör liknande bedömningar utvecklas normbildande föreställningar. 

Därmed kan socialsekreterarnas kategoriseringar och normer påverka deras bedömningar 

(Olsson, 2007). De egenskaper socialsekreterare tillskriver olika kategorier har betydelse 

för hur andra i verksamheten hanterar och ser på klienter inom samma kategori (Börjesson 

& Palmblad, 2008). Även den behovsbedömning socialsekreteraren gör påverkas av de 

tidigare definierade kategorierna. Detta genom att dessa kategorier vägleder 

socialsekreteraren om vad man ska leta efter och den information de efterfrågar (Lipsky, 

2010). När en ny socialsekreterare börjar arbeta på socialtjänsten och därmed kommer in i 

en ny institution internaliserar hen de handlingsmönster och normer som råder i 

institutionen för att kunna förstå andras handlingar och för att verkligheten ska framstå 

som meningsfull (Wenneberg, 2001). De normer, kategoriseringar och vanor som råder i 

den verksamhet som en socialsekreterare börjar arbeta i, påverkar därmed hens arbete. 

Därmed kan även normer, kategoriseringar och vanor om individer med ADHD-diagnos 

påverka socialsekreterarnas bedömningar och ge upphov till de signifikanta skillnaderna 

som har funnits i studien. 

7.1.1. Bedömning av omedelbart skyddsbehov   

Alla deltagarna, oavsett vinjett, bedömde att Lina inte var i behov av omedelbart skydd. 

Därmed finns ingen spridning i svaren. Detta beror troligen på vinjettens utformning, som 

inte har beskrivet ett så pass allvarligt fall att någon ansett att behov av omedelbart skydd 

funnits. Det finns en problematik i vinjettens struktur då både bedömning av behov av 

omedelbart skydd och bedömning om utredning ska inledas eller inte finns med. Det 

föreligger en svårighet i att formulera en fallbeskrivning som kan ge spridning i båda 

bedömningarna. Det beror på att situationen i fallbeskrivningen både behöver vara så pass 

allvarlig att någon ska kunna bedöma att omedelbart skydd behövs, och samtidigt inte för 

allvarlig för att någon ska kunna bedöma att utredning inte behöver inledas.   
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7.1.2. Orosskattning 

Studiens resultat visar att för fem orosområden finns det statistiskt signifikanta skillnader 

i hur socialsekreterarna skattar sin oro beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos 

eller inte. Dessa är beteendeproblematik hos ungdomen, psykisk ohälsa hos ungdomen, 

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen, ungdomens förmåga att klara sig 

själv samt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman. För samtliga 

orosområden är oron högre för ungdomen med ADHD-diagnos än för ungdomen utan 

ADHD-diagnos. Detta går emot Karlssons och Lundströms (2019) studie där det 

framkommer att när professionella har kunskap om att barnet har en ADHD-diagnos 

uppmärksammas psykosociala problem och familjefaktorer i mindre utsträckning än när 

de professionella inte vet om att barnet har ADHD-diagnosen. Därmed skulle 

orosområdena beteendeproblematiken, psykisk ohälsa och förmågan att klara sig själv 

förklaras med att ungdomen har ADHD-diagnos och anses som ett mindre skäl till oro än 

för ungdomen utan ADHD-diagnos, då psykosociala problem och familjefaktorer 

uppmärksammas i mindre utsträckning då ADHD-diagnos finns. Detta är tvärtemot denna 

studiens resultat, som visar att beteendeproblematik hos ungdomen, psykisk ohälsa hos 

ungdomen, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen, ungdomens förmåga 

att klara sig själv samt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman 

uppmärksammas i högre utsträckning då oron är högre för ungdomen med ADHD-

diagnos är för ungdomen utan ADHD-diagnos. 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad totalt sett i den genomsnittliga orosgraden 

för alla orosområden för ungdomen beroende på om ungdomen har en ADHD-diagnos 

eller inte. Då en funktionsnedsättning ökar risken för att barnet utvecklar psykosociala 

problem samt utsätts för bristande omsorg (Socialstyrelsen, 2018), skulle man kunna tänka 

sig att en högre oro skulle uttryckas för ungdomen med ADHD-diagnos vilket resultatet 

inte visar. 

Socialsekreterarnas skattning av beteendeproblematik hos ungdomen skiljer sig statistiskt 

signifikant åt mellan vinjetterna. Att skillnad görs beroende på om ungdomen har ADHD-

diagnos eller inte stämmer överens med resultaten från Link et al. (1987) och Ohan et al. 

(2013) där det framkommer att en uttalad psykiatrisk diagnos som ADHD påverkar hur 

individen uppfattas i jämförelse med enbart beskrivet beteende som förknippas med 

diagnosen. Dock går det emot resultatet från Urquhart et al. (2007) och Yap et al. (2013) 

som visar att en uttalad diagnos inte påverkar hur individen uppfattas i jämförelse med 
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enbart beskrivet beteende som förknippas med diagnosen. Detta går också emot Iudici et 

al. (2014) studie där det framkommer att när ett barn diagnostiserats kan ett barns beteende 

hänföras till diagnosen som ett symtom på diagnosen. Även Börjesson och Palmblad 

(2008) menar att kategorier ger förklaringar till individers beteende. Därmed skulle 

beteendeproblematiken förklaras med att ungdomen har en ADHD-diagnos och anses 

som ett mindre skäl till oro än för ungdomen utan ADHD-diagnos, vilket är tvärtemot 

denna studiens resultat, som visar att oron för beteendeproblematik är större för 

ungdomen med ADHD-diagnos än för ungdomen utan ADHD-diagnos. 

Det är vanligt att individer med ADHD-diagnos samtidigt har beteendeproblematik och 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2014). En socialsekreterare som har den kunskapen kan 

vara mer benägen att skatta oron högt för de områdena, vilket kan förklara att oron skattas 

högre för ungdomen med ADHD-diagnos gällande beteendeproblematik och psykisk 

ohälsa. Dock skiljer sig inte vinjetterna åt i beskrivning av ungdomen förutom ADHD-

diagnosen. Därmed är beteendeproblematiken och den psykiska ohälsan samma i båda 

vinjetterna. Så varför blev orosskattningen högre för ungdomen med ADHD-diagnos? 

Socialarbetare använder sig vanligen av sina egna och kollegors erfarenheter som kunskap 

i sitt arbete (Östberg, 2010). När socialsekreterare gör bedömningar om individer med 

ADHD-diagnos utgår de därmed ifrån andra individer med ADHD-diagnos som de själva 

eller kollegorna har träffat. Hinton (2003) menar att stereotyper är när individen i en grupp 

med en egenskap gemensamt, exempelvis ADHD-diagnos, kopplas ihop med andra 

egenskaper som andra i gruppen besitter, exempelvis beteendeproblematik, trots att de inte 

stämmer för den ursprungliga individen. Beteendeproblematik och psykisk ohälsa är 

vanliga för individer med ADHD-diagnos (Socialstyrelsen, 2014). Genom en stereotypisk 

föreställning om ADHD kan socialsekreterarna därför koppla ihop individen med 

beteendeproblematik och psykisk ohälsa, vilket skulle orsaka den signifikanta högre 

orosskattningen. Socialsekreterarna påverkas även av de sociala representationer som finns 

i samhället. Enligt Chaib och Orfali (1996) bestämmer sociala representationer vilka idéer 

individen tar till sig samt hur hen reagerar på dem. Sociala representationer behöver inte 

uttrycka direkt upplevda fenomen utan individen kan ändå påverkas av dem. Jodelet (1996) 

menar att sociala representationer bildas genom olika värderingar och den betydelse som 

dessa värderingar ges av olika grupper. Vidare menar han att media påverkar bildandet av 

sociala representationer. Detta innebär för min studie att socialsekreterare påverkas av de 

sociala representationer som finns bland annat genom media och grupper 

socialsekreteraren tillhör både privat och professionellt. Enligt resultatet av Schmitz et al. 
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(2003) studie är sociala representationen av ADHD en hyperaktiv pojke som är till besvär 

för sina föräldrar och har svårt i skolan. Sociala representationer om ADHD handlar alltså 

om en individ med beteendeproblematik och socialsekreterarna kan därmed påverkas av 

detta i sin orosskattning gällande beteendeproblematik. Genom sociala representationer 

kan socialsekreterarna därmed koppla ihop individen med beteendeproblematik, vilket 

skulle orsaka den signifikanta högre orosskattningen. Då språket är avgörande för hur vi 

uppfattar världen (Burr, 2003), kan definitionen av ADHD även ha orsakat den signifikanta 

högre orosskattningen för beteendeproblematik. Enligt socialstyrelsen är (2014, s.12) 

”ADHD en diagnostisk benämning på ett tillstånd som karakteriseras av stora och 

varaktiga uppmärksamhetssvårigheter och/eller impulsivitet och överaktivitet”, därmed 

skulle man kunna tolka definitionen av ADHD som att individen har beteendeproblematik, 

då individen har problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet – problem 

med sitt beteende. Att språket och ordet ADHD redan har definierat att individen har 

beteendeproblematik skulle därför kunna ge upphov till den signifikant högre 

orosskattning gällande beteendeproblematik för ungdomen med ADHD. 

Socialsekreterarnas skattning av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen 

skiljer sig statistiskt signifikant åt mellan vinjetterna. Det kan anses naturligt då ungdomen 

i den ena vinjetten har en konstaterad funktionsnedsättning (ADHD-diagnos), till skillnad 

från ungdomen i den andra vinjetten.  

Orosområdet ungdomens förmåga att klara sig själv visade också statistiskt signifikant 

skillnad mellan vinjetterna. ADHD innebär ”stora och varaktiga 

uppmärksamhetssvårigheter och/eller impulsivitet och överaktivitet” (Socialstyrelsen, 

2014, s. 12), i flera olika situationer. Individer med ADHD-diagnos har även vanligtvis 

annan problematik som psykiatriska problem, somatiska sjukdomar och sömnproblem. 

ADHD ger också en ökad risk för att hamna i kriminalitet eller missbruk (Socialstyrelsen, 

2014). Om socialsekreterare har den kunskapen om ADHD, kan de vara mer benägna att 

skatta hög oro för förmåga att klara sig själv. Å andra sidan har inte alla personer med 

ADHD-diagnos svårigheter att klara sig själva. Att oron skattas högre för ungdomen med 

ADHD-diagnos än ungdomen utan ADHD-diagnos, kan därför också härröra ur en 

stereotypisk föreställning om ADHD, i vilken alla med diagnosen förväntas ha svårt att 

klara sig själva. Den signifikanta skillnaden för socialsekreterarnas orosskattning av 

ungdomens förmåga att klara sig kan därmed bero på en stereotypisk föreställning om 

ADHD hos socialsekreterarna.  
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Orosområdet fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman visade också på 

statistiskt signifikant skillnad mellan vinjetterna. Det är känt att genetiska faktorer har stor 

betydelse för uppkomsten av ADHD (Socialstyrelsen, 2014). Att oron för mammans 

funktionsnedsättning är högre i ADHD-vinjetten än i den andra vinjetten, kan därför vara 

ett utslag av att socialsekreterarna besitter sådan kunskap om ADHD. Att ungdomen har 

ADHD-diagnos innebär däremot inte per automatik att mamman också har en ADHD-

diagnos. Den högre orosskattningen för ungdomen med ADHD-diagnos än ungdomen 

utan ADHD-diagnos, kan därmed också härröra ur en stereotypisk föreställning om 

ADHD, i vilken alla föräldrarna till barn med diagnos själva skulle ha en ADHD-diagnos. 

Det fanns även en statistiskt signifikant skillnad mellan socialsekreterarnas ålder och 

oroskattningen för orosområdena ungdomens förmåga att klara sig själv och fysisk eller 

psykisk funktionsnedsättning hos mamman. Åldern på socialsekreterarna har dock en 

mindre påverkan på deras orosskattning än om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. 

Detta stämmer med Stranz (2007) doktorsavhandling, i vilken det framgår att ålder har en 

marginell betydelse för handläggares bedömningar, och att inom de individuella faktorerna 

spelar attityder en större roll. 

7.1.3. Bedömning av att inleda utredning 

Resultatet visar att 71% av de deltagare som besvarade vinjetten gällande ungdomen med 

ADHD-diagnos bedömde att utredning ska inledas, medan motsvarande siffra för 

ungdomen utan ADHD-diagnos var 73%. Resultatet visade ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan socialsekreterarnas bedömning av om utredning behöver inledas eller inte 

beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. Detta stämmer överens med 

Andersens (2016) studie som visar att ADHD-diagnosen i sig inte ger individen rätt till 

socialt stöd, men baserat på den problematik som diagnosen ger individen kan stöd 

beviljas. Då ingen skillnad finns beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte 

har troligen socialsekreterarna utgått från den problematik som beskrivs i vinjetten i sin 

bedömning av att inleda utredning eller inte och inte påverkats av stereotypiska 

föreställningar om att ADHD är förenat med psykosocial problematik, då ADHD-

diagnosen inte påverkar bedömningen.  

7.1.4. Uppmärksammade skydds- och riskfaktorer 

Den enda faktorn som visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan vinjetterna var 

riskfaktorn mammans alkoholanvändning. Det som är mest intressant med detta är att för 
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vinjetten med ADHD har 74% angett mammans alkoholanvändning som en riskfaktor, 

medan 91% har angett mammans alkoholanvändning som en riskfaktor för vinjetten utan 

ADHD. Riskfaktorn mammans alkoholvanor har således uppmärksammats oftare för 

ungdomen som inte har ADHD-diagnos. Genetik är en betydelsefull faktor för 

uppkomsten av ADHD (Socialstyrelsen, 2014). Därmed kan förväntas att sannolikheten 

är högre att en förälder till ett barn med ADHD-diagnos också har ADHD, i jämförelse 

med en förälder till ett barn utan ADHD-diagnos. Samtidigt innebär ADHD, enligt 

Socialstyrelsen (2014), en kraftigt förhöjd risk för att hamna i missbruk eller beroende. 

Utifrån det kan antas att det kan föreligga en förhöjd risk hos mamman till ungdomen med 

ADHD-diagnos att utveckla missbruk eller beroende. Utifrån det borde riskfaktorn 

mammans alkoholvanor ha uppmärksammats mer för ungdomen med ADHD-diagnos, 

och inte för ungdomen utan ADHD-diagnos, som denna studiens resultat visar. Resultatet 

stämmer dock med Karlsson och Lundströms (2019) studie som finner att när 

professionella vet om att barnet har ADHD-diagnos uppmärksammas de psykosociala 

problem och familjefaktorer som påverkar barnet i mindre utsträckning, jämfört med om 

professionella inte vet om att barnet har en ADHD-diagnos. Därmed uppmärksammas 

mammans alkoholvanor i mindre utsträckning när ungdomen har ADHD-diagnos än när 

ungdomen inte har ADHD-diagnos och ger en signifikant skillnad i denna studien. 

Riskfaktorn ungdomens egen alkoholanvändning skiljer sig däremot inte åt mellan 

vinjetterna. Med utgångspunkt från att ADHD innebär en kraftigt förhöjd risk för att 

hamna i missbruk eller beroende (Socialtjänsten, 2014), skulle det kunna tänkas att 

riskfaktorn alkoholanvändning skulle uppmärksammas mer för ungdomen som har 

ADHD-diagnos än för ungdomen utan. Dock har nästan alla uppgett riskfaktorn i studien 

(92% för vinjetten med ADHD och 100% för vinjetten utan), vilket sannolikt beror på 

vinjettens utformning, i vilken ungdomens alkoholanvändning kan uppfattas som relativt 

tydlig. 

Den sociala representationen av ADHD är bland annat att barn med ADHD-diagnos har 

svårt i skolan (Schmitz et al., 2003). Utifrån det skulle det kunna tänkas att skyddsfaktorn 

skolanknytning och skolpresentationer skulle uppmärksammas mindre för ungdomen med 

ADHD-diagnos och riskfaktorn bristfälliga förmågor och skolprestationer skulle 

uppmärksammas mer för ungdomen med ADHD-diagnos. Resultatet visar dock ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan vinjetterna vare sig för skyddsfaktorn eller riskfaktorn.  
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Inte heller visade antalet uppmärksammade skydds- eller riskfaktorer statistiskt signifikant 

skillnad mellan vinjetterna. Samspelet mellan skydds- och riskfaktorer är det som avgör om 

en ungdom riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2015). Att ha en funktionsnedsättning är 

en riskfaktor i sig som ökar risken för att barnet utvecklar psykosociala problem samt 

utsätts för bristande omsorg. Därför behöver barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, som ADHD, särskilt uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2018). Ju 

fler riskfaktorer ett barn har, desto större är risken för att de utvecklar problem (Reuter & 

Lindblom, 2017). Att ungdomen har ADHD-diagnos är en riskfaktor i sig som ökar risken 

för andra riskfaktorer. Därför skulle man kunna tro att fler riskfaktorer skulle ha 

uppmärksammats för ungdomen med ADHD-diagnos, men så var inte fallet. Det finns 

ingen statistiskt signifikant skillnad i den genomsnittliga orosgraden för ungdomen 

beroende på om ungdomen har en ADHD-diagnos eller inte. Däremot var graden av oro 

högre för ungdomen med ADHD-diagnos inom fem orosområden, vilket i sig innebär att 

socialsekreterarna uttrycker en högre grad av oro för denna ungdom inom vissa områden, 

även om antalet risk- och skyddsfaktorer inte skilde sig åt. 

7.1.5. Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

Det finns många faktorer som kan påverka socialsekreterares bedömningar, som kan 

hänföras till beslutsproblemet, beslutskontexten och beslutsfattaren (Rasmusson, 2009). 

Då beslutsproblemet är samma för båda vinjetterna är detta inte en faktor som kan ha 

påverkat resultatet. Beslutkontexten kan däremot variera för socialsekreterarna, eftersom 

de arbetar i olika kommuner. Lokala faktorer som exempelvis organisatorisk struktur, 

kultur eller arbetsbelastning kan påverka bedömningar (Stranz, 2007), och kan således 

också ha påverkat resultatet i denna studie. För att minska sådana faktorers möjliga 

inverkan på resultatet, fick hälften av socialsekreterarna i varje kommun den ena vinjetten 

och hälften den andra. Risk för påverkan kan ändå föreligga beroende på vilka som 

besvarade undersökningen, exempelvis om enbart de socialsekreterare i en kommun som 

fick ADHD-vinjetten besvarade undersökningen eller vice versa. Eftersom deltagarna i 

undersökningen är anonyma går det inte att kontrollera, bara förebygga så gott det går på 

det sätt som gjordes. Beslutsfattaren, socialsekreteraren, och vem hen är med sina 

värderingar, attityder och kunskapshantering kan också påverka resultatet (Rasmusson, 

2009). Stranz (2007) fann att attityder hos handläggare spelar en större roll än andra 

individuella faktorer som ålder, kön och arbetslivserfarenhet hos handläggarna. I denna 

studie har tester genomförts för att se om kön, ålder, examen eller arbetserfarenhet inom 
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socialt arbete generellt och handläggning av barn- och ungdomsärenden specifikt påverkar 

de signifikanta skillnader som hittats. Socialsekreterarnas värderingar, attityder och 

kunskap om ADHD kan därmed antas ha gett de signifikanta skillnader som hittats, även 

om risk finns för att andra faktorer som inte uppmärksammats i studien har påverkat 

resultatet.  

7.2. Slutsats 

Syftet med studien var att pröva följande hypotes: socialsekreterares bedömningar kring 

behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte 

samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en 

ADHD-diagnos eller inte. Resultatet för denna studie visar att hypotesen stämmer för fem 

orosområden och en riskfaktor där statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterares 

bedömningar beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte har hittats. 

Sammanfattningsvis skulle de statistiskt signifikanta skillnaderna som funnits mellan 

deltagarna för de båda vinjetterna för orosområdena kunna bero på sociala 

representationer om ADHD och en stereotypisk föreställning om ADHD. Detta skulle 

vara negativt då ungdomens individuella behov förbises och stöd inte ges utifrån 

ungdomens behov. Resultatet och socialsekreterarnas orosskattning kan också bero på att 

socialsekreterarna har kunskap om ADHD, vilket skulle vara positivt då kunskap om 

ADHD ökar chansen för ett bra bemötande (Barnombudsmannen, 2016) och behövs för 

att ändamålsenligt stöd ska kunna ges (Fernell et al., 2014). 

Riskfaktorn mammans alkoholanvändning uppmärksammades oftare för ungdomen som 

inte har ADHD-diagnos. Det kan tyda på att socialsekreterarna uppmärksammar de 

psykosociala problem och familjefaktorer som påverkar barnet i mindre utsträckning när 

ungdomen har ADHD-diagnos, vilket Karlsson och Lundströms (2019) fann. 

Resultatet visar att hypotesen inte stämmer för omedelbar skyddsbedömning, 

förhandsbedömning eller skyddsfaktorer, där inga statistiskt signifikanta skillnader i 

socialsekreterarnas bedömningar påvisades beroende på om ungdomen har ADHD-

diagnos eller inte. Att skillnader inte görs gällande omedelbar skyddsbedömning och 

förhandsbedömning beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte är positivt 

och visar på att en uttalad ADHD-diagnos inte påverkar ungdomens möjlighet till skydd 

och stöd.  
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7.3. Resultatets betydelse för socialt arbete 

Enligt Karlsson och Lundström (2019) har akademiska diskussioner om ADHD inom 

socialt arbete i stor utsträckning lyst med sin frånvaro. Forskning och debatter om ADHD 

bland barn i allmänhet och samhällsplacerade barn bör öka. Då ADHD är vanligt hos barn 

som har kontakt med socialtjänsten kan socialt arbete som profession bidra till en viktig 

förståelse om ADHD som för debatten framåt. Därför menar Karlsson och Lundström 

(2019) att forskning kring ADHD inom den sociala barnavården bör prioriteras högt. 

Resultatet från denna studien kan bidra till diskussionen om ADHD i social barnavård och 

skillnader i bedömningar med utgångspunkt från om barnet/ungdomen har ADHD-

diagnos eller inte. Resultatet skulle också kunna utgöra en grund för vidare forskning inom 

ämnet vilket presenteras under rubriken 7.4 ”Vidare forskning”. 

Studien skulle också kunna användas för att öka medvetenheten hos socialsekreterarna 

kring hur de hanterar bedömningar av ungdomar med ADHD-diagnos. De normer, 

kategoriseringar och vanor som råder på socialtjänsten påverkar socialsekreterarnas arbete. 

Genom att öka socialsekreterarnas medvetenhet om hur de hanterar bedömningar av 

ungdomar med ADHD-diagnos, kan därmed en förändring ske i de vanor, kategoriseringar 

och normer som finns på socialtjänsten gällande bedömningar av ungdomar med ADHD-

diagnos. Institutioner som socialtjänsten påverkar också bildandet av sociala 

representationer (Jodelet, 1996). Genom att öka medvetenheten hos socialsekreterarna 

kring kunskapen om ADHD och hur de hanterar bedömningar av ungdomar med ADHD-

diagnos kan därmed även en förändring ske i de sociala representationer som finns om 

ADHD. Detta för att minska stereotypiska föreställningars inverkan på bedömningar och 

främja att bedömningar fattas på reella grunder. 

7.4. Vidare forskning 

Det kan behöva göras kvalitativa studier inom området, för att få en djupare förståelse för 

socialsekreterares syn på och kunskap om ADHD samt bedömningar av behov bland 

barn/ungdomar med ADHD-diagnos. Om mer kunskap inhämtas kan orsakerna till 

likheterna och skillnaderna mellan vinjetterna synliggöras och förstås. 

Studien skulle också kunna följas av en studie som fokuserar på en utredning av 

ungdomens behov av stöd och typ av insats, samt om bedömningarna skiljer sig åt 

beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. Ytterligare ett förslag till vidare 
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forskning är att istället använda sig av ett pojknamn i vinjetten för att se om bedömningar 

skiljer sig åt beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. Resultatet hade 

sedan kunnat jämföras med denna studie för att se om samma skillnader erhålls. Det skulle 

också vara av vikt att genomföra samma studie men istället med ett yngre barn, vuxen, en 

annan funktionsnedsättning eller en annan etnicitet, för att se om skillnader i bedömning 

finns samt jämföra dessa skillnader med resultatet i denna studien.  

Utifrån att samverkan många gånger krävs mellan olika myndigheter när det gäller stöd till 

barn med särskilda behov, kan det också vara av värde att undersöka andra professioners 

syn på och kunskap om ADHD samt bedömningar av behov bland barn/ungdomar med 

ADHD-diagnos. 
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9. Bilagor 

9.1 Informationsbrev till deltagarna 

Hej, 

Jag studerar på Socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Jag ska nu skriva 

min C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare gör skydds- och 

förhandsbedömningar som avser ungdomar. För att få en ökad kunskap kring hur sådana 

bedömningar görs har jag utformat en vinjett (kort berättelse) med tillhörande frågor i 

enkätform.  

Med detta mail vänder jag mig till dig som socialsekreterare med en förfrågan om 

deltagande i min studie. Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på. Väljer du att delta i 

studien ber jag dig att inte besvara frågorna i samråd med andra utan enskilt. 

Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ifyllandet av enkäten. Dina 

uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och svaren är anonyma. Varken jag eller de som 

läser C-uppsatsen kommer kunna härleda svar till den som svarade på enkäten. Vilka 

kommuner som fått enkäten kommer inte att redovisas. Uppgifter som inhämtas från 

enkäten kommer endast att användas för denna uppsats.  

Vid frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig på nedanstående email 

adress. Sista svarsdatum är torsdagen 18 april 2019. 

Vänligen följ länken nedan för att svara på enkäten: 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Lundström    

luem13el@ju.student.se 

9.2 Vinjettundersökning 

Då de båda vinjetterna är enbart skiljer sig gällande om Lina har ADHD eller inte så bifogas 

enbart den ena vinjetten. Meningen som inte finns med i den andra vinjetten är följande: 

Anna berättar om att Lina har en ADHD-diagnos sedan fyra år tillbaka. 
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Omedelbar förhandsbedömning och skyddsbedömning - Socialsekreterares 

bedömningar 

Inledningsvis kommer du att få svara på några bakgrundsfrågor. Därefter presenteras 

vinjetten med några tillhörande bedömningsfrågor som du får svara på.  

Ange ditt kön: 

• Man 

• Kvinna 

• Icke-binär 

Ange din ålder:  

____________ 

Har du socionomexamen eller likvärdig utbildning? 

• Ja 

• Nej 

• Pågående utbildning (socionomexamen eller likvärdig utbildning) 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete?  

• 0 – 5 år 

• 6 – 10 år 

• 11 – 15 år 

• 16 – 20 år 

• 21 år eller mer 

Hur länge har du arbetat med att handlägga ärenden för barn och/eller unga?  

• 0 – 5 år 

• 6 – 10 år 

• 11 – 15 år 

• 16 – 20 år 

• 21 år eller mer 
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Vinjett 

Orosanmälan 

En anonym orosanmälan inkommer via brev till socialförvaltningen. Anmälan gäller Lina 

16 år. I brevet framgår det att Lina har sett alkoholpåverkad ut vid flera tillfällen trots sin 

unga ålder, samt att hon har setts på andra ställen än skolan vid flertalet tillfällen under 

skoltid. I brevet framgår att Lina umgås med personer som är 10 år äldre än henne och 

som har ett negativt inflytande över henne. Anmälaren uttrycker oro över vad dessa 

personer kan övertala henne till att göra. I brevet framgår också att Linas mamma, Anna, 

ofta har sett alkoholpåverkad ut och att hon inte kan ta hand om sina barn. Vidare står det 

att det ofta är fest i Linas och Annas lägenheten med alldeles för hög musik sent på natten 

och att det hörs bråk ifrån lägenheten.  

Telefonsamtal 

Socialsekreterare kontaktar Linas mamma, Anna, via telefon och informerar om 

inkommen orosanmälan. Anna säger att hon inte förstår varför orosanmälan har gjort och 

undrar vem som kan ha skickat in brevet. Socialsekreteraren efterfrågar ett möte på 

socialkontoret med Anna och Lina. Anna samtycker och möte bokas.  

Mötet på socialkontoret 

Lina och mamma Anna kommer tillsammans till mötet på socialkontoret. Båda uppger att 

de känner sig kränkta av orosanmälan och att det är en lögn. Lina säger att hon tror att det 

”bara är någon som vill jävlas med dem”, och att socialtjänsten inte borde ta detta på allvar. 

Anna berättar att hon vet att grannar pratar om familjen bakom ryggen då hon är 

sjukskriven på 50% och är ensam vårdnadshavare av Lina och lillebror Johan. Anna uppger 

att det är tufft och ekonomin är ansträngd men att de klarar sig bra. Anna berättar att Lina 

har en ADHD-diagnos sedan fyra år tillbaka. Anna berättar att Lina har haft det väldigt 

tufft i skolan och måste nu gå om 9:e årskursen då hon inte klarade kunskapskraven. Lina 

uppger att hon tycker det ska bli väldigt jobbigt att byta klass då hon inte längre kommer 

att gå tillsammans med sin bästis och inte kommer överens med de som går i den nya 

klassen. Anna berättar att de har haft några samtal med skolan om detta, men hon säger 

att skolan inte verkar bry sig om Linas känslor. Anna berättar att skolan istället är mer 

intresserade av att prata om varför Lina ibland uteblir skolan, varför hon ofta är sen och 
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varför hon sällan gör sina läxor. Lina säger att hon vill gärna klara av skolan och att hon 

verkligen ska satsa på detta i år. Vid frågan om Linas alkoholvanor berättar Lina att hon 

umgås en del med äldre personer som bor i området, då hon inte känner någon i sin egna 

ålder i närheten. Lina säger att hon tillsammans med de att hon har testat att dricka alkohol, 

men att hon aldrig har blivit för full. Lina säger att det var hon som valde att dricka och att 

hon inte blev tvingad av de andra. Hon uppger att de är snälla och bryr sig om henne, samt 

att en av dessa är hennes pojkvän. Hon uppger också att hon och hennes mamma har 

pratat om detta och hon har lovat att inte dricka alkohol mer. Vid frågan om Annas 

alkoholvanor svarar Anna att hon kan ta hand om sig själv och att hon inte dricker mer än 

någon annan. Anna uppger att de har haft fest i lägenheten ett par gånger, men säger att 

på nyår när festen ägde rum finns det ingen tidsbegränsning på när man ska ha det tyst 

samt att ingen klagade till henne. När frågan tas upp om de bråkar ofta säger Anna att de 

inte bråkar mer än andra barn och mammor. Lina säger att hon tycker om sin mamma och 

att de har en bra relation men att hon ibland går henne på nerverna. 

Tidigare kännedom om familjen 

Familjen har tidigare haft kontakt med socialtjänsten. Lina var beviljad kontaktfamilj enligt 

SoL när hon var 6 år fram tills hon var 9 år gammal p.g.a. att mamman var ensamstående 

och i behov av avlastning samt hade ett begränsat socialt nätverk. Familjen har även i 

perioder varit aktuella på försörjningsstöd, men är det inte i dagsläget. 

Bedömer du att Lina är i behov av omedelbart skydd? 

• Ja 

• Nej 

• För lite information för att ta ställning 

Bedömer du att det finns skäl till oro över Lina gällande …? 

Beteendeproblematik hos ungdomen  1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Psykisk ohälsa hos ungdomen               1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Missbruk hos ungdomen                 1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Kriminalitet hos ungdomen                   1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen  

   1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Skolsociala problem hos ungdomen      1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro   

Ungdomens sociala relationer              1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 
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Ungdomens förmåga att klara sig själv  1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Övergrepp mot ungdomen            1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Ungdomen utsätt för omsorgsbrist/försummelse 

    1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Brist i föräldrafunktionen hos mamman 1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro  

Psykisk eller fysisk ohälsa hos mamman 1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl 

Missbruk hos mamman  1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Kriminalitet hos mamman  1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman 

1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro  

Mammans behov av avlastning 1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Familjens ekonomiska situation 1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Familjens nätverk  1. Inget skäl till oro 2.  3.  4.  5. Stort skäl till oro 

Bedömer du att utredning ska inledas? 

• JA 

• NEJ 

• För lite information för att ställning 

Vilka skyddsfaktorer bedömer du finns i Linas livssituation? 

• Positiva kompisrelationer 

• Relationen till mamman 

• Skolanknytning och skolprestationer 

• God social förmåga 

• Stöd från skolan 

• Positivt förhållningssätt 

• Motivation 

• Inga 

• Annat (fyll i)………………………………………... 

Vilka riskfaktorer bedömer du finns i Linas livssituation? 

• Normbrytande beteende 

• Relationen till mamman 

• Mammans uppfostringstil 
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• Problematiska kompisrelationer 

• Alkoholanvändning 

• Rökning 

• Bristfälliga förmågor och skolprestationer 

• Familjens ekonomi 

• Mammans alkoholvanor 

• Ensamstående förälder 

• Inga 

• Annat (fyll i)…………………………………….. 

Vid synpunkter eller tillägg vänligen skriv här: 

_____________________________________ 

Tack för din medverkan. Vid eventuella frågor vänligen kontakta mig, Emma Lundström, 

på: luem13el@student.ju.se 


