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Abstrakt 

Denna C-uppsats handlar om en kille med adhd, hur hans uppväxt har varit och vilka behov 

han har. Vi har undersökt hur barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Ungbo som hjälper unga 

att få en egen lägenhet och skolan kan uppfylla dessa behov hos ungdomen. För att ta reda på 

detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med dessa informanter. Inledningsvis kontaktade vi 

BUP för att ta reda på i vilket skede de möter en tjej eller kille med adhd. Därefter hörde vi av 

oss till Ungbo för att se hur de kan vara ett stöd för barn med adhd samt till en skola med en 

särskild pedagogisk inriktning för dessa barn. Skolans mål är att ge ungdomarna behörighet 

till gymnasiet. Vi har också undersökt hur informationsutbytet ser ut mellan BUP, Ungbo och 

skolan utifrån deras respektive synsätt. I vårt fall har ungdomen med adhd träffat 

representanter från BUP, skolan och sociala myndigheter men inte varit i kontakt med vår 

informant på Ungbo. Vi valde att intervjua kvinnan på Ungbo då hon har erfarenhet av 

ungdomar med adhd och hur de fungerar och är även insatt i sociala myndigheter behandlar 

sådana ärenden. Resultatet visar att det finns en del väsentliga behov som behöver tillgodoses 

hos dessa ungdomar, exempelvis behöver de en viss struktur i sin vardag för att allt ska 

fungera. Vår informant med adhd får representera denna diagnos och föra sin talan om vilken 

hjälp eller stöd han får från BUP, skolan samt sociala myndigheter.  

 

Nyckelord: Struktur, beteende, kontroll, identitet, bekräftelse.   

 
 



 

Tack till… 

Vi vill först och främst tacka våra informanter från BUP, Ungbo, och skolan.  

Dessutom vill vi tacka killen med adhd som på ett öppensinnat sätt har berättat om sin 

uppväxt och sin syn på de tre verksamheterna. Dessutom riktar vi vårt ödmjukaste tack till vår 

handledare Eva Schmitz som har gett oss en bra vägledning och uppmuntran.  

Vi vill också tacka familj och vänner för ert stöd under resans gång. Tillsammans har ni varit 

en stor hjälp för att vi ska kunna genomföra denna uppsats. 
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1. Inledning 
Vi har valt att fokusera på en ungdomsgrupp som vi har upplevt fallit utanför ramen av vad 

som anses normalt i samhället och har betraktats som problemungdomar. Denna grupps 

funktionshinder utgörs av adhd som vi har valt att titta på. Det finns även andra 

funktionshinder men de har vi valt att utelämna i denna studie. I dagens samhälle ställs det allt 

större krav på ungdomen som individ att kunna svara upp till samhällets förväntningar med att 

lyckas både i skolan och sedan i yrkeslivet. Vårt fokus ligger på vilka hjälpmedel som finns 

att tillgå för ungdomar med funktionshinder som adhd, detta för att bättre förbereda dem på 

framtiden genom att ge dem en struktur som kan underlätta deras vardagliga liv. Detta ligger 

till grund för att ge dem en rättvis möjlighet att kunna komma in på arbetsmarknaden och där 

igenom leva ett så normalt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Därför har vi valt 

att titta på i vilket skede BUP, Ungbo och skolan kommer i kontakt med varandra i arbetet när 

det gäller frågeställningen kring ungdomar med adhd. Och till sist hur ungdomen upplever att 

hjälpen hon eller han får kan bidra till ett så meningsfullt liv som möjligt för denne. 

 

1:1 Syfte 
Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker beskriver i boken ”Att skriva en bra uppsats” 

(2009) betydelsen av att hålla isär begreppen syfte och problemformulering.1 Syftet förklarar 

den aktuella frågan, varför den behöver ställas, medan problemformuleringen undersöker 

frågan av problemet.2  

Vår huvudfråga handlar om vilka behov barnen med adhd har och hur BUP, Ungbo och 

skolan uppfyller dessa behov. Dessutom undrar vi hur ungdomen upplever att hjälpen eller 

stödet från BUP, skolan och sociala myndigheter fungerar. Vi kommer att belysa hur våra 

informanter från BUP, Ungbo och skolan möts i sina arbeten, om det finns några 

likheter/skillnader i deras arbetssätt, om de har en viss sorts inriktning som de följer, samt om 

de använder sig av vissa kontrollverktyg för att styra arbetet framåt. En kontrollmekanism kan 

vara ett skolschema som ger barnen vissa riktlinjer och betonar vikten av att de ska närvara 

under olika ämnen. Det kan även handla om den närvarokontroll som görs av lärarna på 

skolan. På Ungbo kan en kontroll vara att de följer upp och håller koll på hur ungdomarna 

sköter sig i det egna boendet. Hos BUP hamnar vissa ungdomar i en behandling. 

                                                
1 Jørgensen, P-S. Rienecker, L. (2009:201). 
2 (ibid.). 



 

 2 

Då kan de lägga upp en vårdplan, vilket innebär att de kontaktar den berörde inom ett år för 

att se hur saker och ting fungerar för ungdomen. Detta kan också vara en form av 

kontrollmekanism utifrån BUP:s sätt att arbeta.  

1:2 Problemformulering 
Frågeställningar 

Huvudfråga: Hur får ungdomar med adhd sina behov tillgodosedda från BUP, Ungbo och 

skolan? 

* Hur påverkar ungdomens beteende han/hon i vardagen? 

* På vilket sätt kan BUP, Ungbo och skolan underlätta i strukturen för ungdomen?  

* Hur ser relationen ut mellan de tre verksamheterna och ungdomen? 

* Hur fungerar verksamheternas informationsutbyte rörande barnen i praktiken och hur 

tillgodoser de individens behov? 

* Hur upplever ungdomen själv att hjälpen eller stödet fungerar? 

* På vilket sätt kan BUP:s, Ungbos och skolans kontroll av ungdomen hjälpa dem? 

* Hur söker ungdomen efter sin identitet, både utifrån verksamheternas perspektiv och 

ungdomens syn? 

Den frågeställning som vi väljer att utgå ifrån är en viktig del inom vetenskaplig forskning.  

Det som är fundamentalt i vår undersökning är var den kommer att utföras.3     

För att besvara dessa frågor gör vi en kvalitativ studie där vi genomför intervjuer med våra 

informanter från BUP, Ungbo, skolan och ungdomen med adhd.  

   För att veta vilken insats som är aktuell för ungdomen genomför BUP olika tester i form av 

frågor som i sin tur kan härledas till vilken problematik eller diagnos denne har. Därefter kan 

olika åtgärder sättas in till förmån för ungdomen. Ungbo är en del av socialtjänsten som 

hjälper till att slussa ut ungdomar till egna boenden. I denna arbetsprocess ingår det att 

ungdomen ska lära sig att laga mat, betala räkningar, sköta skolan och sitt liv för övrigt.  

Det kan också nämnas att det i vissa av lägenheterna ingår ett visst möblemang. På Ungbo 

kontrollerar de så att ungdomarna sköter sig. Skolan som förbereder ungdomarna för 

gymnasiet arbetar utifrån en särskild pedagogik som innebär att de kan nivåanpassa 

undervisningen efter dessa barn. Detta för att funktionsnedsättningarna är väldigt individuella 

mellan varje individ och kräver anpassning därefter. På skolan arbetar lärare, pedagoger med 

flera för att med särskilda medel hjälpa elever med vissa svårigheter såsom exempelvis adhd. 

Denna diagnos klassificeras som en neuropsykiatrisk sjukdom.  

                                                
3 Watt Boulsen. (2007:23). 
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   I denna uppsats tittar vi även på vad våra informanter från BUP, Ungbo och skolan har för 

uppfattning kring informationsutbytet dem emellan, det vill säga hur det fungerar.  

Vi använder följande nyckelord när vi analyserar det empiriska materialet: struktur, beteende, 

relation, kontroll, informationsutbyte och identitet.  

2. Bakgrund 
– Barnkonventionen och socialtjänstens utredningar 

Birthe Fridh och Gunilla Norman beskriver i boken ”Att utreda när barn far illa” (2008)  

att flera medlemsländer i FN (Förenta nationerna) inklusive Sverige har engagerat sig i 

barnkonventionen. Denna upprättades inom FN:s generalförsamling 1989 och innehåller vissa 

stadgar som barn under 18 år har rätt till: 1. En trygg uppväxt, 2. Rätt till båda sina föräldrar, 

3. Egna åsikter, 4. Andra ska lyssna på och respektera barnen. Barnkonventionen används och 

tolkas olika beroende på vilket land barnet bor i. Den ekonomiska, kulturella och sociala 

standarden i landet är avgörande. De som arbetar inom socialtjänsten ska följa 

barnkonventionen och ta hänsyn till barnets bästa. Där ingår att ingen får skada barnet med 

fysisk eller psykisk våld. Han/hon ska dessutom skyddas från sexuella övergrepp. Till sist har 

de rätt att gå i skolan och utöver det även rätt till fritid, lek och vila. När socialtjänsten inleder 

en utredning mot en familj kan det handla om att de har fått in information om att ett barn far 

illa. Här är det viktigt att de tar hänsyn till föräldrarna och vad de har att säga om detta. 

Socialtjänsten får agera mot föräldrarnas vilja enligt LVU (Lagen om vård av unga). De måste 

ingripa när det handlar om barnmisshandel, sexuella övergrepp eller om barnen av olika 

anledningar inte mår bra. Tjänstemännen sätter alltid barnens behov främst och ser till vad 

som är bäst för han eller hon.4   

2:1 Skyldigheten att anmäla 
Fridh och Norman (2008) betonar att alla i samhället har anmälningsplikt om de får 

upplysningar om att ett barn inte mår bra. I sådana fall ska de höra av sig till socialtjänsten. 

Tjänstemän som möter barn i sitt arbete ska också göra en anmälan när de ser att något inte 

står rätt till. Det är oftast tjänstemännen som gör de flesta anmälningarna. Skolan har också en 

skyldighet att ta kontakt med socialtjänsten när de möter en stökig elev eller då de misstänker 

att denne har det jobbigt hemma. Om ett ärende rörande ett barn är känsligt är det tillåtet att 

göra en anmälan anonymt. Men Fridh och Norman (2008) anser att detta för med sig vissa 

problem. 

                                                
4 Fridh och Norman (2008:9-11, 18f, 26), Swärd Larsson, G. (2009:18f). 



 

 4 

Socialtjänstens handläggare kan i sådana fall inte komma med följdfrågor till anmälaren om 

det behövs. I vissa fall uppmanas därför denne om han eller hon har en god relation till den 

berörda familjen, att höra av sig till socialtjänsten tillsammans med dem, medan det i andra 

fall är nödvändigt att tjänstemannen gör en anmälan.   

En barnavårdsutredning följer inte en viss mall utan den kan variera beroende på socialkontor. 

I vissa utredningar begär handläggaren att få ta del av andra myndigheters journaler eller 

akter. På detta sätt får han eller hon lättare ihop en helhetsbild.  

   BBIC betyder Barns Behov I Centrum och är något som Socialstyrelsen har tagit fram som 

ett verktyg för att säkerställa arbetet med klienter. På detta sätt kan de lättare utreda, planera 

och följa upp ”barn i den sociala barnavården”. Dessa ser alltid till barnens bästa.5 

2:2 Barn behöver struktur 
Jane Brodin (2008) beskriver hur barnen i dagens samhälle försöker uppnå en struktur i sin 

vardag för att få saker att fungera. Barnen kan åstadkomma detta på olika sätt. Vissa av dem 

har en medfödd förmåga att klara av sådana saker medan andra behöver lära sig detta under 

livets gång. Brodin (2008) menar att barn kan ha sakkunskaper inom ett specifikt område, 

medan de kan sakna kunskaper inom andra. Hon betonar också att individen skaffar sig denna 

kunskap i samspelet med andra människor. Vi lär oss nämligen nya saker när vi möter andra 

människor. Då vi utbyter information med varandra kan vi också lära oss att se på saker ur 

olika synvinklar och få nya perspektiv. Det är därför det är så viktigt för barn att ingå i olika 

sociala nätverk och att ha vänner.6   

2:3 Relationen mellan barn och vuxna är viktig 
Kerstin Strander belyser i Jane Brodins bok ”Barn i utsatta livssituationer” (2008) vikten av 

att ha en fungerande pedagogik vilket hon kallar för den ”förlösande goda pedagogiken”. Hon 

menar att när relationen fungerar mellan läraren/pedagogen och eleven kan det leda till 

positiva egenskaper för individen. Detta kan vara att eleven får ett ökat förtroende för läraren 

och ett bättre självförtroende som underlättar för personen i hans eller hennes vardagliga liv. 

På detta sätt kan individen lösa oförutseddbara händelser eller problem som den ställs inför.7   

   Strander betonar i Brodins bok (2008) vikten av att ha en systemteori. Hon menar att 

människor rör sig i olika system och ingår i en slags gemensam symbios med varandra. 

Därför måste vi betrakta saker eller händelser ur ett helhetsperspektiv. 

                                                
5 Fridh och Norman (2008:30ff). 
6 Brodin, J. (2008:30f).  
7 Brodin, J. – Strander, K. (2008:50). 
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Vi är nämligen delaktiga i det som sker runtomkring oss. Det blir som ett kretslopp där den 

ena faktorn påverkar den andra. Det handlar vidare om att ha ett cirkulärt tankesätt som går ut 

på att jämföra saker med varandra, det vill säga det som händer i nutid och det som har skett i 

dåtid. Syftet kan vara att finna en bra lösning på ett problem.  

Saker som har varit har även en stark koppling till saker som sker nu. Därför bör inte 

människor lägga kraft på att tänka ur ett syndabockperspektiv, det vill säga ha ett lineärt 

tankesätt menar hon.8   

Ett exempel på ett lineärt tankesätt är: ”Leif gjorde fel och bör ta på sig skulden”. 

(vår notering).  

Strander anser även i Brodins bok (2008) att det är viktigt med ett här och nu tänkande,  

”att fokusera på vad var det som hände”, ”hur blev det så?”, ”när fungerar det bra och när 

fungerar det inte?”. Detta handlar om att bjuda in en annan människa i en dialog för att lättare 

kunna finna en lösning på ett problem. Allt detta ingår i ett cirkulärt tänkande.9    

2:4 Tidigare forskning  
Per Gudmundsson (2011) har skrivit en avhandling om ”Lärare, socialsekreterare och barn 

som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan”. Avhandlingen 

bygger på en studie av socialsekreterare och lärare som arbetar med barn i utsatta situationer.  

Studien handlar om hur socialsekreteraren och läraren betraktar och bedömer varandra utifrån 

sina respektive erfarenheter där barn har kommit eller riskera att fara illa. Han får fram att 

lärarna har en viss negativ bild av socialtjänsten. De anser att socialtjänstens sekretess och de 

regler och lagar som påverkar dem i deras yrkesprofession, skapar problem mellan dem och 

barnen som far illa. Socialsekreterarna ser till viss del positivt på lärarna som individer men 

anser att deras syn på socialtjänsten brister på så sätt att de saknar en förståelse för deras sätt 

att arbeta.     

   Ylva Spånberger Weitz (2011) har i avhandlingen ”Ungas erfarenhet av skola, 

samhällsvård och vuxenblivande” skrivit om ungdomar som placeras i familjehem. Vissa av 

dessa tvingas flytta mellan olika familjehem och får byta skolor flertalet gånger. Hon tittar på 

hur detta påverkar deras vardagliga liv. Spånberger Weitz (2011) har även undersökt hur 

denna samhällsvård påverkar dem längre fram i vuxenlivet. 

 

 

                                                
8 Brodin, J. – Strander, K. (2008:57). 
9 Brodin, J. – Strander, K. (2008:57). 
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Hon får fram att många av de ungdomar som har varit fosterhemsplacerade, bär på en viss 

utsatthet som även påverkar dem längre fram i livet. Dessutom är det flera av ungdomarna 

som söker efter en plats där de känner att de ”hör hemma”. Allt för att skapa en meningsfull 

bild av sig själva och sitt liv.  

I forskningen ser hon att de ungdomar som inte känner att de ”hör hemma” på en plats och 

som flyttas runt mellan olika hem, har en tendens att byta skola i högre utsträckning än de 

som har trygga hemförhållanden. Hon påpekar att tidigare forskning dessutom visar att 

ungdomar som har haft en strulig uppväxt med trassliga hemförhållanden löper större risk att 

få det svårt även längre fram i livet om man jämför med andra ungdomar i samma ålder. 

Dessa ungdomar blir även kvar i samma socioekonomiska situation, det vill säga de studerar 

inte vidare på högskola eller universitet.  

Skillnaderna kan eventuellt motas genom att försöka få in ungdomarna på en utbildning. Både 

Gudmundssons (2011) och Spånbergers Weitz (2011) avhandlingar ligger i närheten av vårt 

uppsatsämne.10  

   Vi kommer att jämföra synen som lärare och socialtjänst har på varandra, som 

Gudmundsson (2011) tittar på i sin forskning, med det som vi får fram i vår uppsats. När det 

gäller Spånberger Weitz (2011) använder vi mer hennes avhandling som en inspiration i vårt 

arbete. Hon har mer tittat på hur barn som har varit fosterhemsplacerade mår senare i livet. 

Detta är inget som vi har undersökt i vår studie.       

 

2:5 Vad är Adhd? 
Överaktivitet och impulsivitet tillsammans med uppmärksamhet är kopplat till adhd, detta är 

en funktionsnedsättning. Adhd visar sig redan i barnåren och hälften av dem som har det bär 

med sig diagnosen in i vuxenlivet. Detta visar sig genom att de som har diagnosen har 

svårigheter med att få ihop sin vardag, men även kunna hantera relationer med andra 

människor. Adhd betyder uppmärksamhetsstörning tillsammans med överaktivitet och 

kommer från engelskans attention deficit hyperactivity disorder. För att kunna leva med adhd 

behövs en strukturerad vardag och en tydlighet inom förväntningarna, men även 

gränssättningar och konsekvenser för den som har adhd för att vardagen ska kunna levas så 

normalt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.11 

                                                
10 Gudmundsson, P (2011) ”Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och 
interprofessionell samverkan”. Spånberger Weitz, Y. (2011) ”Ungas erfarenhet av skola, samhällsvård och 
vuxenblivande”.   
11 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ADHD/ 
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För att kategoriseras som ADHD symptom ska personen minst uppvisa sex stycken symptom 

inom uppmärksamhets eller hyperaktivitetsproblematik. 

  

Uppmärksamhetsstörningen har följande kriterier: 

-ofta ouppmärksam på detaljer: gör ofta slarvfel, kommer av sig i uppgifter som kräver 

återkoppling 

-ofta svårt att behålla uppmärksamheten 

-förefaller inte lyssna direkt, utan verkar tänka på annat 

-följer inte givna instruktioner, men inte pga. ovilja eller trotts 

-har svårt att planera och organisera, trotts en vilja till det 

-ogillar och undviker aktiviteter som kräver mental uthållighet: läxor, skolarbete, bokläsning 

-tappar ofta bort saker som är grundläggande för olika aktiviteter: räknare, skolböcker, 

nycklar, verktyg 

-är lättdistraherad och har svårt att fokusera när annat stör 

-ofta glömsk till vardags med saker som görs ofta eller inte görs 

 

Hyperaktivitetsproblematiken kopplas till överaktivitet och impulsivitet: 

-har svårt att vara stilla med händer eller fötter 

-lämnar ofta sin plats i t.ex. klassrummet 

-springer ofta omkring eller klänger/klättrar mer än vad som är lämpligt 

-har svårt att leka lugnt och stilla 

-verkar ofta ”vara på språng” 

-pratar ofta överdrivet mycket 

-svarar ofta innan frågeställaren har pratat färdigt 

-har svårt att vänta på sin tur, avbryter i samtal eller inkräktar på andra 

(t.ex. kastar sig in i andras lekar) 

Beträffande ADHD av kombinerad art, måste de kategorier som nämns ovan finnas med. 

Dessa ska uppvisas i olika miljöer, till exempel hemma eller i skolan. Bekymren med 

ungdomen ska ha uppvisats innan hon eller han har fyllt sju år under minst ett halvår och 

påverkat denna i negativ bemärkelse i sin vardag.12  

                                                
12 http://adhd-npf.com/vad-ar-adhd/ 
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3. Teori  
Erving Goffman beskriver i ”Jaget och maskerna” (2007) den personliga fasaden och menar 

att varje aktör visar upp en alldeles egen fasad. I denna ingår bland annat ämbete vilket kan 

förklaras med jobb, kläder, ålder, kön och hållning. Han använder sig också av begrepp som 

uppträdande och manér, stimuli som tillsammans bildar den personliga fasaden. I den 

personliga fasaden ingår också gester och ansiktsuttryck. Goffman (2007) beskriver 

uppträdandet som stimuli som visas i nutid och kan förklaras med en reaktion av något slag.  

Om vi exempelvis berörs av en hand uppstår en viss känsla inom oss. När vi träder in i en roll 

som är bunden till en viss situation använder vi oss av manér.13 Goffmans (2007) teori om 

roller ser vi som användbar för att förstå och förklara hur de används av människor i olika 

situationer. Han använder sig även av begreppen frontstage och backstage. 

Med frontstage menar han själva inramningen som bland annat har med scenen att göra där 

människor visar upp en viss fasad inför åskådarna. Till detta räknas också rekvisita som i vårt 

fall kan vara möbler i form av stolar, datorer, anslagstavla, pennor och så vidare. Enligt 

Goffman (2007) är inramningen kopplad till en bestämd plats som kan vara både en statisk 

eller obunden arbetsplats. Den statiska platsen kan exempelvis vara ett kontor eller andra 

avgränsade ytor. Ytorna bör vara avgränsade för att lättare kunna tydliggöra vilken plats som 

är den aktuella scenen för skådespelet. En obunden plats kan vara i en bil eller annat 

transportmedel som exempelvis kan användas som en mobil scen. Backstage är den roll som 

personen intar bakom scenen. Den bakre regionen är en plats som exempelvis kan utgöra ett 

område där ting eller rekvisita kan förvaras, visas eller döljas, vilket kan användas till stöd för 

den främre regionen.  

Detta område kan utgöras som en förvaringsplats av den främre fasaden där individen kan 

träda ur sin roll och bli mer privat.14  

   Goffman (2007) beskriver även begreppet kollektiv representation. Detta innebär att rollen 

som en myndighetsperson går in i kan återspegla deras yrkesprofession. 

Det finns vissa förutfattade meningar om hur människan ska bete sig och oavsett vad 

individen gör följer dessa förväntningar med yrkesutövarens uppgifter. Här utgör fasaden den 

enhet som inkluderar kollektiv representation och den har en egen energi i form av allt som 

den består av.15  

                                                
13 Goffman, E. (2007:30f). 
14 Goffman, E. (2007:101f).  
15 Goffman, E. (2007:33). 
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Goffman (2007) berör något han kallar för masker som innebär att människor går in i olika 

roller beroende på var de befinner sig och vilka de interagerar med. Han tar även upp att alla 

individer strävar efter att visa upp en bild av sig själva som andra uppfattar på ett visst sätt. 

Detta kan till exempel användas för att framställa sig själv i en speciell situation där hon eller 

han framhäver det som är positivt eller negativt för denne. Den uppfattning som vi har om oss 

själva utgör till sist vår karaktär. Den andra masken är hur omgivningen ser på individen och 

bildar sig en uppfattning om honom eller henne. Här kan även det som anses vara positivt och 

negativt hos personen träda fram och bli synligt för de som observerar.16 

Vi kopplar Goffmans teori till vår problemformulering på grund av att vi ser att BUP, Ungbo 

och skolan går in i olika roller när de bemöter ungdomen med adhd utifrån sin yrkesroll. När 

Ungbo möter ungdomar går de in i sin yrkesroll som går att jämföra med Goffmans 

beskrivning av kollektiv representation. Med denna roll följer vissa förväntningar från 

allmänheten, att personen som intar den ska bete sig på ett visst sätt. BUP använder sig av en 

vårdroll när de bemöter en ungdom med adhd, gör vårdplaner etc. Skolan har en mer 

framträdande roll i frontstage, de visar upp en yrkesroll framför eleverna som är bestämd i 

förväg.       

   I Michel Foucaults ”Övervakning och straff” (2003) beskriver han kontroll, makt, disciplin 

och straff som är några av de kontrollmekanismer som tillämpas i hans teori. Han nämner 

exempelvis Benthamns panopticon som fungerar som ett slags övervakningssystem. Detta går 

ut på att få makt över individer. 

Den som makten utövas på är medveten om den och kan se denna framför sig. Tanken med 

panopticon är att den observerade personen självmant ska infoga sig under reglerna som 

systemet utövar på honom eller henne.17  

Foucault (2003) nämner också styrning som handlar om att det finns ett regelverk att utgå 

ifrån i form av lagar och reformer. Makt innebär att den som bestämmer visar detta i handling 

gentemot andra som står under denne. Belöning kan vara att individen får något tillbaka när 

han eller hon har åstadkommit något. Om individen stör ordningen i regelverket kan detta 

leda till bestraffning på olika sätt. 

Ett exempel kan vara något som inskränker på individens frihet genom en ökad kontroll.  

Foucault (2003) lyfter fram att det i alla system finns en påföljd i form av straff för den som 

inte följer regelverket. Han menar att de individer som inte rättar sig efter reglerna kan 

bestraffas på olika sätt.18  

                                                
16 (ibid.). 
17 Foucault, M. (2003:201f). 
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Förmågan att följa tider är ett äldre system som enligt Foucault (2003) har praktiserats inom 

klosterverksamheten och visar vikten av att alla följer samma regler. Detta system består av 

tre regler: att följa ett tidsschema, regelbundna arbetsuppgifter och att dessa två utförs 

kontinuerligt. Reglerna användes framförallt i ”skolorna, verkstäderna och på sjukhusen”. 

Dessa moderna regler mottogs väl inom det äldre systemet, i synnerhet inom fattigvård och på 

uppfostringsanstalter, på samma sätt som de praktiserades inom klostervärden. Foucault 

(2003) pratar om när landsbygdsbefolkningen skulle anpassas till produktionsindustrin, då 

munkarnas arbetssätt användes som disciplin, för att anpassa arbetarna till det nya arbetssättet. 
19 Foucault (2003) betonar att Lancasterskolorna på 1800-talet utgick ifrån en tidsmall som 

såg likadan ut varje dag, för att kontrollera tiden som barnen var i skolan. Han beskriver även 

hur viktigt det var att individen kunde hålla tiden och vara flitig då denne var i skolan eller på 

sin arbetsplats.20 

Vi kopplar Foucaults teori till vår problemformulering för att vi framförallt är intresserade av 

hans beskrivning av kontroll och makt. Även hans beskrivning av tiden, belöning och 

bestraffning är av intresse. Vi ser att våra informanter har en tendens att använda sig av dessa 

i mötet med ungdomar.  

   Thomas Johansson och Philip Lalander skriver i boken ”Ungdomsgrupper i Teori och 

praktik” (2002) om gruppkänslor där de hänvisar till symboler, vilket handlar om att 

framhäva gruppens identitet där deras egen uppfattning om gruppen är av betydelse för att bli 

erkänd. De hänvisar till språkforskaren Leonard Bernstein som tar upp individens förmåga att 

använda sig av symboler i form av förtäckta koder. Dessa koder kan bestå av lekar eller 

hemliga ritualer som praktiseras av de som ingår i gruppen.21 När en gemensamhetskänsla 

uppstår är det ett steg i acceptansen till gruppkänslan. 

Men det stannar inte där, utan det krävs någon form av igenkänning för att kunna identifiera 

sig med de övriga i gruppen och där träder de förtäckta koderna in som ett 

identifikationsinstrument. Belöningen för grupptillhörigheten blir en känsla av trygghet. 

För att få träda in i gruppen krävs någon form av motprestation och det sker ofta över en 

längre tid för att ett förtroende ska växa fram och ta upp individen i gruppen.22  

Vi kopplar Johansson och Lalanders teori om identitet till vår problemformulering på så sätt 

att ungdomen går in i en ny identitet som även är kopplat till vissa roller.    

                                                                                                                                                   
18 Foucault, M. (2003:179). 
19 Foucault, M. (2003:151). 
20 Foucault, M. (2003:152f). 
21 Johansson, T. Lalander, P. (2002:31). 
22 Johansson, T. Lalander, P. (2002:30ff). 
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4. Metod 

4:1 Ansats 
Vi kommer ta vårt avstamp inom fenomenologi som finns inom den kvalitativa 

forskningsmetoden och delvis bygger på erfarenhet som handlar om våra sinnen, det vi kan 

se, höra och det som berör.  

Det handlar alltså om hur människor har en medvetenhet om saker och ting men saknar 

erfarenhet av det och känner endast till att det existerar via sin sinnesvärld. Dessutom tittar vi 

på Denscombes (2010) begrepp vardagsvärlden. Detta betyder på vilket sätt människor klarar 

av sin vardag med de diverse rutiner och måsten som ingår i livet. Det betyder också att 

individer förstår vikten av att inte vara som alla andra, där upplevelser av dem själva och 

deras sätt att fungera ingår.23   

   Detta kopplar vi till hur vardagsvärlden ser ut hos den kille som ingår i vår studie där vi vill 

förstå hur denne fungerar utifrån sin adhd diagnos. I detta ingår rutinbundenheten hos 

ungdomen som ska skapa ett praktiskt socialt liv som går att leva efter. BUP, Ungbo och 

skolan försöker hjälpa dessa ungdomar att få struktur och rutin i vardagen. Rutinen ingår i 

strukturen och är oerhört viktig för dessa barn. Vi vill också vi ta reda på hur de olika 

yrkesprofessionerna utbyter information rörande ungdomarna.  

   En viktig fenomenologisk ståndpunkt är att se saker genom andras ögon, vilket kan 

översättas till en förmåga att uppleva en annan människas upplevelser, men även att förstå 

dem och se dem ur ett så objektivt synsätt som möjligt. Med detta menas att inte förvränga 

ursprungskällans upplevelser.24 I vårt fall där vi kommer att återberätta informanternas 

upplevelser eftersträvar vi att förhålla oss så närma originalintervjuerna som möjligt. Detta 

skulle kunna vara att förhålla sig så närma förstahandsinformationen från informanterna och 

betraktas som ett objektivt synsätt. Men det finns även en subjektiv del i processen med 

informanterna och den är svår att bortse ifrån. 

Den finns i hela arbetet men framförallt hur vi har valt att lägga upp frågorna till intervjuerna. 

Detta gör att det finns egna värderingar med i processen, oavsett om vi eller någon annan 

utför arbetet. 

   Vi har fått ta del av hur våra informanter från BUP, Ungbo och skolan interagerar med 

ungdomar som har adhd och deras upplevelser av vad dessa har för behov men även fått 

information om hur vår informant med adhd upplever BUP, skolan och sociala myndigheter.   

                                                
23 Denscombe, M. (2010:111, 113). 
24 Denscombe, M. (2010:112). 
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Fenomenologi skiljer sig från positivism som hämtar sin information från mätningar och 

statistik eller på annat sätt är kopplat till den naturvetenskapliga metoden.25 Detta har gjort att 

vårt val har fallit på fenomenologin som bäst beskriver just upplevelserna och erfarenheterna 

av det vi vill få fram i vår forskning inom den kvalitativa metoden.  

4:2 Insamling av material och genomförande 
Ett subjektivt urval används enligt Denscombe (2010) när forskaren själv vill välja ut 

personer som denne tror passar bra in i uppsatsen.  

Anledningen är att han eller hon har en viss förkunskap om det personerna arbetar med och 

vad de har för inriktning. På så sätt ligger det en förväntan i att dessa personer ska bidra med 

relevant information. Det finns även en viss sannolikhet att en viss typ av information kan 

komma fram på grund av forskarens val av informanter.  

Detta bottnar i viljan att hamna så nära sitt undersökningsområde som möjligt, för att inte 

avvika allt för mycket från själva grundtanken med projektet, där bland annat frågeställningen 

ingår.26  

   Detta hade vi i åtanke när vi valde våra informanter, det vill säga vi tog reda på vilka 

personer som arbetar nära ungdomar med adhd. Vi har genomfört fyra intervjuer. Dessa är 

BUP, Ungbo, skolan och en kille med adhd. Ungdomen fick vi kontakt med via skolan.  

Han är framförallt aktuell hos BUP och skolan men har även varit i kontakt med sociala 

myndigheter. Hur han kommer att förhålla sig i framtiden mot Ungbo vet vi inget om i 

dagsläget. Vi utgick ifrån ungdomens diagnos och kartlade vilka personer han kommer i 

kontakt med. Detta resulterade i att vi valde informanter som ser på honom ur olika 

perspektiv. På BUP uppfattas han som en patient. Läraren Maria träffar honom dagligen i 

skolan och där ses han som en elev. Själv ser han sig som en vanlig tonårskille som är 

underårig men som har levt ett struligt liv.  

   Vi fick ett mycket bra bemötande från våra informanter. Det var lätt att boka in intervjuer 

med dem och de förstod merparten av våra frågor. Vi hade sådan tur att vi lyckades 

genomföra våra intervjuer under en fyraveckorsperiod. På BUP hade vår informant nära  

till skratt och bjöd mycket på sig själv under intervjun. Det märktes även att han var mycket 

insatt på området gällande ungdomarna som han arbetar med. 

På Ungbo möttes vi av en gladlynt och frispråkig informant som verkade tala utifrån hur det 

verkligen fungerar utan att använda sig av alltför många fackord.  

                                                
25 Denscombe, M (2010:109, 422f). 
26 Denscombe, M (2010:37f). 
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Detta gjorde att hennes svar var lätta att förstå. På skolan fick vi träffa en lärare som dagligen 

möter ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Detta gör att hon har en god insyn i deras 

liv. Hon var också lätt att intervjua då även hon verkade insatt på sitt område.  

Till sist träffade vi en kille med adhd som till en början var ganska fåordig i sina svar, men 

som i slutet av intervjun gav oss en del viktig information om BUP och skolan. Det var viktigt 

för oss att få hans synsätt på BUP och skolan för att lättare förstå om deras hjälp fungerar i 

verkligheten. Han fick även säga vad han tycker om sociala myndigheter rent allmänt.  

Vi har haft semistrukturerade intervjuer som underlag i våra intervjuer. Detta för att 

informanten ska kunna få möjlighet att bidra och förklara på ett icke avgränsat sätt, samt lyfta 

fram det som är viktigt både för informanten och intervjuaren.  

Detta kan bidra till ett innehållsrikt och någorlunda objektivt synsätt av datamaterialet som 

framkommit under intervjun som kan komma att användas i forskningen.27 Även om vi 

använder oss av semistrukturerade frågor som skulle kunna ge informanterna ett fritt spelrum 

att förhålla sig till när de svarar på frågorna, går det inte att bortse ifrån att vi har utformat 

frågorna och det gör dem subjektiva. Detta gör att vi som har utformat frågorna mer eller 

mindre styr hela händelseförloppet under intervjun, men även när de kommer att transkriberas 

och tolkas. Slutresultatet blir att det är svårt att förhålla sig helt värderingsfri under hela 

forskningsprojektets gång och detta påverkar därför resultatet i sin helhet. 

Vi har även valt denna metod då den ger utrymme för informanten att vara flexibel i sitt 

berättande kring sitt verksamhetsområde, men där han/hon även har en möjlighet att föra fram 

sina personliga åsikter. Deras svar representerar även den yrkesroll och de lagar och regler 

som ingår där. Metoden ger oss också möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. 

Detta innebär att vi berör vissa ämnen som vi söker svar på i vårt forskningsprojekt.28 Syftet 

med vissa av frågorna är att hitta likheter mellan informanternas sätt att arbeta mot 

ungdomarna. 

I andra frågor försöker vi kartlägga på vilket sätt de arbetar för att tillgodose individernas 

behov. Intervjuerna spelade vi in på en diktafon för att kunna transkribera dem i textform och 

sedan bearbeta dem.  

Alan Bryman beskriver i ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2001) betydelsen av att spela in 

intervjuerna för att inte missa något som sägs. Vi får på detta sätt ordagranna citat som är en 

bra grund för vårt arbete.29   

                                                
27 Denscombe, M (2010:234f). 
28 Denscombe, M. (2010:234f). 
29 Bryman, A (2001:306, 308). 
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Vi lyckades enligt oss själva att få till ett bra frågeunderlag och vi fick en hel del uttömmande 

svar som besvarar vår frågeställning.  

4:3 Bearbetning av det empiriska materialet 
I vårt resultat utgår vi från vissa kategorier såsom struktur, beteende, relation, kontroll, 

informationsutbyte och identitet, där vi både utgår från verksamheternas syn på hur 

ungdomen fungerar och vilka behov denne har, samt även låter ungdomen med adhd ge sin 

syn på BUP, skolan och sociala myndigheter och hur de uppfyller hans behov. Vi har också 

tittat på hur informationsutbytet fungerar mellan BUP, Ungbo och skolan, samt vilken 

arbetsmetod de använder och dess förhållande till hierarki/kontroll. Utöver detta har vi tagit 

reda på hur BUP, Ungbo och skolan förklarar vikten av att ungdomen ska finna sin identitet 

och hur de kan tillgodose detta behov hos honom/henne. Vi har också studerat hur ungdomen 

själv anser att han har funnit sin identitet.  

   Efter att ha transkriberat alla våra intervjuer, har vi analyserat dessa utifrån ovanstående 

kategorier som vi anser besvarar vår frågeställning.  

Vi sorterar och kopplar vårt datamaterial för att kunna få en struktur och en röd tråd i arbetet 

som kan benämnas som gemensamma nämnare.30  

Vi har använt oss av citat från informanterna. Men vi har delat upp informanterna på så sätt 

att vi har jämfört BUP, Ungbo och skolan för att se om det förekommer några likheter mellan 

dem. Till sist har vi utgått från ungdomens citat för att se hur han upplever att interaktionen 

mellan honom och BUP, skolan och sociala myndigheter ser ut, samt hur de uppfyller hans 

behov.  

4:4 Etiska överväganden 
Denscombe (2009) belyser hur man hanterar insamlat material som består av intervjuer. Det 

är av stor vikt att den personliga integriteten respekteras så långt som möjligt, men det finns 

en svårighet att avgöra var gränsen går hos varje individuell person. Allt detta kan förebyggas 

genom att vi informerar informanterna innan intervjun startar om det finns några känsliga 

områden som denne vill undvika att prata om. I och med detta kommer informanternas namn 

ersättas av påhittade namn. Dessa är Anders på BUP, Petra vid Ungbo, Läraren Maria samt 

ungdomen Leif med adhd. Under intervjuns gång respekterar vi hans eller hennes integritet 

genom att inte ställa för närgångna frågor.31  

                                                
30 Denscombe, M (2010:136f). 
31 Denscombe, M (2010:287). 
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4:5 Förförståelse 
En av oss hade innan vi började skriva på uppsatsen en förkunskap om barn med adhd.  

Detta ledde oss vidare till olika funderingar om det gick att använda i vår uppsats.  

Gemensamt satt vi och tittade på möjligheter med ungdomen i centrum och efterhand växte 

det fram tre olika aktörer som skulle vara intressanta att studera tillsammans med ungdomen. 

När vi påbörjade vår insamling av tidigare teorier och forskning fanns det mycket information 

på detta område, dock inte samma upplägg som vi har valt i vårt arbete. 

Det fanns inte så mycket information om hur barnen själva upplever sin omgivning och de 

sociala myndigheter som han eller hon möter, utan mer om hur var och en arbetar inom 

respektive yrkesprofession.   

Förförståelsen utgår från forskarens uppfattningar om ämnet både i positiv och negativ 

bemärkelse. Forskaren kan till exempel ha en uppfattning om någonting som rör 

forskningsobjektet som under arbetets gång visar sig inte stämma överens med den studien 

han eller hon gör. Detta kan bidra till att forskaren får ändra inriktning inom sitt område då 

nya saker kommit fram som denne inte kände till i förväg men som kom fram i intervjuer och 

visade sig vara viktigt.  

Det kan påverka frågeställningen som forskaren utgår ifrån. Denna felaktighet kan uppkomma 

på grund av att forskaren har varit allt för subjektiv, det vill säga har utgått från sina egna 

värderingar istället för att vara objektiv, värderingsfri.32 Denna korrigering som forskaren gör 

i förförståelsen kommer att påverka resultatet i och med att frågorna anpassas till 

informanterna, vilket i sin tur gör att slutresultatet blir påverkat och kan betraktas som 

subjektivt och inte alls är värderingsfritt som vi skulle kunna tro. 

Detta gör att forskaren har en betydande kontroll och makt över hur arbetet planeras, men 

även hur det genomförs operativt i praktiken och visar att det är svårt med ett neutralt 

förhållningssätt eller att utföra arbetet objektivt. Ser vi till oss som genomför detta arbete kan 

mycket väl en subjektiv påverkan finnas här. Detta genom att en av oss hade erfarenhet inom 

området adhd, vilket gör att den andra parten av oss förlitar sig på den andras förkunskaper. 

Detta visar ytterligare hur svårt det är att förhålla sig neutral eller objektiv under arbetets 

gång. Den subjektiva påverkan finns alltid närvarande under hela processen, mer eller mindre. 

Det enda som vi reflekterade över i efterhand var att BUP påpekade att samarbetet med 

skolan och sociala myndigheter rörande ungdomarna fungerar mycket bra medan skolan 

klagade en del på den sekretess som råder mellan dem och sociala myndigheter.  

                                                
32 Sjöberg, K, Wästerfors, D (2008:32). 
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Detta visste vi inget om när vi inledde vår studie och det var intressant att läraren var så pass 

ärlig och klargjorde att det finns saker som kan förbättras där.    

   Innan vi satte igång med vårt arbete gick vi igenom områden som kunde vara intressanta 

och genomförbara. Slutligen hamnade vårt fokus på ungdomar som har en fastställd adhd 

diagnos. Detta har sin grund i att vi har tidigare gjort ett arbete med inriktning mot ungdomar 

i vårt samhälle.  

   I vår förförståelse har vi försökt se vilka problem som kan uppkomma i samband med 

frågeställningarna för att inte komma bort från tanken med projektet som har sin inriktning 

mot ungdomar med adhd. Vi har informerat informanterna om vad vi undersöker före 

intervjuerna för att bättre kunna få en förförståelse till vårt frågeunderlag.       

Innan vi satte igång med att ta kontakt med våra informanter som kommer från BUP, Ungbo, 

som arbetar under sociala myndigheter och skolan, hade vi en nidbild av att det kunde vara 

svårare att få kontakt och boka in en tid för intervju med sociala myndigheter, vilket det alls 

inte var.  

4:6 Validitet reliabilitet replikation 
När det gäller validiteten så handlar detta om hur sanningen och verkligheten återspeglas och 

ger svar på de frågor som vi vill besvara.33 

Här ingår även begreppet noggrannhet som innebär en träffsäkerhet i det insamlade materialet 

som ska besvara frågeställningen. 

Slutligen är det av stor vikt att det insamlade materialet har en relevans och återkoppling till 

det vi vill mäta och återge i vårt forskningsresultat.34 

   Validitet innebär att vi har tillskansat oss förstahandsinformation genom att vi har 

genomfört våra intervjuer med informanterna och sedan transkriberat ner inspelningen. Detta 

kan ha betydelse för oss under hela forskningsprocessen, då vi kan förlita oss på att 

ursprungs-materialet är riktigt och inte har förändrats under forskningstiden. 

Bryman (2001) tar upp att reliabilitet inom kvalitativ forskning ingår i begreppet extern 

validitet. Då är utgångspunkten att en undersökning ska kunna upprepas, replikeras, av andra 

forskare som ska nå samma slutsats.  

Men Bryman (2001) menar att teoretikerna LeCompte och Goetze påstår att detta är svårare i 

en kvalitativ studie eftersom vi orimligtvis kan frysa den sociala miljön som vi befinner oss i 

under en intervjusituation.  

                                                
33 Denscombe, M. (2010:425). 
34 Denscombe, M. (2010:378). 
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Därför borde det vara svårt för andra forskare att replikera en tidigare gjord studie menar de. 

Bryman (2001) betonar dock vikten av att kunna replikera en undersökning, särskilt i sådana 

fall där de tror att resultaten inte stämmer överens med tidigare gjorda studier.35 Vi är 

medvetna om att resultaten kan komma att förändras om det genomförs liknande studier i 

framtiden. Det kan komma ny forskning som säger något annat om ungdomar som har adhd 

och vilket behov dessa har. Vår studie är inte statisk, med det menas att den är föränderlig, det 

händer någonting hela tiden med oss människor och det omfattar även de organisationer vi har 

skrivit om. Vår informant med adhd lever också i en föränderlig värld och det innebär även att 

hans liv och omgivning är i ständig förändring, vilket betyder att den är dynamisk. Detta 

innebär slutligen att den forskning som vi har genomfört troligtvis kommer att se annorlunda 

ut om någon annan skulle upprepa den. 

5. Presentation av materialet 

5:1 Introduktion av verksamheterna 
Tre av våra informanter arbetar utifrån målet att tillgodose behoven som finns hos barn med 

adhd. Vi har valt att lägga vårt fokus på Anders som till vardags arbetar som chef på BUP, 

socionomen Petra på Ungbo samt läraren Maria som jobbar på skolan som riktar sig till barn 

med funktionsnedsättningar såsom adhd. Dessutom har vi intervjuat en kille med denna 

diagnos som vi kallar för Leif. 

   På BUP arbetar Anders och hans team med en särskild inriktning mot barn som har autism, 

adhd eller lider av depressioner. När de startade sin verksamhet var tanken att de skulle arbeta 

med utåtagerande ungdomar och de som hamnar i depressioner. Men efterhand har deras 

arbete gått över till att de endast har hand om de som har autism och adhd.  

Barnen som hamnar på BUP är mellan 0 och 18 år. Anders berättar att målet med hans jobb är 

att lindra och bota funktionsnedsättningar. Det handlar också om att få ungdomarna att förstå 

hur de bör bete sig ute i samhället, vad som fungerar och inte. Alla som ringer till BUP får 

prata med någon ur allmänteamet då verksamheten har olika inriktningar. Den första 

bedömningen av ungdomen görs därför alltid av allmänteamet. Därefter slussas de vidare 

inom BUP, beroende på vad de söker för.  

Petra på Ungbo vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. De har framförallt fokus på de 

barn som inte kan bo kvar hemma, kommer från institution eller andra 

familjehemsplaceringar.  

                                                
35 Bryman, A. (2001:257, 43).  
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Deras arbetssätt handlar först och främst om att hjälpa dessa ungdomar till ett eget boende. De 

tittar dessutom på hur de kan lära ungdomen att stå på egna ben och att ta ansvar. Petra 

använder sig även emellanåt av sin KBT-utbildning, kognitiv beteendeterapi, som riktar in sig 

på en persons beteende. Det kan gå ut på att jobba med ungdomens oro och rädsla för 

någonting. Läraren Maria arbetar med att göra eleverna behöriga till gymnasiet. Eleverna på 

skolan är mellan 16 och 20 år. Maria medger att långtifrån alla blir behöriga efter den tid som 

de har gått där. Vissa saknar till och med behörighet efter fyra års studier. Då försöker skolan 

ta reda på vad som kan vara orsaken till detta och ibland måste de sätta igång en utredning 

kring individen. De ungdomar som Maria möter i sitt arbete behöver inte nödvändigtvis 

endast ha en adhd diagnos. Vissa av dem kan ha sociala problem i hemmet medan andra kan 

komma ifrån ett behandlingshem. Maria berättar även att det är övervägande killar på skolan 

som har adhd. Hon berättar att hon emellanåt släpper på sin yrkesroll som lärare för att bli 

mer personlig med eleverna. Dels bjuder skolan på frukost varje dag där elever och lärare 

möts i ett annat forum, dels kommer eleverna ofta efter skoltid för att få prata mer personligt 

med sin lärare.   

5:2 Ungdomarnas behov kopplat till beteende och identitet 
BUP, Ungbo och skolan beskriver var och en hur ungdomar med adhd beter sig utifrån sin 

diagnos. Alla tre har en klar uppfattning om vad som kännetecknar detta beteende. 

Ungdomarnas sätt att vara påverkar deras vardag men även de personer som finns runtom 

kring dem. BUP beskriver deras höga tempo som en del av deras diagnos och visar att detta 

beteende kan leda till problem för dem. 

Det är vid sådana situationer som BUP kan konstatera att det kan bli besvärligt för 

ungdomarna då de bär på en viss känslighet. 
”De har väldigt hög energi ibland, så då kör de på så att det ryker 

 rätt in i väggen. De har ju en skörhet i sådana situationer”. (Anders) 

Ungbos beskrivning av ungdomens beteende känns igen i det som beskrivs av BUP, att 

tempot som de har i sin kropp är svårt att kontrollera. Genom sitt sätt att vara kontrollerar 

ungdomarna även sin omgivning.   
”Föräldern har inga mandat, kan inte styra. De andra barnen blir rädda. Han 

agerar ut på olika sätt på grund av att han är stressad”. (Petra) 

I skolan arbetar lärarna utifrån individens sätt att fungera, som kan skilja sig åt beroende på 

vilken funktionsnedsättning denne har. På grund av att det skiljer mellan tjejer och killars sätt 

att uppföra sig, krävs det en matchning när klasserna sätts ihop, men det är fortfarande 

individen som står i centrum utifrån hennes eller hans sätt att bete sig.  



 

 19 

”Sedan har vi ju fler killar, det här klassiska att killar hörs och syns lite mer. Så har 

det varit flera år. Vi har också haft väldigt utåtagerande tjejer”. (Maria) 

    BUP och skolan beskriver ungdomarnas sökande efter en egen identitet och förklarar att det 

finns olika sätt att göra detta på. I vissa fall kanske personer som finns i ungdomarnas närhet 

kan hjälpa dem på traven att bli en egen och självständig individ.  

   På BUP anordnar de regelbundet tematräffar där de informerar om hur det är att leva med 

adhd. En del av detta handlar om att ge ungdomen tid att förstå hur hans eller hennes diagnos 

påverkar deras liv. 
”Sen har vi en sådan grupp för ungdomar också, där de själva får  

information om sitt sätt att fungera. Det är mest gymnasieelever. 

Det gäller att hitta rätt men många där kan bli rätt så reflekterande  

och säga: så har hela min skolgång varit”. (Anders) 

På skolan arbetar de med att bekräfta varje elev som en egen individ för att bäst kunna 

tillmötesgå hans eller hennes sökande efter sin identitet. Maria vill gärna engagera sig i 

barnen så mycket som det bara går. Hon tror att detta är viktigt för dem.  
”Vissa känner att de får mer uppmärksamhet. Är man i en stor  

klass eller så blir man inte sedd så mycket. Jag kan väl känna  

att jag hade velat ha ännu mer tid för att sitta prata med dem.  

Det händer ju så mycket i deras liv hela tiden”. (Maria) 

5:3 Strukturen följer kontrollen 
Det kommer fram i intervjuerna med BUP, Ungbo och skolan att ungdomar med adhd 

behöver en viss struktur för att allting i deras vardag ska fungera då detta är en viktig del av 

deras behov. 

Strukturen som ungdomarna kan ha levt efter tidigare kan vara svårt att ha i ett samhälle där 

vissa normer ingår, vilket innebär att mycket i samhället styrs av oskrivna regler. På BUP 

lyfter de fram att det ibland uppstår problem när ungdomar med adhd byter skolmiljö.  

De nya lärarna kanske inte förstår dessa elever och att de behöver ett visst mått av struktur för 

att fungera.  
”Jag kan ju uppleva att många gånger blir den stökigaste tiden på  

högstadiet, när du bryter ifrån att ha haft en lärare, som du haft en 

god relation till, till att få åtta lärare i olika ämnen”. (Anders) 

På Ungbo använder de sig av exempelvis almanackor och mobiler för att underlätta i 

strukturen för dessa ungdomar. Petra betonar att ungdomarna har olika förutsättningar för att 

ta emot den hjälp som de erbjuds. 
”En ungdom med adhd kan ha svårt att komma ihåg saker eller blir orolig av att 

saker förändras. Så man får försöka hjälpa dem med den”. (Petra) 
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På skolan kan en vanlig arbetsdag bestå av en viss planering utanför lärarnas ordinarie 

schema. Detta för att de ska se att allting fungerar som det ska för eleverna eller om det är 

något som behöver ändras. Lärarna ändrar inte på lektionstiderna för dessa elever då de är 

beroende av att följa en viss rutin varje dag.  
”Vi har lektioner mellan 8.30 och 14.15 varje dag för eleverna, 

tre lektionspass. De ligger på samma tider varje dag för att det ska 

bli enklare för dem att hålla koll på det regelbundet och så. På  

fredagar slutar de 12.00”. (Maria) 

De tre verksamheterna betonar vikten av att ha en relation med ungdomarna då även detta är 

en viktig del för att de ska klara av sina livsbestyr. Strukturen följer relationen på så sätt att 

det finns riktlinjer att förhålla sig till som underlättar livet för ungdomen.    

På BUP tar de också upp att relationen mellan individen och dem sträcker sig över en längre 

tid för att helheten är viktig, men även för att livet ska fungera för ungdomen och förbereda 

denne för framtiden. 
”Så då kan det vara från högstadiet och upp till gymnasiet. Då kanske det blir sådär 

att det blir jobbigt igen och då får man prata igen”. (Anders) 

Anders berättar vidare att de för en dokumentation av ungdomen för att kunna ha en kontroll 

och överblick över vad som sker under individens liv över tid.  
”Vi har ju dem i vårt system så att man gör upp en vårdplan. Om inget händer inom 

ett år så kontaktar vi dem och frågar: Hur är läget?”. (Anders) 

På Ungbo arbetar de utifrån en särskild pedagogik. I den ingår att bygga upp en god kontakt 

med ungdomarna redan från starten. 

Ibland blir Petra och hennes arbetskamrater som en extra förälder för individen. Det kan 

innebära att de måste finnas tillgängliga för ungdomarna både på plats hemma hos dem eller 

via telefonen. 

 
”Samtidigt som du jobbar på relation så måste du jobba på att släppa. 

Att kom igen, försök gå framåt liksom. Du behöver inte mig.  

Men det är en balansgång när man ska börja pusha”. (Petra) 

På skolan menar Maria att tilliten mellan lärare och elever byggs upp genom en god relation 

från början. De ska kunna komma till henne om de behöver. Men ungdomarna pratar inte bara 

om skolbekymmer med henne utan det kan även komma upp privata saker.  
”Vi känner ändå att vi har byggt en relation med eleverna där vi inte känner oss 

otrygga. Sedan kan de, jag vet att de kan brusa upp”. (Maria) 

Det byggs upp en stark relation mellan lärare och elever då de träffas även utöver lektionstid, 

via en gemensam mötesplats.  
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”Alltså det är många som äter frukost och är med. Det blir en social grej också att 

vi vuxna är med och … det är också det här med relationer … att man inte bara 

träffas i undervisningen …”. (Maria) 
   I intervjuerna med BUP, Ungbo och skolan kommer det fram att de använder sig av kontroll 

när de arbetar och interagerar med ungdomarna. Detta är ett sätt för dem att kunna hantera 

hela situationen kring barn med adhd. Skolan visar exempelvis att det förekommer en 

hierarkisk ordning kring närvaron av eleverna. Det finns kopplingar mellan kontroll, struktur 

och relation då de går in i varandra. Genom ett förtroende i relationen byggs det upp en 

struktur. Utifrån den kontrolleras ungdomarna av BUP, Ungbo och skolan.   

    Vid akuta situationer där ungdomen behöver omedelbar hjälp har BUP olika prioriteringar 

beroende på vilken problematik de gäller, vissa får hjälp direkt medan andra får vänta.   

I detta ligger en viss kontroll av ungdomen. Det skapas även en rangordning beroende på 

allvaret kring diagnosen som ställs på individen. 
”Depressionstillstånd får aldrig vänta eller en suicidfråga. Då är 

det omedelbart in i behandling. När det tillståndet lättar kanske  

man tänker… det finns en adhd bakgrund”. (Anders) 

På BUP finns barnen kvar i deras system tills de fyller 18 år. Ibland utreder BUP deras 

livssituation och skapar på så sätt en slags övervakning av individen.  
”Då har vi ju hand om dem tills de är 18 om föräldrarna vill. Då har  

vi dem där, så under den resans gång så kan det bli att man blir 

akut dålig om man säger så. Då tar vi dem direkt”. (Anders) 

 

De patienter som kommer till BUP gör det av varierande skäl, det kan vara på grund av en 

problematik i skolan eller i hemmet. Ibland finns det från BUP:s håll en fundering kring om 

ungdomen kan ha adhd eller autism. Men så fort de kommer in i BUP:s system blir de en del 

av kontrollen.    
”Men just nu några veckor har det kommit många sådana  

akut. Då blir det ett väldigt tryck på systemet”. (Anders)  

Ungbo jobbar med ett regelverk som är nödvändigt för den ungdom som ska få eget boende 

genom dem. Det finns ett motkrav för den som får möjlighet att använda Ungbos lägenheter. 

Om ungdomen inte sköter sig i lägenheten riskerar individen att bli av med sitt boende. 

Ungbo utför en regelbunden kontroll av att detta fungerar. 
”Om vi vänder på det, sköter man inte sin sysselsättning får  

man inga pengar. Då kan man inte betala sin hyra och då  

kan man inte bo i lägenheten”. (Petra) 
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   I skolan lägger de ner mycket tid på att övervaka elevernas närvaro. De medger att det finns 

en problematik i att många är borta från undervisningen, vilket kan leda till en varning för den 

som det berör eller andra repressalier.  
”Man vill ändå uppmuntra eleverna för att de har gjort framsteg, 

de är i skolan mycket mer, men egentligen så ska de inte  

få CSN. Det är en avvägning”. (Maria)  

Skolan medger att de ser allvarligt på elevernas frånvaro under skoltid. Det finns en tydlig 

hierarki på arbetsgången när frånvaron av eleven påverkar deras skolgång. Då kopplas rektorn 

in som verkar ha det sista ordet kring ungdomarna.  
”Vi brukar ha klasskonferens där vi diskuterar klasser. Då  

märker man ju om frånvaro är ett problem. Då tar man tag i 

det direkt och har ett möte med rektorn”. (Maria) 

Läraren Maria menar att det är lite olika från situation till situation när hon anmäler ett hot 

från en ungdom, men när så sker kopplas alltid rektorn in.  

Maria gör dock alltid en första bedömning av situationen, hur pass allvarlig den är. Hon 

poängterar att långtifrån alla hot anmäls.  
”Det är i slutändan rektorn som tar det beslutet, ska vi  

anmäla eller inte”. (Maria) 

5:4 Samarbetet mellan BUP, Ungbo och skolan 
När det gäller samarbetet mellan de tre verksamheterna fungerar det till viss del men 

det finns brister i upplägget kring deras arbetssätt enligt skolan och Ungbo. 

Det framgår att samarbetet är viktigt för att allting ska fungera för ungdomarna med adhd, 

exempelvis att sätta in rätt resurser utifrån vad han eller hon behöver. Finns det brister i 

systemet kan det drabba den enskilde individen vilket bidrar till att det blir en långdragen 

process då fokus hamnar på något annat istället för att man sätter in åtgärder där det 

egentligen behövs.        

På BUP berättar de att det kan vara komplicerat att hantera utåtagerande ungdomar på egen 

hand som dessutom inte har någon avslutad skolgång, men det finns lösningar på den 

problematiken.  
”Det som jag kan säga som en spontan reaktion är att i  

omhändertagandet av barnen funkar det så mycket bättre  

när vi har samarbete med Soss och skolan – när vi är överens”. (Anders)  
   BUP eftersträvar att kunna sätta in rätt resurser för ungdomen utifrån hans eller hennes 

behov. Den kan variera beroende på vilken funktionsnedsättning som finns med i bilden.  
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På skolan medger Maria att samspelet med sociala myndigheter innehåller vissa hinder men 

hon säger inget negativt om samarbetet med BUP.  

Hon hyser ändå hopp om att hindren med sociala myndigheter skulle kunna ses över och 

förbättras. Maria tror att alla parter skulle tjäna på detta.  
”Vi jobbar ändå mot samma ungdomar och alla vi har ju ändå sekretess utåt sett. 

Så att jag kan känna ibland att man måste kunna prata lite mer fritt så att man …. 

liksom kan hjälpas åt”. (Maria) 
På Ungbo berättar Petra att BUP och skolan verkar ha olika sätt att arbeta på. Det som känns 

självklart för Petra och hennes team i kommunikationen med barnen kanske hanteras 

annorlunda av BUP och skolan.  
”Sedan kan jag väl ibland uppleva att skolan ringer oss och säger: *Det går inte* 

*jaha har du ringt hem och kollat varför han inte är i skolan? Nej det har de inte 

gjort*”. (Petra) 

På Ungbo ingår det i deras arbetssätt att finnas vid ungdomarna sida. Det finns olika typer av 

stöd eller medicin som ungdomar med adhd ska ha eller har rätt till. Men det är vanligt att 

Ungbo är med som ett extra stöd här för att han eller hon ska få igenom sådana viktiga delar.  
”Ja i de ärenden som det är mycket BUP så är ju vi inblandade också. Vi går med 

dem på utredningar, ser till att de kommer ut ibland”. (Petra) 

5:5 Leif berättar om sin uppväxt 
Leif berättar att han har levt ett tungt liv som har inneburit vissa motgångar. Han har dels varit 

familjehemsplacerad, dels begått stölder. 

Dessutom han har testat både alkohol och andra droger men har med tiden insett att detta har 

gjort att han har svikit sin familj. Leif berättar även om hur han har lärt sig att hantera sin 

ilska. Ett sätt som han använder sig av är att sätta på sig hörlurar eftersom musik gör honom 

på bra humör igen.  

5:6 Leifs syn på BUP, skolan och sociala myndigheter 
Vi har intervjuat Leif för att han ska få ge sin syn på BUP, skolan och sociala myndigheter 

och hur de är ett stöd för honom i hans vardag. Leif reagerar med stark irritation över BUP:s 

verksamhet. Dels känner han sig kränkt av deras frågor, dels tycker han att de bevakar honom 

i viss mån. Om han kan undviker han att gå dit. Leif tar även upp att han inte har något 

konkret förslag på hur de borde göra istället.  
”Jag känner till BUP och jag gillar inte dem alls. Tycker de är lite jobbiga. 

Varenda.. *svordom*.. ungdom som kommer dit testar de  

*svordom* för adhd. Alla har adhd alltså. Enligt BUP är det så”. (Leif) 
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Leif uttalar ett missnöje mot sociala myndigheter då han som familjehemsplacerad kom ifrån 

sin familj och sina vänner. Detta ledde till att han rymde ibland på grund av hemlängtan.  

Till en början fortsatte han att träffa de gamla vännerna i sin bekantskapskrets, men nu har 

han brutit kontakten med dem då han har insett att de inte är bra för honom. 
”…*Svordom…* De vet inte någonting om verkligheten, typ. Det enda de gör är att 

placera ut ungdomar på hem, som de tror ska bli bättre. Jag har själv varit med om 

det. Man saknar sin familj, det gör man”. (Leif) 

När vi för skolan på tal berättar Leif att den fungerar enligt hans förväntningar. Han får träffa 

sina kompisar och alla behandlar honom på ett bra sätt. Han nämner även att skolan som han 

går på idag är bättre i jämförelse med de som han har gått på tidigare. 
”Alla skoldagar är väl rätt ok. Det finns ingenting att klaga på.  

Man får väl lära sig grejer. Det är bra att veta”. (Leif) 

Leifs bild av BUP och sociala myndigheter är att ingenting fungerar i kontakten mellan 

honom och dem. Han berättelse visar att han känner sig illa behandlad av båda 

verksamheterna. Beträffande skolan verkar deras pedagogik tilltala honom och de uppfyller 

hans behov av att bli sedd och att vilja lära sig saker. 

 

5:7 Leifs sökande efter den egna identiteten 

Leif tar upp att han tidigt i livet började söka efter sin identitet för att ingå i en gemenskap 

med andra ungdomar. Detta utgör en stor del av hans behov som han själv ser det. 

Till att börja med kom han i kontakt med vänner som hade en mindre bra inverkan på honom.  

Han följde med i gängkulturen i lagöverträdelser och detta stoppade inte honom från att 

fortsätta med regelbrott som exempelvis stöld och andra oegentligheter som går emot 

samhällets normer.    
”Ja, när jag och ett par polare bodde i Skövde så hade vi planerat att råna en Coca 

Cola lastbil. Sedan när han gick in i affären så snodde vi en back Cola”. (Leif) 

Leif berättar också om en livsstil som ibland leder till skadegörelse i form av trasiga 

takpannor. Oftast uppstår denna problematik i nära samband med att han har blivit stoppad av 

polisen. Leif tycker om att utmana ödet genom att ägna sig åt ett riskfyllt beteende, vilket för 

honom blir en form av lek.  
”Jag springer upp på tak, typ parkour hoppar från tak till tak. Det är lite bus det 

med”. (Leif) 

När Leif var 15 år började han ta droger fastän de gav honom ångest efteråt. Han medger att 

vissa människor som dricker kan bli aggressiva men att han själv bara upplever ruset. Leif 

menar också att drogerna fungerar som en slags tillflykt när han mår dåligt. 
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”Vissa kan bli arga, det är från person till person liksom. Men för mig kändes det 

som om jag hade druckit fast jag var medveten om vad jag gjorde”. (Leif) 

Han drar sig ibland till spelhallar för att praktisera olika typer av äventyr och strategispel. Leif 

finner en del av sin identitet här. I denna miljö finns likasinnade som han kan identifiera sig 

med när han interagerar med dem i spelvärlden.  
”Alltså man kan köra lag mot lag och så kan man köra mot varandra”. (Leif) 

6. Sociologisk analys och tolkning 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur ungdomar med adhd får sina behov tillgodosedda 

av BUP, Ungbo och skolan. Vi har även intervjuat Leif som har adhd för att få hans 

uppfattning om hur dessa verksamheter uppfyller hans behov. 

I Leifs fall kommer han framförallt i kontakt med BUP och skolan, men även Petra på Ungbo 

möter barn med adhd och har en uppfattning om hur och när de kommer i kontakt med sociala 

myndigheter.  

   I resultatet har vi kategoriserat olika teman utifrån vår problemformulering. Dessa är 

beteende, struktur, relation, informationsutbytet, identitet, kontroll. Vi har eftersträvat att få 

svar på vår problemformulering med stöd av dessa kategorier.  

6:1 Kontrollen uppfyller barnens behov 
BUP arbetar utifrån ett vårdperspektiv som går ut på att ställa rätt diagnos på de individer som 

söker till dem. 

De riktar framförallt in sig på barn mellan 0 och 18 år med autism och adhd samt de med 

depressionssyndrom. Anledningen till att de måste ställa en diagnos är för att kunna ge 

ungdomen rätt behandling. Ungbo jobbar med ungdomar mellan 16 och 20 år och deras 

främsta arbetsuppgift handlar om att hjälpa ungdomar att få ett eget boende men även att ge 

dem rätt verktyg för att de ska kunna klara sig i sin vardag.  

I detta ingår att betala räkningar och att handla mat. På skolan arbetar de mycket med att 

hjälpa eleverna att få behörighet till gymnasiet men även vara någon som lyssnar när han eller 

hon behöver prata av sig. Alla dessa tre försöker uppfylla ungdomarnas behov fast på olika 

sätt. BUP bygger sin kontroll på att ställa rätt diagnos och ge individen behandling. Dessutom 

tar de upp att ungdomarna går hos dem tills de fyller 18 år och på så sätt har de en fortsatt 

kontroll av individen. Ungbo ordnar med lägenheter åt de som har fyllt 18 år. Det viktiga för 

dem är att han eller hon ska ha en sysselsättning och kunna betala sin hyra annars får de inte 

bo kvar. I detta ligger en konsekvens som innebär att om ungdomen bryter mot dessa 

överenskommelser kan de förlora sin lägenhet.  
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Det är på så sätt Ungbo utövar sin kontroll, det vill säga om du sköter dig får du bo kvar 

annars får du flytta. Skolan använder sig av ett närvarosystem där de kontrollerar regelbundet 

vilka elever som deltar i undervisningen. Lärarna träffas och pratar om de elever som inte är i 

skolan eftersom dessa riskerar att bli av med sitt studiestöd från CSN. Men i slutändan är det 

rektorn på skolan som avgör om eleven ska bli av med sitt studiestöd. I detta arbetssätt syns 

det både en kontroll av eleven och en hierarkisk ordning då rektorn bestämmer när detta ska 

anmälas till CSN. 

   Kontrollen som utförs av BUP, Ungbo och skolan verkar nödvändig och fungerar som ett 

hjälpmedel för att ungdomarna ska kunna tillgodogöra sig vissa förpliktelser i vardagen.  

   Ser vi på de tre olika verksamheterna påminner de om det som Foucault (2003) beskriver 

som Benthams panopticon.  

Den har en funktion som bygger på övervakning, kontroll och styrning av individen, men den 

ger även möjligheten att sätta en ny etikett på honom/henne.36 Etiketten som ungdomen får 

bära ser olika ut beroende på vem han befinner sig hos, i vårt fall BUP och skolan. BUP 

klassar honom som en patient medan läraren Maria klassar honom som elev.  

   På BUP finns kontrollmekanismen inbyggd i deras system, det vill säga att diagnostisera 

och rangordna individen som söker hjälp. De har även ett kontrollsystem som bygger på att 

ungdomarna får vara kvar hos dem tills de fyller 18 år. 

Detta mynnar sedan ut i att BUP kan styra individen utifrån den diagnos som hon eller han 

har fått. Ungbos kontrollmekanism är kopplat till hur individen sköter sig. Dessa består bland 

annat av att lära sig att sköta sin hushållsekonomi, göra inköp, betala räkningar och att följa 

de regler som finns i samhället. Detta ligger till grund för att hon eller han ska få ha kvar sitt 

boende och om misskötsel uppstår riskerar individen att bli av med sitt boende.  

På skolan baseras Marias kontrollmekanismer på tider som bestämmer när eleven ska infinna 

sig på skolan. Tiderna är även kopplade till ett schema som talar om när en lektion börjar, 

vilken sal som är aktuell, vilket ämne som ska studeras och vem som är lärare. Utöver detta så 

gäller en allmän skolplikt för ungdomar i Sverige.  

   Vi kan beskriva den kontrollmekanism som BUP, Ungbo och skolan använder sig av, med 

hjälp av Benthams panopticon, som Foucault (2003) talar om och som används för att kunna 

upprätthålla en struktur för den person som redan finns i deras system.37  

                                                
36 Foucault, M. (2003:201f). 
37 Foucault, M. (2003:201f, 179). 
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Han talar även om hur Lancasterskolorna på 1800-talet använde sig av tidsmall för att ruta in 

individens liv. Den ena dagen var den andra lik och följdes av flit och noggrannhet av 

individerna.38 

Beteendet hos de som berörs påverkas av vilka insatser i form av hjälp och stöd som BUP, 

Ungbo och skolan kan tillhandahålla.  

 

– Symbiosen mellan relationen, strukturen och kontrollen 

Vi ser i vårt resultat att det finns kopplingar mellan kontroll, struktur och relation. Genom att 

ha ett förtroende i relationen byggs det upp en struktur. Utifrån den kontrolleras ungdomarna 

av BUP, Ungbo och skolan. 

   Samtliga institutioner är överens om att ungdomar med adhd behöver en personlig struktur i 

sin vardag. De talar om olika sätt som de använder för att underlätta i strukturen för 

ungdomarna. Likheterna som finns emellan dem är att de ska försöka skapa en trygghet för 

barnen. Anders på BUP berättar att när en elev byter skola får de nya lärare, vilket kan skapa 

en oro hos dem. Detta kan skapa problem för när ett förtroende har byggts upp med en lärare 

så ska de plötsligt få åtta lärare i olika ämnen. Detta kan enligt oss bli en stressfaktor för 

ungdomen då hon eller han går från en tydligt avgränsad roll med en lärare till flera olika 

lärare. Petra på Ungbo menar att individerna har svårt för förändringar, det är där de behöver 

extra stöd i sitt dagliga liv. Maria som är lärare på skolan beskriver att strukturen för eleven 

består av en mall med schema, tider, lektioner och lärare. 

Denna insats, som har en tydlighet i strukturen, kan skapa en trygghet för ungdomen och vara 

en god förutsättning för att denne ska fungera och må bra. Om inte ungdomen följer 

strukturen fallerar själv grundidén med att ha en mall och detta kan resultera i olika former av 

negativa spiraler som kan innebära till exempel ett utanförskap i samhället. 

På BUP talar de om relationen med ungdomen i exempelvis en vårdplan, där de följer upp hur 

det går för han eller hon. På Ungbo lägger de stor vikt vid relationen med ungdomen på så sätt 

att Petra emellanåt finns tillgänglig för dem stora delar av dygnet, men fungerar även som en 

mentor som ska få dem att pröva sina egna vingar. På skolan berättar Maria att deras relation 

med eleverna bygger mycket på trygghet som i sin tur mynnar ut i personliga möten. Dessa 

möten kan vara viktiga för att livet i skolan ska fungera smärtfritt för ungdomarna. 

Med det menas att de ska känna en viss omsorg från lärarna som de möter på skolan. Men 

denna relation är även viktig för lärarna för att de ska känna sig säkra i sin arbetsmiljö.  

                                                
38 Foucault, M. (2003:152f). 
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Kopplingen mellan struktur och relation ligger i att ungdomar med adhd lägger stor vikt vid 

att ha en relation till vissa människor som tilltalar dem på något sätt.  

Detta kan ha sitt ursprung i förtroendet för denna människa som kan ha betytt något extra för 

ungdomen. Det finns olika typer av relationer som verkar vara bra för ungdomar med adhd.  

Strander talar i Brodins bok (2008) om ”den förlösande goda pedagogiken” som handlar om 

att relationen mellan eleven och läraren fungerar som den ska, det vill säga att eleven känner 

sig trygg i skolan och på så sätt lättare kan ta till sig undervisningen. Han eller hon kan även 

han användning för denna pedagogik när individen möts av en motgång.  

I Brodins bok (2008) berättar Strander också om att människor ingår i ett gemensamt system 

där olika parametrar påverkar varandra som tillsammans bildar en helhet.  

Det en individ tidigare har lärt sig i livet kan han eller hon ta lärdom av och använda vid 

liknande situationer i framtiden för att på bästa sätt tillmötesgå händelsen denne ställs inför. 

Hon talar även om att ha ett cirkulärt tankesätt som går ut på att individen ska använda ett 

helhetsperspektiv när denne ställs inför ett problem, ett här och nu tänkande. Men det handlar 

också om att kunna bjuda in en annan människa till samtal. Detta för att lättare kunna närma 

sig en lösning av problemet.39 

   Det finns en koppling mellan struktur och kontroll på så sätt att de tre verksamheterna har 

olika redskap för att hålla koll på ungdomarna. 

Något som förenar BUP, Ungbo och skolan är att alla tre använder sig av en 

kontrollmekanism som består av att få ungdomarna att hålla sig inom vissa ramar som är till 

för att de ska rätta sig efter en viss struktur som underlättar för dem i vardagen.  

   Vi ser en koppling till Foucaults (2003) teori om det disciplinära systemet som är kopplat 

till någon form av bestraffning för att inordna individen till lydnad, detta för att upprätthålla 

de regler, föreskrifter eller andra lagar som ska följas.40  

Det disciplinära systemet bygger enligt Foucault (2003) på att upprätthålla kontrollen på 

individen, som står i beroendeställning till de som bestämmer eller har makten. Han talar 

också om hur Lancasterskolorna på 1800-talet använde sig av en tidsmall för att ruta in 

individens liv. Den ena dagen var den andra lik och följdes av flit och noggrannhet av 

individerna.41 

De tre verksamheternas sätt att använda struktur och kontroll är även kopplad till ett 

tidstänkande.  

                                                
39 Brodin, J – Strander (2008:50, 57). 
40 Foucault, M. (2003:178f). 
41 Foucault, M. (2003:152f). 
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Tiderna reglerar vad individen ska göra och befinna sig vid olika tidpunkter då hon eller han 

kontrolleras av BUP, Ungbo och skolan. Strukturen i detta är att ungdomar får rutin i sin 

vardag med stöd av tiden.  

6:2 Beteendets koppling till identitet 
Vi vill koppla ungdomars beteende till BUP:s och skolans beskrivning av hur individen finner 

sin identitet. Beteendet hör ihop med identiteten, beroende på den personlighet som 

ungdomen väljer kommer den att vara framträdande och vara kopplad till ett visst beteende. 

Dessa olika roller kan individen använda såväl medvetet som omedvetet för att passa in i en 

gruppgemenskap, beroende på var i händelsens rum hon eller han befinner sig.  

Läraren Maria anser att det är viktigt att se till varje elevs individuella behov. På så sätt är det 

lättare att stärka individens självkänsla och därigenom kan hans eller hennes identitet stärkas 

på ett positivt sätt som innebär att individens behov blir tillgodosedda.  

BUP talar om vikten att få information om sin adhd diagnos för att individen ska lära sig mer 

om hur han eller hon fungerar. På så sätt kan individen finna sig själv i sin identitet och 

därigenom stärka sin självkänsla. BUP tillgodoser på detta sätt ungdomens behov.  

   Anders på BUP, Petra vid Ungbo samt läraren Maria ger alla tre en liknande beskrivning till 

hur ungdomar med adhd fungerar och verkar överens om att detta är kopplat till ett visst 

beteende. 

På BUP fokuserar Anders på att dessa har en hög energinivå, medan Petra vid Ungbo menar 

att föräldrarna saknar en viss makt över sina barn på grund av att de är stressade och agerar ut 

på olika sätt. Läraren Maria lyfter fram att ett utmärkande drag hos dem med adhd är att killar 

syns och hörs mycket medan tjejer kan vara rätt så utåtagerande. 

   Goffman (2007) använder sig av begreppen uppträdande, manér som tillsammans bildar en 

personlig fasad, där även gester och ansiktsuttryck ingår. Han talar även om masker som 

innebär att människor går in i olika roller beroende på var de befinner sig och vilka de 

interagerar med.  

Goffman (2007) talar om att alla individer strävar efter att visa upp en bild av sig själva som 

andra uppfattar på ett visst sätt. Detta kan till exempel användas för att framställa sig själv i en 

speciell situation där hon eller han framhäver det som är positivt eller negativt för denne. 

Uppfattningen som vi har om oss själva utgör till sist vår karaktär. 
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Den andra masken utgörs av hur omgivningen ser på individen och bildar sig en uppfattning 

om honom eller henne. I detta ligger även att det som anses vara positivt och negativt hos 

personen träder fram och bli synligt för dem som observerar.42  

Det som vi synliggör här med hjälp av Goffmans teori är hur ungdomarna kan använda sig av 

olika roller i sitt identitetsbyggande.  

På skolan försöker de exempelvis bekräfta ungdomarna i individens sätt att vara eller bete sig 

och kan därför vara med och bidra till att bygga upp en ny mask/fasad åt honom eller henne 

som kommer utgöra en viss del av individens identitet.   

6:3 Ett samspel som har vissa brister 
När det gäller hur samspelet fungerar mellan BUP, skolan och Ungbo går meningarna lite 

isär. På BUP menar de att samspelet med skolan gällande barnen fungerar alldeles 

exemplariskt och poängterar också att omhändertagandet av barnen sker mycket lättare när 

alla parter är överens, det vill säga BUP, Ungbo och skolan. 

   På Ungbo är Petra lite kritisk till skolan då hon anser att de inte alltid kollar upp med 

barnens föräldrar varför de inte är i skolan, utan istället kontaktar Petra. Sedan tar Petra upp 

att hon även följer med barnen när det utreds av BUP och på så sätt även ser till att de går dit. 

Maria på skolan berör det här med sekretessen mellan skolan och sociala myndigheter. Hon 

menar att den borde kunna brytas emellanåt då de arbetar med samma ungdomar.  

   Gudmundsson (2011) berättar att hans avhandling visar hur lärare i allmänhet har en viss 

negativ bild av socialtjänsten. 

Dessa upplever att socialtjänstens sekretess och de regler och lagar som påverkar dem i deras 

yrkesprofession, skapar problem mellan dem och barnen som de utreder. Socialsekreterarna 

däremot ser till viss del positivt på lärarna som individer men anser att deras syn på 

socialtjänsten brister på så sätt att de saknar förståelse för deras sätt att arbeta.43 

6:4 Leifs uppfattning av BUP, skolan och sociala myndigheter 
Leif är starkt kritisk till BUP på grund av att de är så snabba med att ställa en adhd diagnos.  

Sociala myndigheter har enligt honom inte någon koll på verkligheten och han anser att de 

ibland borde ge ungdomar en andra chans. De är snabba med att placera ut barn i familjehem, 

vilket inte alltid är bra i längden. Han förklarar inte riktigt varför han tycker så.  

                                                
42 (ibid.). 
43 Gudmundsson, P (2011) ”Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och 
interprofessionell samverkan”. 
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Skolan fungerar enligt Leif bra. Det finns inget att anmärka på utan det är där han har 

möjligheten att lära sig saker menar han.  

   BUP, Ungbo och skolan representerar oberoende av varandra separata Benthams panopticon 

som Foucault (2003) beskriver i sin bok.44  

Fast de är oberoende av varandra i sin yrkesprofession samverkar de i frågor rörande 

ungdomarna.  

   I denna jämförelse syns en koppling till Goffmans (2007) begrepp kollektiv representation, 

vilket innebär hur BUP, Ungbo och skolan fungerar i sina respektive yrkesprofessioner och 

vilka förväntningar som följer med deras respektive arbetsroll, det vill säga den fasad som 

andra tror att de ska visa upp utåt sett. Det som finns upptaget i den kollektiva 

representationen verkar som en egen kraft, på så sätt att var och en av de tre verksamheterna 

har en egen styrka i sin yrkesprofession med kunskap etc., men tillsammans utgör de en 

gemensam enhet som arbetar mot samma mål.45  

Det finns en gemensam förståelse för varandras jobb och hur informationsutbytet kan ske, 

men även en del kritik som de riktar mot varandra.  

   Här syns Goffmans (2007) beskrivning av den personliga fasaden, inklusive frontstage och 

backstage framträder hos BUP, Ungbo och skolan, där vi valt att benämna yrkesprofessionen 

fronstage och kritikern backstage.46  

   Yrkesrollen hos Anders på BUP är framträdande när han pratar om hur samspelet ser ut 

gällande omhändertagandet av ungdomarna, men även om hur samarbetet fungerar mellan 

dem, Ungbo och skolan. Dessa roller framträder även hos Ungbo och skolan. 

   Leif med adhd tar upp att han känner sig kontrollerad av BUP och sociala myndigheter, 

vilket kan likställas med Foucaults (2003) begrepp om Benthams panopticon.47  

   Sammanfattningsvis kan vi säga att även om det finns regler och förordningar som alla ska 

följa fungerar de inte alltid i verkligheten utan systemet innehåller brister.  

Med detta menas att det finns en svårighet i att BUP, Ungbo och skolan har förväntningar på 

varandra, då detta inte alltid stämmer överens med vad som händer och står utanför deras 

kontroll. 

Svårigheterna ligger i att var och en av dem jobbar på olika sätt, men de har ett gemensamt 

mål som går ut på att hjälpa ungdomen till ett bättre liv.  

                                                
44 Foucault, M. (2003:201f). 
45 Goffman, E. (2007:33). 
46 Goffman, E (2007:28ff). 
47 Foucault, M. (2003:201f). 
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Avslutningsvis kan det konstateras att Leif med adhd står i fortsatt behov av hjälp, även om 

han inte själv ser det så behövs det en kontroll från samhället för att ge behövande människor 

den hjälp de har rätt till.  

6:5 Leifs identitetssökande 
I resultatet framgår det att Leif med adhd har testat många olika vägar för att finna sin 

identitet. Genom sitt kriminella beteende bryter Leif mot lagen som i hans fall handlar om 

stöld, vilket också innebär att han har trotsat samhällets normer. Dessutom har han sökt sig till 

andra ungdomar som har haft en mindre bra inverkan på honom. Leif har även utforskat faror 

genom att testa ett riskfyllt beteende i form av en sport som kallas parkour, som innebär att 

hoppa från höga höjder mellan olika byggnader. Konsekvensen om han missar kan bli 

ödesdiger då han kan skadas på olika sätt. Han berättar även hur alkohol och droger varit 

återkommande i hans liv under de perioder då han har mått dåligt. Detta beteende kan göra att 

han iklär sig en ny identitet eller roll genom intaget av droger.  

   Johansson och Lalander (2002) säger att det finns gemenskapshetstecken hos ungdomen, 

som är kopplade till vi–känslan, vilket bidrar till att stärka samanhållningen i gruppen.48 

Dessa gemenskapshetstecken kan även bidra till en negativ identitet som att överkonsumera 

alkohol i grupp eller ägna sig åt gemensam skadegörelse.49 

   Vidare tar Leif upp att han inte har något intresse för traditionella sporter såsom fotboll, 

tennis och så vidare. Han har istället sökt sig till spellokaler och på detta sätt fått utlopp för 

både sitt beteende i form av att han går in i en roll som gör att han kan göra av med en del av 

sin höga energi, samt finna sin identitet i vi-känslan med vännerna.  

Om vi ser till hur BUP, Ungbo och skolan beskriver ungdomar med adhd och deras beteende 

samt sättet att söka efter sin identitet bekräftar de till viss del den bild som är synlig i Leifs 

liv. En del av detta handlar om en önskan hos Leif att bli sedd.   

   Sett ur Goffmans (2007) perspektiv befinner sig människan i olika roller, beroende på hur 

hon eller han vill att andra ska uppfatta denne. Dessa roller kan passa in i hans begrepp 

frontstage och backstage, vilket betyder framför och bakom scenen.50  

När vi använder begreppen frontstage och backstage ser vi hur Leif pendlar mellan de olika 

rollerna och var han befinner sig under sitt uppträdande. I dessa olika roller kan vi se hur Leif 

pendlar mellan dem för att passa in i olika miljöer. I spelhallen är han kopplad till en viss roll 

som kräver att han är delaktig i spelandet för att passa in bland de andra kompisarna.  

                                                
48 Johansson, T. Lalander, P. (2002:31ff). 
49 Johansson, T. Lalander, P. (2002:184). 
50 Goffman, E. (2007:30f). 
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I den kriminella riskfyllda rollen passerar han det som anses lagligt att göra, vilket innebär att 

han bryter mot lagen. När Leif dricker alkohol befinner han sig i ytterligare en ny roll. 

   De gemenskapshetstecken som Johansson och Lalander (2002) beskriver ovan stärker dessa 

handlingar om individens plats i gruppen, oavsett var hon eller han befinner sig på lagens sida 

i sitt agerande.51   

   Leifs beteende blir synligt när han agerar i olika situationer som inte alla gånger är 

förknippade med lagliga eller hälsosamma aktiviteter. Den negativa identiteten framträder hos 

Leif där risker blir kopplade till hans beteende som stöld, skadegörelse vid utövande av 

parkour, men även när alkohol och droger finns närvarande i hans liv. Men det är inte bara en 

negativ identitet som finns närvarande i Leifs liv. Vid utövandet av olika spel i spelhallar 

bygger de på en interaktion mellan spelarna både när de spelar i lag eller mot varandra och 

denna form av aktivitet visar på en vi–känsla som Leif är delaktig i. 

   Johansson och Lalander (2002) menar att det finns gemenskapshetstecken hos ungdomen, 

som är kopplade till vi–känslan, dessa bidrar till att stärka samanhållningen i gruppen.52 Dessa 

gemenskapshetstecken kan också bidra till en negativ identitet som att överkonsumera alkohol 

i grupp eller ägna sig åt gemensam skadegörelse.53 

7. Reflektioner 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar med adhd får sina behov tillgodosedda av 

BUP, Ungbo och skolan och hur arbetssätten ser ut hos dessa tre.   

Kontrollen genomsyrar de tre verksamheternas arbetssätt på så sätt att de finns med i deras 

arbete med ungdomarna.  

   En egen reflektion av Foucaults olika kontrollmekanismer som kontroll, makt, disciplin, 

straff och Benthamns panopticon som tillämpas i hans teori kan förklara hur ett samhälle 

fungerar. Tittar vi på riksdagen och regeringen som är starka kontrollorgan, där lagar, beslut 

och genomföranden kommer ifrån, kan de likställas med ett panopticon. Ett abstrakt 

regelskapande och normskapande observatorium, som ser till att vi inordnar oss efter de 

bestämmelser som har lagts fram till förslag och genomförts av vår folkvalda regering som 

finns i riksdagen. Panopticon kan i en förlängning representeras av BUP, Ungbo-sociala 

myndigheter och skolan som i sin tur utövar en kontroll på ungdomarna.  

                                                
51 Johansson, T. Lalander, P. (2002:184). 
52 Johansson, T. Lalander, P. (2002:31ff). 
53 Johansson, T. Lalander, P. (2002:184). 
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Denna form av kontrollorgan är mer av en abstrakt eller osynlig karaktär som verkställer 

kontrollen på ungdomarna. Enligt oss kan denna kontroll kanske gå över styr och bli för 

mycket för ungdomarna och istället bli en orosfaktor snarare än att vara en hjälp för dem.  

Ett problem med lagar och regler är att de är generaliserande på ett genomsnitt av 

människorna som de ska tillämpas på. Enligt oss bör individen sättas i främsta rummet utifrån 

sina behov av hjälp som finns att tillgå genom regelsystemet.  

   Beträffande vårt metodologiska urval av informanter hade vi kunnat välja även en tjej med 

adhd för att få med genusperspektivet, men detta var svårt att uppnå då det endast var killar 

som ville medverka i en intervju. Om vi hade haft mer tid så kanske vi hade lyckats få med en 

tjej i vår studie.  

Fördelen med att vi gjorde på detta sätt, att icke medvetet utelämna tjejer i studien, gör att det 

finns utrymme att bygga vidare på denna forskning i till exempel en magisteruppsats. För oss 

var det viktigt att uppsatsarbetet var realistiskt och genomförbart utifrån de medel vi hade att 

tillgå som tid rörande arbetets omfattning. Därför utelämnade vi genusperspektivet. 

   Fördelen med att få tillgång till informanter från BUP, Ungbo och skolan var att de dagligen 

arbetar med frågeställningar rörande barn med adhd och är därför mycket insatta i hur man 

bäst uppfyller ungdomarnas behov. Vi ser denna studie som en start för att andra forskare ska 

kunna fortsätta att utveckla arbetet genom att kartlägga fler ungdomar med 

funktionsnedsättningar, då detta är ett ständigt existerande ämne i vårt samhälle. 

Då samhället är föränderligt över tid med lagar och förordningar som finns att tillgå för oss 

människor vid olika skeenden i våra liv, kan vi behöva se över den mest aktuella forskningen 

som gäller idag kring barn med adhd. Forskare behöver kanske lägga till delar och få ut det 

som är mest väsentligt rörande dessa barn och även vara med och bidra till att de 

verksamheter som jobbar med dessa ungdomar kan utvecklas ännu mer för att arbetet ute i 

verkligheten ska bli ännu mer framgångsrikt och inte nöja sig med det som finns idag.  
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