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Tiivistelmä – Referat– Abstract 
 
ADHD är en funktionsvariation som kännetecknas av bland annat koncentrationssvårigheter, hyper- eller 
hypoaktivitet och/eller bristande impulskontroll. ADHD kan ha mångsidiga och långvariga effekter på barns och 
närståendes liv. Forskning visar å ena sidan att ADHD är allmännare hos barn i socialt utsatta familjer, och å andra 
sidan att ADHD hos barn kan bidra till mer belastning hos familjer. Samtidigt som forskning tyder på att stödåtgärder 
borde riktas till såväl föräldrar som hela familjen i ett tidigt skede, finns det studier som pekar på att flera familjer 
med barn med ADHD upplever att de blivit utan stödåtgärder som inkluderat föräldrar eller hela familjen. 
 
Socialhandledning för barnfamiljer är en frivillig lågtröskeltjänst i Helsingfors, som erbjuder stöd, handledning och 
vägledning åt familjer i olika situationer. Studiens syfte är att med utgångspunkt i socialhandledares perspektiv 
undersöka möjliga stödbehov och stödjande resurser hos familjer med barn med ADHD, samt i vilken utsträckning 
tjänsten socialhandledning för barnfamiljer kan vara en tillräcklig och ändamålsenlig stödåtgärd för dessa familjer. 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med en abduktiv ansats, med ekologisk systemteori som teoretisk 
referensram. Materialinsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med 5 socialhandledare, och materialet 
analyserades med hjälp av abduktiv kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultaten visar att stödbehovet hos familjer med barn med ADHD kan vara varierande, men stödbehov gällande 
barns känslor, känsloreglering samt vardagsrutiner betonas starkt. Föräldrars motivation och delaktighet i 
arbetsprocessen, familjens stabila helhetssituation och för socialhandledningen stödjande, strukturella faktorer är 
viktiga för en lyckad ändringsprocess. Socialhandledning för barnfamiljer är ändamålsenligt när stödet tas in i ett 
tidigt skede eller vid rätt tillfälle, dvs. när stödbehovet är tydligt och avgränsat, och när föräldrar har energi, 
motivation och möjlighet att delta i arbetet 
 
Föräldrarnas roll i arbetet med barns ADHD-relaterade symptom är viktig. För att föräldrar ska vara motiverade och 
ha möjlighet att aktivt delta i en ändringsprocess, förutsätts en stabil helhetssituation i familjen. Stabilare 
familjeförhållanden kan främjas genom att rikta stöd till familjer i ett tidigt skede och genom att stöda föräldrars 
välmående. Bättre tillgång till stödåtgärder i avlastande syfte, i synnerhet för familjer där nätverket är snävt, behövs. 
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1. Inledning 
ADHD eller hyperaktivitets- och uppmärksamhetsstörning (eng. attention deficit, hyperactivity 

disorder) är en funktionsvariation som kan föra med sig bland annat koncentrationssvårigheter, 

hyper- eller hypoaktivitet, utmaningar med impulskontroll och självreglering (Sandberg 2018). 

Antalet barn med ADHD-diagnos har ökat under 2000-talet, och för närvarande anger Institutet 

för hälsa och välfärd (THL) på sin nätsida att 4–10 % av barn i åldern 6–18 har ADHD 

(Institutet för hälsa och välfärd 2019). När jag under hösten 2019 deltog i en universitetskurs 

vid namnet ”Diagnosens makt och det socialas ansvar”, blev jag mer insatt i vad ADHD kan 

betyda för den som bär på diagnosen och dess näromgivning samt hurdana stödåtgärder familjer 

med barn som har ADHD-symptom kunde behöva. Under kursens gång blev jag intresserad av 

att göra en djupdykning i ämnet.  

 

Enligt de nuvarande God medicinsk praxis-rekommendationerna (Duodecim 2019a) bör 

stödåtgärder riktas till hela familjen och erbjudas redan i ett tidigt skede då ett barn (eller en 

vuxen) misstänks ha eller visar symptom av ADHD. Utöver läkemedelsbehandling och olika 

former av psykosociala och psykoedukativa stödinsatser rekommenderas bland annat 

familjearbete, stödperson eller stödfamilj för barn och familjer (ibid). I sin doktorsavhandling 

undersökte Erja Sandberg upplevelser om erbjudna stödåtgärder i Finland hos familjer med 

barn med ADHD, och en stor del angav att medicinering varit den enda behandlingsform som 

erbjudits till diagnostiserade barn (Sandberg 2016, 222–224). Få familjer angav att stödåtgärder 

riktats till föräldrarna eller hela familjen (ibid, 196). Det verkar alltså trots rekommendationer 

finnas brister i hur stödåtgärder verkställs i Finland. 

 

När jag i juni 2019 hade inlett mitt arbete vid ett av Helsingfors barnskyddsanstalter lade jag 

märke till att ADHD-relaterade utmaningar är rätt allmänna bland klienterna i den enhet jag 

jobbar vid. Att barn och unga med ADHD är överrepresenterade i barnskyddssammanhang har 

även uppmärksammats i en del studier. T.ex. Klein, Damiani-Taraba, Koster, Campbell & 

Scholz (2014) fann att andelen barn med ADHD är större bland klienter vid barnskyddet än 

bland övriga befolkningen och att andelen är speciellt stor bland barn som blivit placerade 

utanför hemmet. Orsaken kan inte förklaras entydigt, men att andelen barn med ADHD är stor 

bland barnskyddsklienter kan ändå tänkas indikera att barn och familjer med ADHD-relaterade 
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utmaningar inte nås av tillräckliga stödåtgärder i ett tillräckligt tidigt skede. För att hjälpa barn 

och unga som riskerar att utveckla ADHD kan och ska trygga och hälsosamma psykosociala 

miljöer främjas, speciellt under de första levnadsåren, och på detta vis dels förebygga och dels 

minska symptomen för ADHD och de (sociala) följder som ADHD kan orsaka (Howe 2010).  

 

Socialhandledning för barnfamiljer är en gratis och frivillig lågtröskeltjänst, anordnad av 

Helsingfors stad, som är tillgänglig till alla barnfamiljer i Helsingfors med barn upp till 16 år. 

Tjänsten faller inom ramen för ”social handledning” som fastställs i §16 i Socialvårdslagen, 

och är en lättillgänglig stödform som barnfamiljer i Helsingfors kan söka sig till t.ex. vid behov 

av information eller vägledning gällande barnets uppfostran, stöd i en förändrad livssituationen 

eller information om olika stöd- och serviceformer (Helsingfors stad 2019a). 

Socialhandledning för barnfamiljer kan till dess karaktär liknas vid det jag anser att Sandberg 

(2016, 196) och God medicinsk praxis-rekommendationerna (Duodecim 2019a) avser med 

”stöd som riktas till hemmet och föräldrarna”.  

 

Socialhandledning för barnfamiljer är en stödåtgärd som familjer kan komma i kontakt med 

redan i ett tidigt skede, innan en familjemedlem fått en medicinsk diagnos och innan familjens 

problematik vuxit sig så stort, att t.ex. barnskyddet behöver kopplas in. I studien kommer jag 

att undersöka socialhandledares perspektiv på resurser och stödbehov hos familjer med barn 

med ADHD samt i vilken utsträckning socialhandledning för barnfamiljer är en tillräcklig och 

ändamålsenlig stödform för familjer med ADHD-relaterade utmaningar. De som arbetar inom 

tjänsten kan antas ha en god uppfattning om familjens situation, stödbehov och resurser. 

 

Studiens teoretiska referensram utgörs av ekologiska systemteorin, enligt vilken individer 

utvecklas konstant och utvecklingen sker utifrån samspel mellan individen och olika nivåer i 

dess omgivning (Bronfenbrenner 1979, 3). Teorins grund ligger alltså i att uppmärksamma 

helheter och många olika komponenters samtida inverkan på helheten, och genom ett ekologiskt 

systemteoretiskt perspektiv ser jag på familjen och barnet med ADHD i förhållande till tjänsten 

socialhandledning för barnfamiljer som en helhet, påverkad av samspelet mellan flera olika 

nivåer i omgivningen. 

 



   

 

 

 

 

3 

Till följande presenterar jag studiens huvudsakliga syfte och forskningsfrågor. I kapitel 2 

presenterar tidigare forskning i ämnet samt de för avhandlingen relevanta centrala begreppen, 

varefter en mer gedigen genomgång av studiens teoretiska referensram äger rum i kapitel 3. I 

kapitel 4 presenterar jag studiens metodologi, dvs. forsknings- och analysmetod och 

forskningsetiska aspekter. Studiens resultat och slutsatser presenteras i kapitel 5, där resultaten 

även granskas i ljuset av den teoretiska referensramen. I sista kapitlet, kapitel 6, diskuterar jag 

studien i sin helhet.  

 

1.1. Studiens syfte och forskningsfrågor 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med en abduktiv, dvs. teoristyrd ansats. Studiens syfte är 

att undersöka socialhandledares uppfattningar om hurdant stöd familjer med barn med ADHD 

eller ADHD-liknande symptom kan ha behov av, vilka resurser som kan stödja en 

ändringsprocess samt i hurdana fall socialhandledning för barnfamiljer är ändamålsenligt och 

ett tillräckligt tillägg i dessa familjers stödnätverk. Syftet är därmed även att bidra till bättre 

kunskap om ADHD i familjesammanhang samt om sociala sektorns möjligheter att stöda 

familjer med barn med ADHD i en finsk kontext. De huvudsakliga forskningsfrågorna är:  

 

1. Hurdana stödbehov kan familjer med barn med ADHD ha enligt socialhandledare? 

2. Vilka resurser kan stödja en ändringsprocess hos familjer med barn med ADHD enligt 

socialhandledare? 

3. I vilken utsträckning är socialhandledning för barnfamiljer ett ändamålsenligt och 

tillräckligt stöd för familjer med barn med ADHD enligt socialhandledare? 

 

Jag närmar mig frågeställningen genom ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv, med 

antagandet att familjen är ett system som består och påverkas av flera olika komponenter på 

flera olika nivåer. 
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2. Centrala begrepp och tidigare forskning 
I det här kapitlet redogör jag för tidigare forskning kring de mest centrala begreppen i min 

studie. Jag inleder med att redogöra för vad ADHD är och kan innebära, och går sedan över till 

att presentera olika behandlingsformer för ADHD. Därefter övergår jag till att presentera 

forskningsfältet och ADHD inom ramen för socialt arbete. Till sist beskriver jag ADHD i 

familjekontext och redogör kort för tjänsten socialhandledning för barnfamiljer, som utgör en 

relevant bit i min studie.  

 

2.1.  Om ADHD  
ADHD eller hyperaktivitets- och uppmärksamhetsstörning (eng. attention deficit hyperactivity 

disorder) är en störning som för med sig långvariga nedsättningar i funktionsförmågan i form 

av koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter i aktivitetsreglering och/eller impulskontroll. 

För tillfället delas ADHD in i 3 undertyper beroende på hur symptomen i huvudsak framträder. 

Den första undertypen kallas ADD (attention deficit disorder) och karaktäriseras av 

koncentrationssvårigheter och brister i exekutiva funktioner, men hyperaktivitet och 

impulsivitet saknas. Andra undertypen karaktäriseras av hyperaktivitet och impulsivitet, men 

inga koncentrationssvårigheter. Den tredje undertypen, ADHD, är en kombination av dessa två 

och karaktäriseras av koncentrationssvårigheter, svårigheter i aktivitetsreglering och 

impulsivitet (Puustjärvi 2019). Symptomen kan variera mycket beroende på ålder och 

utveckling; aktivitetsregleringssvårigheterna kan hos små barn framkomma som rastlöshet och 

hyperaktivitet medan de hos äldre barn, unga eller vuxna kan synas som en känsla av rastlöshet 

och hypoaktivitet. Hyperaktiviteten brukar också avta med åldern, och en som i barndomen haft 

ADHD kan i vuxenåldern få diagnosen ändrad till ADD (koncentrationssvårigheter) (ibid). 

Tidigare var antagandet att enbart barn drabbas av ADHD, men på senare tid har det 

konstaterats att även vuxna kan ha ADHD, men att symptomen, som sagt, kan avta eller variera 

med åldern (McGough 2014, 1).  

 

För att ett barn ska få ADHD-diagnos krävs minst 6 symptom för koncentrations-

/uppmärksamhetssvårigheter och/eller minst 6 symptom för hyperaktivitet eller impulsivitet 

(Puustjärvi 2019). Symptomen ska förekomma i flera olika situationer; t.ex. både hemma och i 

skolan eller i skolan och på läkarmottagningen, och dessutom under en längre tid, minst 6 
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månader, före diagnosen kan fastställas. För att en vuxen ska diagnostiseras, ska hen ha visat 

flera symptom redan i barndomen (Duodecim 2019b).  

 

Förekomsten av ADHD kan dels förklaras genom neurologiska, genetiska och biologiska 

faktorer. Den biologiska tesen har tidigare haft ett starkt fotfäste i forskningen, och den har 

bekräftats bland annat genom hjärnstudier, där nedsättningar i hjärnans delar som styr exekutiva 

funktioner har funnits (McGouch 2014, 17). Studier har visat att ADHD också är starkt 

genetiskt (t.ex. Levy, McStephen & Hay 2001), med en ärftlighetsgrad på t.om. 74 % enligt 

vissa studier (McGough 2014, 20). Trots den starka biologisk-genetiska tesen har det också 

visat sig att olika psykosociala- och miljöfaktorer spelar en roll i förekomsten av symptom. 

Ändå kan varken genetiska eller miljöfaktorer i sig själva helt förklara förekomsten av ADHD. 

Bland annat Howe (2010) menar att i ljuset av forskning orsakas funktionsvariationen av en 

kombination olika genetiska-, prenatala- och miljöfaktorer. Med miljöfaktorer avses i synnerhet 

tidiga livserfarenheter som orsakat stress hos barnet, t.ex. bristande vårdnad, inkonsekvent 

disciplin, barndomstrauma eller misskötsel/vanvård. Även om ADHD är en neurobiologisk 

störning med hög ärftlighetsgrad, har det alltså visat sig att miljöfaktorer har en stark påverkan 

i dess utveckling (ibid). Vidare har också olika distraktioner (t.ex. stora grupper), otillräcklig 

sömn och motion, starka känslotillstånd och stressiga situationer visat sig öka symptomen, 

speciellt hos barn (Puustjärvi 2019). 

 

Barn med ADHD har på lång sikt en förhöjd risk för sämre skolframgång, avbruten skolgång, 

dysfunktionella familjerelationer, utanförskap i sociala relationer, aggressivt beteende, 

arbetslöshet, olyckshändelser/skador (Howe 2010) och andra psykiska sjukdomar (McGough 

2014, 1). Andelen barn med ADHD är större bland barnskyddsklienter än övriga befolkningen 

(Klein et al 2014), vilket tyder på att familjer med barn med ADHD med större sannolikhet 

hamnar i ohållbara situationer och behöver därför oftare särskilt stöd. Olika psykosociala 

faktorer har också bevisats korrelera med förekomsten av ADHD, och t.ex. ensamföräldraskap, 

moderns utbildningsgrad och sociala bidrag verkar vara faktorer som korrelerar med förskriven 

ADHD-medicinering hos barn (Hjern, Weitoft & Lindblad 2010). 

 

THL anger för närvarande på sin nätsida att 4–10 % av barn i åldern 6–18 har ADHD (Institutet 

för hälsa och välfärd 2019), men exakta siffror saknas, då alla som har ADHD-symptom inte 
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diagnostiseras. Däremot finns det rätt exakt data om förskrivna mediciner för ADHD. Vuori, 

Koski-Pirilä, Martikainen och Saastamoinen (2020) granskade antalet personer med förskrivna 

mediciner år 2018 och kom fram till att 4,42 % av pojkarna i åldern 6–12 och 4,21 % i åldern 

13–17 fått mediciner förskrivna för ADHD i Finland. Flickornas andel var 0,99 % respektive 

1,28 %. Skillnaden mellan andelen hos flickor och pojkar är ännu relativt stor i Finland (4,5:1 

för barn och 3,3:1 för ungdomar), jämfört med andra länder i Norden, vilket kan tyda på att 

flickors ADHD inte uppmärksammas och utreds i lika stor grad som pojkars i Finland. (Vuori 

et al 2020.) 

 

2.1.1.  Behandling av ADHD 

Medicin och olika psykosociala interventioner har visat sig vara nyttiga i behandlingen av 

ADHD (Puustjärvi 2019). Läkemedelsbehandling är enligt God medicinsk praxis-

rekommendationerna en viktig del av behandlingen. Utöver läkemedel rekommenderas 

rådgivning för patienter och anhöriga (t.ex. information om ADHD samt knep för vardagen), 

stödåtgärder (t.ex. stöd i skolan, handledning, rehabilitering, stödperson eller stödfamilj) och 

psykosociala behandlingar (t.ex. barnets beteendebehandling och/eller föräldrars handledning) 

(Duodecim 2019b). Det är viktigt att vuxna omkring barnet kan stödja barnet på rätt sätt, att de 

har verktyg att handleda barnet och att barnet ges möjligheten att öva sig på olika färdigheter. 

En regelbunden dygnsrytm, tillräcklig motion och sömn och en stressfri miljö är också viktigt. 

(Puustjärvi 2019).  

 

Medicinering är den mest allmänna behandlingsformen, antingen som enda behandling eller i 

kombination med något annat (Lundström 2016). En hel del studier har gjorts om olika 

behandlingsformers effekter. T.ex. Howe (2010) skriver i sin litteraturöversikt att ADHD-

läkemedel (stimulantia) verkar öka barns koncentrationsförmåga och minska hyperaktiviteten 

och impulsiviteten, åtminstone kortsiktigt. Howe (ibid) menar att långtidseffekter ännu inte 

forskats i tillräckligt, men att medicin gett positiva effekter för ca 75 % av de medicinerade, 

under de första 1–2 åren. Många mediciner ger effekt bara en del av dygnet (t.ex. 6-8h), och är 

ämnade att användas enbart under skolveckan, för att ha en lugnande effekt på barnet under 

skoldagen. ADHD påverkar ändå barnets beteende dygnet runt, och t.ex. Coghill, Soutullo, 

s’Aubussion, Preuss, Lindback, Silverberg och Buitelaar (2008) menar att det finns behov av 

sådana behandlingsformer, som beaktar symptomen dygnet runt. Trots att mediciner verkar ha 
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en lugnande effekt på hyperaktiva barn och kan öka deras koncentrationsförmåga tillfälligt, får 

man bättre resultat genom att kombinera medicin med psykosociala behandlingar, som t.ex. 

beteendeinterventioner för barnet eller stöd, vägledning och utbildning för föräldrar, barn och 

familjer (Howe 2010).  

 

Psykosociala interventioner i sig har inte visat lika bra effekt som medicin, men vissa (t.ex. 

beteendebehandling) har visat positiv effekt. Däremot har psykosociala behandlingar i 

kombination med läkemedelsbehandling visat bättre effekt än läkemedelsbehandling ensam 

(Howe 2010). Lundström (2016) skriver att det i Sverige finns ca 30 olika icke-medicinska 

behandlingsformer, men på grund av att det inte riktats tillräckliga forskningsinsatser för att 

utreda effekterna av dessa har SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) i 

Sverige bedömt att behandlingsformernas effektivitet inte kan utvärderas (SBU 2013 i 

Lundström 2016). Jensen, Amdisen, Jørgensen och Arnfred (2016) konstaterar i sin 

systematiska översikt att kognitiv beteendeterapi (KBT) har, själv utvärderat, minskat vuxna 

personers ADHD-symptom men att effekter saknas då de utvärderas av klinikern. Däremot 

minskade samtidigt med ADHD framkommande depressions- och ångestsymtom både vid 

självutvärdering och klinikerns utvärdering. Jensen menar att det inte är säkert om KBT 

verkligen minskar ADHD-symptom men frågar sig om det kanske hjälper en att utforma 

lämpliga strategier för coping och på så sätt förbättrar ens kontroll över symptomen (Jensen et 

al 2016). Också Evans, Owens och Bunford (2014) skriver i systematiska litteraturöversikten 

”Evidence-Based Psychosocial Treatments for Children and Adolescents with Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder” att många psykosociala interventioner har som syfte att skapa 

förändring i eller ge verktyg att handskas med ens funktionsförmåga (eller -nedsättning, eng. 

functional impairment), och inte enbart minska de för ADHD specifika symptomen. I och med 

att ADHD-symptomen i många fall leder till funktionsnedsättningar på olika plan (t.ex. socialt), 

bör interventioner riktas till funktionsförmågan och inte enbart symptomen (Evans et al 2014).  

 

Således kan ADHD-läkemedel i många fall minska symptomen för ADHD tillfälligt, medan 

psykosociala interventionsmetoders fokus ligger på att ge verktyg att handskas med 

symptomen. Howe (2010) menar att för att hjälpa barn och unga som riskerar att utveckla 

ADHD behöver trygga och hälsosamma psykosociala miljöer främjas, speciellt under de första 

levnadsåren. Detta kan dels förebygga och dels minska symptomen för ADHD och de (sociala) 
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följder som ADHD kan orsaka. Få studier har gjorts med fokus på risk- och stödjande faktorer 

i förhållande till ADHD (Wüstner, Otto, Schlack, Hölling, Klasen, Ravens-Sieberer & 

Hashimoto 2019), men Dvorsky & Langberg (2016) fann att t.ex. positiv självbild skyddar barn 

från negativa ADHD-relaterade följder, och att positivt föräldraskap och familjeklimat har en 

positiv inverkan på barns ADHD-symptom.  

 

De nuvarande God medicinsk praxis-rekommendationerna, tillsammans med ett flertal studier, 

lyfter fram vikten av att tidiga stödåtgärder riktas till hela familjen och specifikt till föräldrar 

med barn som har ADHD (Duodecim 2019a; Sonuga-Barke, Koerting, Smith, McCann, & 

Thompson 2011; Charach, Carson, Fox, Ali, Beckett & Lim 2013). Olika psykosociala 

interventioner har visat positiv effekt (t.ex. Howe 2010) speciellt när de riktats till föräldrar 

(t.ex. Coates, Taylor & Sayal 2015; Wymbs, Cunningham, Chen, Rimas, Deal, Waschbusch & 

Pelham 2016).  

 

2.2.  ADHD inom ramen för socialt arbete 
Lundström (2016) skriver i litteraturöversikten ”ADHD; Om förekomst, ökning och 

konsekvenserna för social barnavård” att andelen barn som diagnostiseras med och medicineras 

för ADHD ökat märkvärt under 2000-talet i såväl Sverige som i övriga länder. Lundström 

(2016) och Karlsson och Lundström (2021) menar vidare, att forskningen kring ADHD är till 

en stor del medicinsk, trots att den sociala problematiken som ADHD är kopplat till klart talar 

om att det finns behov för mer forskning inom socialt arbete.  

 

Hjern (et al 2010) jämförde föräldrars socioekonomiska status med förskrivningar av ADHD-

mediciner hos barn i Sverige och fann att ensamföräldraskap, moderns utbildningsgrad och 

utnyttjande av sociala bidrag var faktorer som korrelerar med förskriven ADHD-medicinering 

hos barn, dvs. att andelen barn med ADHD-medicinering är större bland barn med t.ex. 

ensamförsörjande föräldrar eller mödrar med lägre utbildningsgrad. Vidare har bland annat 

Klein (et al 2014) funnit att andelen barn med ADHD är större bland barn som har koppling till 

barnskyddet, och att andelen är speciellt stor bland barn som blivit placerade utanför hemmet. 

Det verkar saknas exakt statistik om andelen ADHD-diagnostiserade/medicinerade barn som 

är klienter vid barnskyddets öppenvård, men Socialstyrelsen i Sverige har samlat ihop statistik 

om ADHD-medicinerade och -diagnostiserade barn som blivit placerade utanför hemmet. 
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Statistiken visar att år 2013 var andelen diagnostiserade pojkar mellan 13–17 år 4,9 % i hela 

befolkningen och allt mellan 21,1–47,7 % bland placerade pojkar (andelen varierar beroende 

på placeringsform). Andelen var 2,2 % för flickor i hela befolkningen och 15,4–46,6 % bland 

flickor som blivit placerade utanför hemmet. Andelen var störst (47,4 % respektive 46,6 %) 

bland barn/unga som blivit placerade i s.k. §12-hem, dvs. boenden för barn och unga som 

bedömts kräva särskild tillsyn och vård (t.ex. på grund av missbruksproblem, kriminalitet el. 

dyl.) (Socialstyrelsen 2014). Trots statistik som visar att lägre socioekonomisk status korrelerar 

med ADHD-medicinering hos barn, att barn med ADHD oftare blir placerade utanför hemmet 

och att familjer med barn med ADHD oftare är klienter vid barnskyddet (dvs. i behov av särskilt 

stöd), finns det bara få djupgående studier om ADHD och dess sociala dimensioner. 

Forskningen kring ämnet är till stor del medicinsk, och Lundström (2016) menar att ”det 

medicinska perspektivet (…) ser ut att ha vunnit striden om ADHD” (Lundström 2016, 20). 

Enligt Singh (2008) har det sedan 90-talet satsats mest på att stärka den genetiska tesen om 

ADHD, och enligt Lundström (2016) har psykosociala faktorer bara getts en förklarande roll i 

förekomsten av ADHD.  

 

Karlsson och Lundström (2021) betonar att det är problematiskt att forskningen kring ADHD 

inom ramen för socialt arbete är så snäv, då statistiken tyder på att det finns behov av mer 

förklaringar och utredningar om sociala faktorers inverkan på ADHD och dess betydelse för 

sociala arbetet och vice versa.  

 

2.3.  ADHD i familjekontext 
Definitionen på familj skiftar konstant, och begreppet tolkas på olika sätt av olika instanser. 

Dessutom är definitionen på familj tids-, kultur- och situationsbunden. Det saknas med andra 

ord entydiga definitioner på vad en familj är (Kolbe 2002). Familjen kan sägas vara ett kollektiv 

som består av två eller flera personer och ofta sammanbinds dessa personer av (långvariga) 

känsloband (Moisio & Huuhtanen 2007, 35). Enligt Kolbe (2002) är en familj ofta ett kollektiv, 

där medlemmarna själva valt att tillhöra den, dvs. att varje medlem själv vill definiera sig 

tillhöra familjen. Till familjens uppgifter kan tänkas tillhöra dels förökning, men även 

uppfostring och socialisering. Barnens uppförande, attityder och värden bildas inom familjen 

(ibid).  
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Enligt Hammerness (2008, 83) kan en familj ses som ett team som fungerar bäst när alla 

teammedlemmar samarbetar för att uppnå gemensamma mål, t.ex. klara av skol- eller 

arbetsveckan och trivas under helgen. Familjedynamiken kan också ibland vara utmanande. 

Määttä och Rantala (2010, 82) menar att t.ex. människorelationsproblem, utmaningar gällande 

uppfostringsansvar, känsla av hjälplöshet och känsla av utmattning hos föräldrar är faktorer 

som har en negativ inverkan på familjevardagen.  

 

Olika beteendestörningar hos barn och föräldrar har också konstaterats vara en belastande 

faktor hos familjer. Om en familjemedlem, barn eller vuxen, har ADHD eller ADHD-liknande 

symptom, kan det rubba balansen inom familjen, och försvåra familjens dagliga funktioner 

(Hammerness 2008, 83). Familjer med barn med ADHD har konstaterats oftare uppleva 

svårigheter än övriga familjer (t.ex. Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish 1990; Brown & 

Pacini 1989). Utmaningar som har konstaterats hos familjer med ADHD-relaterad problematik 

är bland annat utmanande familjerelationer (t.ex. sämre sammanhållning eller fler konflikter), 

depression hos föräldrar och förhöjd risk för skilsmässa eller separation (Brown & Pacini 1989). 

Coghill (et al 2008) utförde en enkätstudie bland föräldrar som har barn med ADHD, och 

konstaterar att ADHD har en markant inverkan på såväl barnets som familjens liv; i synnerhet 

på skolarbete, kompisrelationer och familjerelationer. Enligt studien stöter barn med ADHD på 

utmaningar under hela dagens gång, både under skoldagen och på eftermiddagen/kvällen. Vissa 

ADHD-relaterade utmaningar betonas ändå särskilt under eftermiddagen och kvällen, vilket 

gör det utmanande för barnet att följa vardagsrutiner, och kan ha en negativ inverkan på viktiga 

relationer (t.ex. förälder-barn, syskon-barn och vänner-barn) (Coghill et al 2008).  

 

ADHD eller ADHD-liknande symptom hos barn kan, som sagt, ha en inverkan på familjen; 

t.ex. försvåra vardagsfunktioner eller rubba familjedynamiken. Likaså har familjen en inverkan 

på barnets ADHD-symptom. Bland annat har positivt föräldraskap (Dvorsky & Langberg 2016) 

och positivt klimat inom familjen (Hölling, Schlack, Dippelhofer & Kurth 2008) visat sig ha en 

positiv inverkan på barns ADHD-symptom.  

 

2.3.1.  ”Familj med barn med ADHD” som begrepp 

I studien använder jag begreppet ”familj med barn med ADHD” med syftet att beskriva en 

familj där minst ett barn har ADHD eller ADHD-liknande symptom. ADHD är en 
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funktionsvariation som kan framkomma på många olika sätt och symptomen kan variera 

mycket från person till person. Dessutom är ADHD starkt genetiskt (t.ex. Levy et al 2001) 

vilket gör att det i en och samma familj ofta kan finnas flera personer med liknande symptom. 

Funktionsvariationens inverkan på en familj kan alltså variera mycket. Jag ämnar varken 

stämpla familjer eller skapa någon stereotypi om hurdan en familj med barn med ADHD är, 

utan helt enkelt använda ett förenklat uttryck på en familj där minst ett barn har ADHD eller 

ADHD-liknande symptom. I den här studien är en familj med barn med ADHD en familj som 

sökt sig till och fått stöd från tjänsten socialhandledning för barnfamiljer i Helsingfors och där 

socialhandledaren upplevt att stödbehovet hos familjen åtminstone dels varit kopplat till minst 

ett barns ADHD-liknande symptom.  

 

2.4.  Socialhandledning för barnfamiljer i Helsingfors 
Socialhandledning beskrivs i Socialvårdslagen (30.12.2014/1301) §16 som ”rådgivning, 

handledning och stöd för individer, familjer och gemenskaper i användningen av service och 

samordningen av olika stödformer. Målet är att främja individens och familjens välfärd och 

delaktighet genom att stärka deras livskompetens och funktionsförmåga” (Socialvårdslag 

30.12.2014/1301, §16). Helsingfors stad erbjuder socialhandledning riktat till barnfamiljer och 

personer som väntar barn. Tjänsten går vid namnet ”Socialhandledning för barnfamiljer”, och 

är delad i två team; en för familjer med barn under 11 år samt gravida personer, och den andra 

för familjer med barn mellan 11 och 16 år. Helsingfors stad beskriver tjänsten på sin hemsida 

som stöd, handledning och rådgivning för familjer i olika livssituationer. Socialhandledaren 

träffar familjemedlemmarna oftast hemma, och målet är att tillsammans med familjen hitta och 

skapa verktyg för en mer fungerande dynamik och vardag. Socialhandledning kan ansökas t.ex. 

om en behöver stöd i en akut förändring som skett (t.ex. om någon i familjen insjuknat eller i 

fall av skilsmässa), om en vill diskutera och få rådgivning i barnets uppfostran (t.ex. sömn, 

dygnsrytm, föräldraskap i övrigt) eller om en vill ha stöd och rådgivning med att sköta praktiska 

saker (Helsingfors stad 2019a). Tjänsten är en gratis lågtröskeltjänst som går att ansöka om 

genom att ringa stadens socialrådgivningstelefon eller genom Behöver hjälp-knappen på 

stadens hemsida (Helsingfors stad 2019b). För att få tjänsten behövs inget klientskap vid varken 

barnskyddet, familjerådgivning eller annan socialtjänst, vilket gör detta till en lättillgänglig 

tjänst då en saknar klientskap vid t.ex. familjerådgivningen eller familjesocialt arbete.  
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Forskningsfältet är snävt i fråga om studier gällande ADHD i koppling till i Finland tillgängliga, 

kommunala stödåtgärder, t.ex. socialhandledning eller familjearbete. Däremot finns det 

utländska studier som visar att t.ex. föräldrahandledning är en effektiv behandlingsform för 

barn och familjer med ADHD. Majoriteten av föräldrar föredrar individuell handledning 

framom grupphandledning, t.ex. föräldragrupper (t.ex. Wymbs et al 2016). Även om 

föräldrahandledning och interventioner riktade till föräldrar har konstaterats vara effektiva i 

behandlingen av ADHD (t.ex. Coates et al 2015; Wymbs et al 2016), kan stödåtgärder som är 

effektiva för en majoritet, ändå vara ineffektiva för andra. Studier visar att 

föräldrainterventioner är mindre effektiva hos familjer i mest ohållbara situationer (Gardner, 

Connell, Trentacosta, Shaw, Dishion & Wilson 2009), och att effekten är sämre hos föräldrar 

som är ensamförsörjare, har depression eller t.ex. låga inkomster, än hos föräldrar som är 

mindre belastade (Lundahl, Risser & Lovejoy 2006; Reyno & McGrath 2006). 

Socialhandledning för barnfamiljer kan liknas vid individuell föräldrahandledning eller -

föräldraintervention i den bemärkelsen, att socialhandledningen riktas individuellt till enskilda 

familjer, och arbetet inkluderar såväl föräldrar som barn, beroende på familjens behov. 

 

Under ett samtal till ledande socialhandledaren för socialhandledning för barnfamiljer, Marko 

Kivihalme, fick jag höra att Helsingfors stad för närvarande har ca 50 socialhandledare som 

arbetar med tjänsten i fråga. Enligt Kivihalme är ADHD- och autismrelaterade frågor rätt 

allmänna bland de familjer som utnyttjar tjänsten. Staden har svarat på efterfrågan genom att 

nyligen gett socialhandledare som arbetar med socialhandledning för barnfamiljer möjligheten 

att delta i en tilläggsutbildning, ”neuropsykiatrisk coach”-utbildning, för att bättre kunna stöda 

familjer med ADHD- eller autismrelaterade frågor. (Ledande socialhandledare Marko 

Kivihalme 20.4.2020.) 
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3. Ekologisk systemteori 
Studiens syfte är att med utgångspunkt i socialhandledares erfarenheter utreda möjliga 

stödbehov och resurser hos familjer med ADHD-relaterade utmaningar samt undersöka i vilken 

utsträckning tjänsten socialhandledning för barnfamiljer är ändamålsenlig för sådana familjer. 

Jag utgår från ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv, med utgångspunkten att familjen är 

ett komplext system, som påverkas av en stor helhet uppbyggd av många olika komponenter 

(Öquist 2003, 13). Systemteorins grund ligger i att uppmärksamma helheter och många olika 

komponenters samtida inverkan på helheten. Systemteoretiska perspektiv kan inom forskning 

vara användbara då man vill få kunskap och förståelse om komplexa fenomens inre relationer 

och olika komponenters växelverkan sinsemellan. Fokus ligger på helheten och olika systems 

växelverkan, istället för individen. Genom att granska fenomen utifrån helheter får man ny 

kunskap som sedan kan användas till att ändra och omforma olika system (Kilpeläinen 2009). 

Genom att utgå från ett systemteoretiskt perspektiv och se på familjen som en helhet som 

påverkas av många olika beståndsdelar, ämnar jag få en helhetlig bild av familjen med ADHD-

relaterade utmaningar som en brukare av tjänsten socialhandledning för barnfamiljer.  

 

Systemteorin kommer ursprungligen från naturvetenskapen, där systemiska perspektivet 

använts redan en längre tid. Först så sent som på 60-talet föreslogs det att systemiskt perspektiv 

kunde anpassas till att även förklara mänskligt beteende. Under tidiga 70-talet hade en del 

familjearbetare hunnit bekanta sig med systemiska tankesättet och ta sig an ett nytt sätt att 

arbeta, men egentligen fick teorin fotfäste i sociala arbetet år 1973, då Goldsteins verk ”Social 

work practice: A Unitary Approach” och Pincus och Minahans verk ”Social work practice: 

Model and method” publicerades. Båda verken hade en stark systemteoretisk ansats; en klients 

situation beskrevs som en stor helhet beroende av många olika beståndsdelar, där t.ex. familjen, 

gruppen eller samhället antogs ha en inverkan på klientens situation, och för att skapa 

förändring hos klienten, behövde miljön, dvs. systemet runtomkring anpassas. (Toikko 2009.)  

 

Trots att systemteoretiska perspektiv funnits redan tidigare, kom ekologiska systemteorin att 

ursprungligen introduceras år 1979 i Urie Bronfenbrenners verk ”The Ecology of Human 

Development: Experiments by Nature and Design”. Teorin betonar omgivningens inverkan på 

en individs utveckling, och Bronfenbrenner menar att utvecklingen sker genom ett konstant 

samspel mellan individen och olika nivåer i omgivningen (Bronfenbrenner 1979, 3). Enligt 
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Payne & Nilsson (2015, 239) syftar termen ”ekologisk” i ekologisk systemteori inom socialt 

arbete främst på den sociala omgivningen, trots att teorin ibland kopplas ihop med gröna, dvs. 

miljöfrågor. Matthies och Närhi (2017) menar att ekologiskt socialt arbete delat sig i två 

teoretiska riktningar, som båda fått fotfäste och är inflytelserika idag; systemteoretiskt 

perspektiv, där sociala omgivningen och holistiskt tänkande uppmärksammas, och ekokritiskt 

perspektiv som lägger fokus på den fysiska omgivningens (miljöns) inverkan på människans 

välmående. I min studie riktar jag fokus på den teoretiska ansatsen där ekologi och system 

syftar till människans sociala, samhälleliga och kulturella omgivning. 

 

Ekologiska systemteorin handlar alltså i stora drag om att granska världen och/eller 

organisationer utifrån helheter och interrelationer inom systemet, snarare än från enskilda ting 

eller mönster (Öquist 2003, 13). Bronfenbrenner (1979) skapade ett ramverk bestående av olika 

system eller ”nivåer”, med utvecklingspsykologi som utgångspunkt. Olika beståndsdelarnas 

växelverkan inom de olika systemen påverkar varandra samtidigt som beståndsdelarnas 

växelverkan mellan olika system påverkas av varandra. Det första systemet i Bronfenbrenners 

modell, mikrosystemet, består av den utvecklande individens närmiljö, dvs. t.ex. familj, 

grannskap eller skola. Enligt Bronfenbrenners definition kan alla de omgivningar som en 

individ aktivt deltar i vara dess mikrosystem, och på så sätt har varje individ flera mikrosystem, 

där familjen är ett och skolklassen eller arbetsplatsen kan vara ett osv. Mesosystemet består 

sedan av samspel och växelverkan mellan individens olika mikrosystem, dvs. de omgivningar 

som den aktivt deltar i. Mesosystemet omringas av eksosystemet. I eksosystemet ingår 

kontakten eller processerna mellan två eller flera omgivningar, där minst en av omgivningarna 

inte är direkt anknuten till individen själv, utan kan handla om t.ex. samspelet mellan förälderns 

arbetsplats (som indirekt påverkar individens liv) och hemmet, samspelet mellan barnets 

skolhälsovård och t.ex. social- eller hälsovårdstjänster el. dyl. Makrosystemet är sedan ett 

heltäckande system som inbegriper bland annat kulturella värden, lagar och samhällets 

strukturer. Makrosystemet påverkar alla systemteoretiska nivåer (Bronfenbrenner 1979, 7–8). 

Senare lade Bronfenbrenner till ännu ett system, kronosystemet, till teorin. Kronosystemet 

beskriver ändringar som sker med tiden i yttre omgivningar, och hur dessa ändringar sedan har 

en inverkan på individens utveckling (Härkönen 2007).  
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En individ påverkas dels av dess nära omgivning, t.ex. familj, vänner, släkt, arbets- och 

kulturella gemenskap, och dels av alla de erfarenheter som format den världsbild som den lever 

i. Slutligen organiseras och kontrolleras allt mänskligt beteende av de system den lever i, vilket 

innebär att för att ändra mänskligt beteende, bör man ta hela systemet i beaktande. Att eliminera 

enskilda handlingar eller handlingsmönster leder inte till önskvärda resultat, och istället 

behöver man påverka de delar eller helheter i systemen som leder till att de enskilda 

handlingarna sen påverkas (Öquist, 21). Systemteorin beskriver tydligt att omgivningens olika 

nivåer har en inverkan på en individs liv och uppväxt, men kritik har riktats till att den inte 

förklarar hurdan inverkan olika komponenter har, eller hur olika nivåerna samspelar med 

varandra. Kortfattat förklarar systemteorin att allt påverkar allt, men utmaningen förblir att 

identifiera olika nivåers proportionella inverkan på en individs utveckling (Määttä & Rantala 

2010, 56).  

 

Payne (2014, 184) menar att systemteorin huvudsakligen ämnar att istället för interventioner 

riktade till individer använda sig av interventioner som inkluderar familjer, gemenskap och 

andra socialbyråer/vårdanstalter. I sociala arbetets praktik har systemteorin använts bland annat 

som hjälpmedel i casework, där man genom att tillämpa teorin kan kartlägga klientens 

familjestruktur och klientens nätverk bestående av bland annat olika tjänster och myndigheter. 

Systemteoretiska verktyg kan hjälpa socialarbetaren att se klientens situation som en helhet och 

att identifiera klienten som en del av sin omgivning, där alla enskilda ting har en inverkan på 

varandra (Matthies & Närhi 2017).  

 

I ekologiska systemteorin betonas föräldrarnas roll som den primära uppfostraren för barn. Med 

utgångspunkt i Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori menar Jung (2010) att 

miljöfaktorers inverkan på ett barns utveckling antingen kan ses som direkta eller indirekta. I 

och med att föräldrar ofta är de som är mest delaktiga i ett barns liv, är deras möjligheter till 

direkt inverkan på barnets utveckling störst. Övriga, t.ex. professionella som inte ingår i barnets 

eller familjens mikrosystem, har mindre kontakt med barnet, och har därmed sämre möjligheter 

till direkt inverkan. Däremot kan professionella stöda barnet t.ex. genom att erbjuda 

information, stöd och handledning till föräldrar, och på så sätt ha en indirekt inverkan på barnets 

utveckling. Jung menar att det här är en av orsakerna till att det på senare tid har lagts mer fokus 
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på interventionsmetoder som inkluderar individers näromgivning, istället för metoder som 

riktas enbart till individen. (Jung 2010.)  
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4. Metod och material 
I det här kapitlet presenterar jag studiens metodologiska ansats och materialinsamlings-, samt 

analysprocessen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med en abduktiv dvs. teoristyrd ansats. 

 

Att samtala med människor är ett grundläggande sätt att erhålla kunskap och erfarenheter. Den 

kvalitativa forskningsintervjuns strävan är att lyfta fram och förstå̊ den intervjuades perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2009, 17). Den kvalitativa forskningsintervjun härstammar från 

fenomenologin, där grundläggande antagandet är att den ”relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är” (ibid, 42). Fenomenologin vill alltså förstå människors 

uppfattningar om verkligheten, och generellt sett utgår fenomenologin från intresset att förstå 

fenomen utgående från hur aktörer ser på dem (ibid).  

 

Abduktiv ansats kan sägas vara en blandning av deduktion och induktion. Deduktion innebär 

att forskaren formar hypoteser med utgångspunkt i teori och prövar dem mot empiri för att 

”testa” teorin, dvs. att forskningen går från teori till empiri. Induktion innebär motsatsen, dvs. 

att forskaren med utgångspunkt i empiri drar slutsatser utan att knyta an till teori. Alltså kan 

induktion sägas gå från empiri till teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, 85). Den 

abduktiva ansatsen kombinerar dessa två. I abduktiv forskning skiftar forskaren mellan teori 

och empiri genom att utgå från teori, pröva det empiriskt och knyta an materialet till teorin igen 

(Alvesson & Sköldberg 2017, 15–16). I och med att jag speglar mitt empiriska material till 

ekologiska systemteorin i studiens olika skeden, utan att ämna bekräfta eller förkasta teorin i 

sig, anser jag den abduktiva ansatsen vara ett relevant angreppsätt i min avhandling. 

 

4.1.  Semistrukturerad intervju med inslag av Critical incidents-tekniken 
Eftersom att jag i min studie vill lyfta fram den erfarenhet och expertis som socialhandledare 

har, var intervjuer ett naturligt sätt att närma sig temat. Intervjuformatet var semistrukturerade 

intervjuer. Jag utgick från en i förväg utarbetad intervjuguide där alla frågor som fanns i guiden 

ställdes till alla informanter. En semisturkurerad intervju tillåter följdfrågor med utgångspunkt 

i vad som informanten sagt och därmed levde diskussionen vidare och varierade en aning från 

informant till informant. Semistrukturerade intervjun är i förväg planerad, och lämpar sig bra 

för att studera specifika frågor, samtidigt som den tillåter informanterna att ta ämnet vidare till 
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omkringliggande frågor och öppna upp nya dimensioner i studien (Galletta & Cross 2013, 1–

2).  

 

Jag utformade min intervjuguide med inspiration från ”Critical incidents”-tekniken (CIT). CIT 

har ursprungligen utformats av John Flanagan på 1950-talet, med syftet att undersöka och förstå 

orsaker till misslyckade flyg under andra världskriget. Senare har CIT kommit att användas i 

forskning inom flera olika discipliner, bland annat kommunikation, hälsovård, socialt arbete, 

psykologi och business (Simmons 2017). CIT är en systematisk teknik med hjälp av vilken 

specifika situationer/händelser analyseras för att förstå vad som kan leda till den bästa möjliga 

slutsatsen i olika sammanhang. CIT kan vara användbart i kvalitativa studier (speciellt inom 

hälsovård) där forskningsfrågan eller -frågorna kan omformas till: ”vad hindrar eller gynnar en 

viss aktivitet?”. CIT kan alltså vara specifikt användbart i studier där man ämnar få information 

om vilka beteenden, händelser, erfarenheter eller faktorer som har en inverkan på upplevd 

tillfredsställelse av en service eller vad som gynnar eller missgynnar service med hög kvalitet 

(Viergever 2019). Viergever (ibid) menar att eftersom CIT kan tillämpas på varierande sätt, är 

den snarare en metodologi än en metod. Datainsamlingen kan utföras på många sätt, men 

intervjun är enligt bland annat Kemppainen (2000) den mest lämpade strategin, för att snappa 

upp alla nödvändiga detaljer.  

 

Viergever (2019) förklarar CIT i fem steg och menar att en under datainsamlingen ska lägga 

fokus på deltagarnas uppfattningar om vilka faktorer, händelser, beteenden eller erfarenheter 

som har en positiv eller negativ inverkan på slutsatsen av händelsen. Kemppainen (2000) menar 

att en bra CIT-intervju innehåller en beskrivning på omständigheterna kring och vad som har 

lätt till själva incidenten, en noggrann beskrivning på vad som hände under incidenten och vad 

själva händelsen ledde till. I analysen menar Viergever (2019) att man sedan grupperar de 

identifierade kritiska incidenterna i övergripande teman och underteman, med studiens syfte i 

åtanke.  

 

Med utgångspunkt i CIT bestod mina intervjuer i huvudsak av 2 teman: jag bad varje informant 

att beskriva ett s.k. ”lyckat” och ett s.k. ”misslyckat” fall, där de arbetat med en familj med 

ADHD-relaterade utmaningar. Innan fallbeskrivningarna ställde jag bakgrundsfrågor om 

informantens arbete och erfarenhet samt hur en ”typisk” arbetsperiod i en familj med barn med 
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ADHD ser ut. Därefter övergick jag till fallbeskrivningarna, där informanterna först fick 

beskriva fallen fritt, varpå jag ställde följdfrågor gällande familjens utmaningar/stödbehov, 

resurser, familjens omgivning och olika stödinstanser. I slutet av fallen bad jag informanterna 

sammanfattat berätta vad de anser att var faktorer som bidrog till hur arbetet i familjen fortlöpte. 

Till sist bad jag informanterna ännu att sammanfattat berätta vad de anser att behövs för att en 

arbetsperiod ska vara ”lyckad”. Genom att hålla intervjun semistrukturerad gav jag 

informanterna möjlighet att föra fram även sådana aspekter, som jag inte själv kommit att tänka 

på under utformandet av intervjuguiden. Jag lade extra uppmärksamhet på att hålla 

intervjufrågorna öppna och undvek att ställa styrda frågor. I skapandet av intervjuguiden (se 

bilaga 1) har jag dels försökt att hålla frågorna öppna, men dels även lagt till frågor med vilka 

jag öppnar upp systemteorins olika nivåer för diskussion (t.ex. tilläggsfrågor om familjens 

nätverk och andra stödåtgärder).  

 

Eftersom min strävan var att få fram socialhandledares uppfattningar kring arbetet och 

omständigheterna i familjer med barn med ADHD, anser jag att en semistrukturerad intervju 

med inslag av ”Critical incidents”-tekniken var ett bra sätt att få en inblick i familjers 

situationer, nätverk och stödbehov vid tidpunkten av socialhandledningen. I och med att 

fallbeskrivningarna gav långa och mångsidiga beskrivningar på såväl familjen som 

socialhandledningen, ansåg jag att kvalitativ innehållsanalys var ett bra sätt att fånga upp de för 

forskningsfrågan relevanta bitarna och försöka finna likheter och olikheter i materialet. 

 

4.2.  Material 
Jag hade som avsikt att intervjua 6–8 socialhandledare som arbetar med socialhandledning för 

barnfamiljer vid Helsingfors stad. Eftersom min studie handlar om socialhandledarnas 

erfarenheter kring deras arbete i familjer med barn med ADHD samt deras uppfattningar om 

familjernas servicebehov, var kravet att informanterna har erfarenhet av arbete med familjer 

med ADHD-relaterade utmaningar. En familj med ADHD-relaterade utmaningar definierade 

jag som en familj där minst ett barn haft ADHD-liknande symptom och att familjen på grund 

av utmaningar relaterade till barnets ADHD-symptom har sökt sig till tjänsten 

socialhandledning för barnfamiljer. För att få tag i informanter, kontaktade jag ena teamets 

ledande socialhandledare och bad denne att vidarebefordra min intervjukallelse till 

socialhandledarna per mejl. Eftersom inga socialhandledare efter ett flertal mejl hörde av sig 
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till mig, kom vi i samråd med de två teamens ledande socialhandledare överens om att jag deltar 

i deras teammöten (på distans) där jag presenterade mig själv och min studie för 

socialhandledarna. Efter dessa möten samt ytterligare ett e-postmeddelande per team blev jag 

kontaktad av 6 socialhandledare som var villiga att delta i en intervju. En av de intresserade 

hade möjlighet att delta i intervjun först senare, under januari 2021, och eftersom jag i det skedet 

redan hade haft 5 innehållsrika intervjuer, valde jag av tidsmässiga skäl att låta bli att ordna en 

sjätte intervju. Totalt intervjuade jag 5 socialhandledare. Intervjuerna hölls på distans via Zoom 

och Teams (på grund av Covid-19-pandemin), de spelades in, och transkriberades. Jag har 

förvarat ljudfilerna på min privata, lösenordskyddade dator. Endast jag har haft tillgång till 

intervjumaterialet. Jag har själv transkriberat intervjumaterialet, och även utskrifterna har 

förvarats säkert och lösenordskyddat. 

 

Mitt forskningsmaterial kom att bestå av 5 intervjuer, vars längder varierade mellan 71min och 

102min. Intervjuerna transkriberades an efter, och transkriberingarna resulterade i totalt 59 

sidor text. Ordantalet var totalt 34 952 och teckenantalet var (utan blankslag) 188 175. När jag 

transkriberade materialet lämnade jag bort/ändrade sådana detaljer, som kunde riskera 

informanters eller beskrivna familjers integritet. 

 

4.3.  Abduktiv kvalitativ innehållsanalys 
I analysen av materialet har jag använt mig av abduktiv, dvs. teoristyrd kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en allmän analysmetod, som kan användas vid ett 

flertal olika sorters kvalitativa forskningar. Metoden kan dels beskrivas som en enskild 

analysmetod, men kan även granskas som ett brett teoretiskt perspektiv. Ser man på 

innehållsanalys som ett brett teoretiskt perspektiv som innefattar analys av innehåll i t.ex. skrift, 

tal, eller händelser, kan flera olika kvalitativa forskningsmetoder sägas härstamma från 

innehållsanalys (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78). Som en enskild analysmetod är innehållsanalys 

en metod med hjälp av vilken dokument (i vid bemärkelse, t.ex. artiklar, intervjuer, rapporter, 

tal mm. i form av skrift) kan analyseras systematiskt och objektivt. Med hjälp av 

innehållsanalys strävar man efter en strukturerad beskrivning och sammanfattning av 

forskningsmaterialet, men slutsatserna återstår att dra efter att materialet ordnats med hjälp av 

analysmetoden. Det har riktats kritik till forskningar som gjorts med hjälp av innehållsanalys, 

då forskaren låtit bli att dra slutsatser utgående från materialet och presenterat det ordnade 
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materialet som resultat (ibid, 87). Innehållsanalys är alltså ett redskap som man med hjälp av 

kan på ett strukturerat sätt ordna och sammanfatta forskningsmaterialet. Materialet spjälkas i 

bitar, begripliggörs och sätts ihop igen till en logisk helhet (ibid, 91), men slutsatserna kvarstår 

att dra efter att materialet omformats till en mer begriplig form.  

 

Kvalitativ innehållsanalys kan utföras på tre olika sätt: materialbaserad (induktiv), teoribaserad 

(deduktiv) och teoristyrd (abduktiv) innehållsanalys. Med materialbaserad analys strävar 

forskaren efter att skapa en teoretisk helhet med utgångspunkt i materialet. Analysenheterna 

väljs ur materialet, och grundtanken är att analysenheterna inte är bestämda i förväg eller att 

tidigare kunskap, forskning eller teorier inte har en inverkan på hur analysen utförs. 

Teoribaserad innehållsanalys avviker från den förstnämnda genom att analysen styrs av 

tidigare kunskap, t.ex. en teori eller modell. Inte sällan används den här typen av analysmetod 

inom naturvetenskaplig forskning t.ex. för att testa tidigare funnen kunskap i en ny kontext. I 

teoribaserad innehållsanalys är t.ex. kategorierna skissade i förväg på basis av någon tidigare 

teori, och med hjälp av analysen kan man bekräfta (och förnya) den teori som analysen baserats 

på (Tuomi och Sarajärvi 2018, 80–82).  

 

Den tredje formen, teoristyrd dvs. abduktiv innehållsanalys, kunde sägas vara en blandning av 

de två ovannämnda analysformerna. I en teoristyrd innehållsanalys kan tidigare kunskap och 

tidigare teorier agera som hjälpmedel, men analysen grundar sig inte helt i teori. I studiens 

teoridel presenteras teorin och teorins antagande om hur det forskade fenomenet ter sig. 

Analysenheterna väljs utgående från materialet, men i slutskedet av analysen återkommer 

forskaren till teorin och granskar fenomenet och analysenheterna i ljuset av teorin (Tuomi och 

Sarajärvi 2018, 81–82). I en teoristyrd innehållsanalys kan en i slutskedet av analysen jämföra 

eller sammanställa resultaten i ljuset av tidigare kunskap, men även skapa ny kunskap som 

tillägg till teorin. Tydliga riktlinjer för i vilket skede eller hur teorin tar plats i en teoristyrd 

innehållsanalys saknas, och resultaten kan i en teoribaserad och teoristyrd forskning komma att 

bli rätt lika. Det som främst skiljer åt de här två ligger i grunden av forskningen; 

materialinsamlingen görs rätt fritt (med tanke på forskningsämnet och -frågan) och analysen 

påbörjas utgående från materialet i den teoristyrda formen, medan såväl materialinsamlingen 

som analysen baserar sig helt i den teori som ämnas att ”testas” i teoribaserad analysform 

(Tuomi och Sarajärvi 2018, 82–83). Då forskaren närmar sig materialet enligt materialets 
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villkor men med tidigare kunskap gällande fenomenet och lämpliga teorier som bas är det 

frågan om en teoristyrd analys (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). 

 

Jag anser det vara motiverat att använda teoristyrd innehållsanalys i analysfasen av studien, i 

och med att jag dels ämnat plocka fram socialhandledarnas uppfattningar om familjers styrkor 

och stödbehov men dels även se på familjen som en helhet. Materialbaserad innehållsanalys 

lämpar sig väl då man ämnar få fram en teoretisk uppfattning från materialet, och specifikt då 

det gäller t.ex. erfarenhet eller upplevelser av ett fenomen (Tuomi och Sarajärvi 2018, 80). I 

och med att jag även ämnar skapa en uppfattning om i hurdana fall tjänsten socialhandledning 

för barnfamiljer är en ändamålsenlig stödform för familjer med ADHD-relaterad problematik, 

var det enligt mig motiverat att använda mig av teoristyrd innehållsanalys, och genom det 

kartlägga familjens stödbehov och resurser med hjälp av systemteorins olika nivåer. För att få 

en förståelse om familjen som helhet (ur socialhandledares perspektiv) har tidigare forskning 

och min valda teoretiska referensram, både på medveten och omedveten nivå haft en inverkan 

på hur analysen framskred.  

 

4.4.  Arbetsprocessen 
Analysfasen började redan i intervjusituationen. Redan under andra intervjun märkte jag att jag 

kunde urskilja några likheter och olikheter i jämförelse med den första. Ju fler intervjuer jag 

gjorde, desto fler tankar fick jag om eventuella kategorier och underkategorier för materialet. 

Jag transkriberade varje intervju direkt efter intervjun, alltid före den följande intervjun, vilket 

gjorde att jag redan hunnit bearbeta de tidigare intervjuerna såväl mentalt som i skrift, och på 

så sätt hade rätt friska minnen om innehållet i de tidigare intervjuerna. 

 

När alla intervjuer var transkriberade påbörjade jag den fysiska bearbetningen av materialet. 

Jag läste först igenom alla intervjuer utan att göra anteckningar eller kodningar. Sedan läste jag 

igenom mina forskningsfrågor igen, och på basis av dem skapade jag 7 färgkoder, som jag 

sedan använde för att markera delar i utskrifterna. Färgkoderna var följande: utmaningar och 

stödbehov i förhållande till barnet i rött, utmaningar och stödbehov i förhållande till föräldern 

i lila, resurser i grönt, viktiga ”ingredienser” i gult, socialhandledningens stödåtgärder i turkost, 

stödåtgärder som skulle behövas i grått. Jag läste igenom de transkriberade intervjuerna igen, 

och markerade delarna enligt färgkoderna ovan. Jag markerade alltså alla de delar i intervjuerna, 
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som tangerade stödbehov, utmaningar, resurser och sådant, som påverkat socialhandledningen 

på ett eller annat sätt, och markeringarna gjordes med olika färger beroende på om det gällde 

barnet/föräldern/socialhandledningen/övrigt. I och med att jag i det här skedet kunde tydligt 

urskilja resurser och stödbehov på olika ”nivåer”, dvs. i relation till barn/föräldrar osv, valde 

jag att ta in systemteorin med i analysen, och delade mina markeringar i grupper enligt följande 

nivåer: barnet, föräldrarna, nätverk, och socialhandledning. Då kom dessa kategorier att bilda 

saliga blandningar av många färger, i och med att jag i färgkodningen hade valt att skilja mellan 

t.ex. utmaningar och stärkande resurser i förhållande till barnet, men nu valde att slå ihop 

utmaningar och resurser hos barnet under en och samma kategori: barnet. Även andra kategorier 

blandades och omformades i och med den nya fördelningen. När jag nu hade skapat dessa nya 

kategorier och nivåer, men fortfarande hade med långa ”utdrag” från intervjuerna, började jag 

förkorta utdragen och citaten, för att sedan skapa nyckelord och kategorisera materialet vidare.  

 

I tabellen nedan (tabell 1) ger jag exempel på hurdana förkortningarna kom att bli, och hur 

kategorier sedan skapades på basis av det. Tabellens exempel gäller kategoriskapandet under 

övergripande temat ”barn”. Processen har varit rätt lika för temana ”föräldrar” och 

”socialhandledning”. För temat ”nätverk” gick processen en aning mer mekaniskt till, i och 

med att jag i ett tidigt skede kunde urskilja att stödnätverkets stödjande och rubbande faktorer 

ofta gällde antingen barnets eller föräldrars/familjens övriga stödåtgärder (t.ex. vårdkontakter 

el. dyl.) eller familjens nätverk i form av släktingar eller vänner. Jag valde därmed att gruppera 

materialet till ”Barnets nätverk” och ”Föräldrars och familjens övriga nätverk”. 
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Längre utdrag/citat Förkortade begrepp Nyckelord Slutlig kategori 
”det var en hemsk kamp om 
kvällarna, att vi får inte barnet i 
säng på något sätt” 

Utmaningar med 
läggdags 

Kvällsrutiner Vardagsrutiner 

”…att hen inte fick barnet att sitta 
vid bordet…och äta den mat som 
serveras” 

Utmaningar med ätande Matvanor/-rutiner Vardagsrutiner 

”vi hade också ett schema för 
kvällsrutinerna där det fanns bilder 
för hur barnen, liksom vad som ska 
göras när det är dags att gå och 
lägga sig” 

Interventioner för 
kvällsrutiner 

Kvällsrutiner Vardagsrutiner 

”hen hade sådana känsloutbrott 
både hemma och i skolan” 

Känsloutbrott Känsloreglering Känslor och 
känsloreglering 

”..och hen upplevde att hen var så 
dålig och inte kunde någonting och 
borde egentligen vara död” 

Dålig självkänsla Självbild Känslor och 
känsloreglering 

”vi talade om att vad man kan göra 
istället för att skrika eller slå till 
nån. Och vi gjorde en sånhän 
känslokarta med olika känslor och 
sen fanns det olika handlingar” 

Interventioner för 
känsloreglering 

Känsloreglering Känslor och 
känsloreglering 

Tabell 1: Exempel på kodning och kategoriskapande 

 

Med hjälp av tabellen ovan ämnar jag förtydliga analysprocessens gång. I kolumnen längst till 

vänster har jag radat upp sådana citat från intervjuerna, som tangerar det övergripande temat 

”barn”. I följande kolumn har jag sedan förenklat citatet och framfört dess mening i ett förkortat 

format. I följande kolumn har jag förenklat uttrycket vidare till ett nyckelbegrepp, och sedan i 

sista kolumnen, längst till höger, har jag skapat lite bredare underkategorier som innefattar flera 

nyckelbegrepp. På detta vis har jag gått tillväga med alla utdrag från intervjuerna – förkortat 

citaten, skapat nyckelbegrepp och sedan grupperat och ”slagit ihop” nyckelbegreppen för att 

komma fram till ett fåtal slutliga kategorier. Processen har jag gjort skilt för alla teman ”barn”, 

”föräldrar” och ”socialhandledning” (undantag för ”nätverk”) och på så vis hållit isär de 

systemteoretiska nivåer som jag kunnat urskilja i materialet. I kapitel 5 presenterar jag 

resultaten och beskriver de slutliga kategorierna vidare.  
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4.1. Etiska överväganden 
Innan jag kontaktade potentiella informanter för min studie, har jag i enlighet med Helsingfors 

stads riktlinjer ansökt om forskningstillstånd från staden. Forskningstillståndet beviljades 

24.11.2020. 

 

Det råder en viss maktobalans mellan forskare och intervjuobjekt, oberoende av den 

intervjuades yrke eller ställning. Andersson och Swärd (2008) diskuterar asymmetrin i 

forskningssammanhang, och problematiken i speciellt socialvetenskaplig forskning, där 

informanter från fältet kan vara i utsatta positioner, och maktobalansen därmed bli väldigt stor 

och tydlig. Trots att intervjuobjekten i den här studien inte är brukare, utan aktörer inom det 

sociala fältet, är maktobalansen i intervjusituationen ändå viktig att diskutera och beakta. 

Andersson och Swärd (ibid) påpekar att det alltid i intervjusituationer finns begränsningar även 

om dialogen ämnar vara så öppen och tvåsidig som möjligt. Begränsningarna uppstår redan i 

planeringsfasen; den som intervjuar har från början en större makt i situationen, i och med att 

intervjuns karaktär och frågor är förbestämda. Intervjuaren leder diskussionen och försöker se 

till att alla frågor blir besvarade, och begränsar svaren i vissa fall (ibid). Jag har i 

intervjusituationen ämnat skapa en möjligast öppen dialog med informanterna för att minimera 

maktobalansen som råder mellan oss. I och med att jag som forskare lett samtalet, styrt 

samtalsämnen och haft en rätt omfattande och styrande intervjuguide, har jag ändå suttit på en 

viss makt. Utöver själva intervjusituationen är maktpositionen också närvarande i övriga skeden 

av forskningsprocessen. I analysfasen tolkar forskaren meningen i informanters utsagor och i 

rapporteringen skriver hen ut den nya kunskap som analysen fört med sig, och har således i 

teorin möjlighet att misstolka och förvränga resultat (Kvale & Brinkmann 2009, 233–235). 

Trots att jag strävat efter en möjligast öppen dialog i intervjuerna och undvikit att låta min egen 

förståelse eller förkunskap påverka analysen av materialet, kan full objektivitet i dess 

ordagranna mening vara svår att uppnå i kvalitativ forskning (ibid, 259–262). Kvale och 

Brinkmann (ibid) menar ändå att kunskap som produceras i intervjuer inte heller nödvändigtvis 

är rent subjektiv, i och med att objektivitet är en mångtydig term. Författarna menar bland annat 

att forskare ska förhålla sig objektivt till sin subjektivitet, dvs. vara medveten om sina fördomar, 

och på så sätt sträva efter reflexiv objektivitet (ibid, 260). Med utgångspunkt i tidigare forskning 

och egna erfarenheter har jag förhållit mig skeptiskt till huruvida familjer med barn med ADHD 

i Finland erbjuds tillräckligt stöd specifikt med hänsyn till tidiga stödåtgärder. Jag har ämnat 
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analysera materialet utgående från vad informanter sagt och menat, dvs. förstå informantens 

mening istället för att bekräfta sådant jag själv tror och förstår. Min förkunskap och mina 

fördomar kan trots det ha påverkat analysen på ett omedvetet plan, även om jag på ett medvetet 

plan har strävat efter objektivitet.  

 

På grund av den rådande Covid-19-pandemin och dess medförda rekommendationer enligt 

vilka sociala kontakter ska undvikas, valde jag att utföra mina intervjuer på distans via video. 

En nackdel med datorstödda intervjuer är att de kan föra med sig en ofruktbar distans mellan 

informanten och intervjuaren, och på så sätt rubba kontakten mellan dessa (Kvale & Brinkmann 

2009, 165). Kroppslig närvaro och dess medförda möjligheter till bättre kontakt mellan 

informant och intervjuare kunde ha varit en viktigare aspekt i intervjuer med mer känsligt 

innehåll. I och med att informanterna i min studie var professionella, hade tidigare erfarenhet 

av videomöten och dessutom hade en sorts expertroll i intervjun, hade distansen ändå en rätt 

liten negativ inverkan på intervjusituationen. I och med att intervjuerna utfördes via video blev 

samtalen levande och berikades med gester och ansiktsuttryck, trots fysisk distans. En stor 

fördel med distansmöten var att det var rätt enkelt att hitta lämpliga tidpunkter för intervjuer 

och att informanterna själva kunde välja ett lämpligt ställe för intervjun.  

 

Enligt forskningsetiska delegationens (TENK 2019) etiska principer är informerat samtycke, 

frivillighet, rätten till att avbryta deltagande, rätten att annullera sitt deltagande, rätten att få 

information om forskningen samt behandling av personuppgifter viktiga aspekter i all forskning 

där forskaren utbyter information med informanter, t.ex. i form av intervjuer. Innan intervjuerna 

skickade jag ett e-postmeddelande till varje informant. I epostmeddelandet ingick tre bilagor; 

informationsbrev (se bilaga 3), personregisterrapport (se bilaga 4) och samtyckesblankett (se 

bilaga 2). I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, forskarens tystnadsplikt, informantens 

rätt att avbryta deltagandet i studien samt hur forskningsmaterialet kommer att förvaras och när 

det kommer att förstöras. Informanterna ombads att läsa, begrunda samt ifall av samtycke, 

skriva under en samtyckesblankett, innan intervjun inleddes. Samtyckesblanketten skrevs under 

av varje informant, och en kopia av den returnerades till mig i elektroniskt format (per e-post 

eller textmeddelande). I början av varje intervju påminde jag informanten om dess rätt att 

avbryta intervjun, låta bli att svara på frågor och att dra sig ur studien efter intervjun, utan 
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negativa påföljder. Informanterna informerades om att det efter inlämning av 

magisteravhandlingen inte är möjligt att dra sig ur studien.  

 

I mina intervjuer med socialhandledare stötte jag på information dels gällande sådana familjer 

som socialhandledarna arbetat med och dels gällande informanterna själva. I enlighet med 

forskningsetiska delegationens riktlinjer (TENK 2019) har jag strävat efter att respektera såväl 

informanters som de av informanter beskrivna familjers integritetsskydd. Jag påminde 

informanterna om att under intervjun låta bli att nämna sina egna eller klienters personuppgifter 

eller annan information, som kunde avslöja klienters personlighet. Kvale och Brinkmann (2009, 

204) menar de att det i känsliga fall kan vara ändamålsenligt att i utskriftfasen dölja identiteten 

hos informanter och de som nämnts av informanter. För att skydda och bevara integriteten hos 

både informanter och de som nämnts av informanter, har jag i utskrift- och analysfasen 

anonymiserat, ändrat eller utelämnat specifika, möjligtvis igenkännbara detaljer. Dessutom har 

jag i slutrapporten låtit bli att inkludera sådana citat, som haft väldigt specifika och omfattande 

beskrivningar på enskilda familjer, för att minimera risken för igenkännbarhet. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, 203) betonar vikten av att beskydda konfidentialiteten hos de som 

deltagit samt de som nämnts i intervjuer, och menar att intervjuer och utskrifter ska förvaras 

säkert och raderas när de inte längre behövs. Jag har förvarat intervjumaterialet elektroniskt på 

min privata, lösenordskyddade dator, och enbart jag har haft tillgång till det. Intervjumaterialet 

(dvs. ljudfilerna) raderades när intervjuerna var genomförda och transkriberade. Också 

utskrifterna har bevarats på min privata lösenordskyddade dator, och raderades precis innan 

inlämning av avhandlingen, i mars 2021. Trots att jag bevarat såväl samtyckesblanketterna som 

intervjumaterialet säkert, har jag inte kunnat garantera att materialet inte läcker ut till en tredje 

part. Sådant kunde hända t.ex. i fall av ett inbrott, dataintrång el. dyl. Jag antar att varken jag 

eller min studie är av sådant intresse för någon, att den kunde locka någon till brottsligheter. 

Skulle det trots allt ske, kunde informanternas anonymitet riskeras; informanternas namn, 

underskrift och arbetsplats kunde avslöjas ifall samtyckesblanketter, intervjumaterial och 

avhandlingen skulle alla läcka ut till en tredje part. För att minimera risken för läckage, har jag 

förvarat materialet i olika mappar på min privata, lösenordskyddade dator och raderat det när 

jag inte längre haft behov av det. Genom att förstöra forskningsmaterial an efter, har jag bevarat 

informanters integritet. Däremot kan förstörande av forskningsmaterial påverka studiens 
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trovärdighet, i och med att andra parter inte kan komma åt, och granska materialet. Det är något 

jag trots allt medvetet valt att göra, på grund av intervjuernas känsliga innehåll.   
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5.  Resultat 
I det här kapitlet redogör jag för resultaten av analysen. Som beskrivet i arbetsprocessen i 

föregående kapitlet, har jag skapat de övergripande temana dels utgående från systemteorins 

olika nivåer och dels utgående från intervjumaterialet. De övergripande temana kom att bli: 

”Barnet/barnen i fokus”, ”Föräldern/föräldrarna i fokus”, ”Nätverk” och ”Socialhandledning”. 

Jag har analyserat materialet som berör barnen, föräldrarna, nätverket och socialhandledningen 

skilt var för sig, och kommer nu att presentera de kategorier som jag kommit fram till under 

varje tema. Jag kommer även att beskriva kategorierna mer ingående och belysa resultaten med 

hjälp av citat från intervjuerna. I analysen har jag plockat fram såväl utmaningar/stödbehov som 

styrkor/resurser på de olika nivåerna. Efter att resultaten presenterats, följer ett underkapitel 

med slutsatser, där jag besvarar forskningsfrågorna skilt för sig. Därefter följer ett underkapitel 

med diskussion av resultat i ljuset av teoretiska referensramen.  

 

För att bevara familjers anonymitet har jag låtit bli att skriva ut citat som beskriver familjers 

helhetssituationer och kommer enbart att inkludera korta utdrag i sådana fall, där en familj 

beskrivits mer ingående. Jag har översatt citaten från finska till svenska, med avsikten att bevara 

citatens mening och betoning.  

 

5.1.  Barnet/barnen i fokus  
I många intervjuer betonades såväl utmaningar och styrkor i förhållande till barnet eller barnen 

i familjer med barn med ADHD. I min analys har jag kommit fram till följande kategorier med 

barnet i fokus: 1) Känslor och känsloreglering, 2) Vardagsrutiner och 3) Delaktighet och roller 

i familjen.  

 

5.1.1.  Känslor och känsloreglering 

I alla intervjuer togs olika utmaningar och stödbehov som gällde barnets känsloliv och -

reglering upp. Utmaningarna hos familjer med barn med ADHD kan vara starkt kopplade till 

barnets beteende och dess mående.  

 

Socialhandledarna nämnde ofta att stödbehovet i familjen gällt barnets känsloutbrott. En del 

informanter menade att känsloutbrotten ofta kunde kopplas till situationer när barnet begränsas 
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eller när saker inte går som barnet förväntat sig. En informant beskrev ett fall så här: ” (...) det 

var liksom känsloutbrott, att om saker inte går som de vill, som barnet hade tänkt sig, så då 

kunde världen vara helt över”. En annan informant sa att ”när barnet blev argt så kunde det 

liksom sparka, slänga och gå fysiskt på andra familjemedlemmar”. Socialhandledarna beskrev 

att de i sådana fall arbetat med såväl föräldrarna som barnet för att ge verktyg att handskas i 

situationerna och övat olika sätt att reglera känslor, t.ex. genom att skapa olika bildkartor med 

handlingsmönster eller övat på att namnge känslor, samt gått igenom händelserna steg för steg 

för att skapa bättre förståelse om vad som hänt just innan raseriutbrottet, och hur barnet och 

föräldrarna kan försöka förutse och förebygga samt hur de kan agera i liknande situationer 

framöver.  

 

En del informanter beskrev fall där barn haft höga krav på sig själv och/eller dålig självkänsla. 

En informant beskrev ett barn så här: ” (…) det (barnet) hade jättehöga krav på sig själv, men 

samtidigt jättedåligt självförtroende”. Då har socialhandledaren arbetat med att skapa en 

sundare självbild för barnet genom att t.ex. diskutera de förväntningar som barnet har på sig 

själv och som vuxna har på barnet, för att få förväntningarna att landa på en mer realistisk nivå. 

En annan beskrev målet med arbetsprocessen så här: ” (…) att hitta och identifiera barnets och 

förälderns egna, individuella, och också familjens gemensamma styrkor och resurser, kopplat 

till att forma en mer positiv självbild till det här barnet”. Här har såväl förälderns som barnets 

självbild och självförtroende varit ett av målen med arbetet.  

 

Kategorin känslor och känsloreglering hos barn beskriver främst utmaningar och stödbehov hos 

familjer. Många informanter angav att föräldrar sökt sig till tjänsten i och med att de är trötta 

eller saknar verktyg att handskas med eller stöda barnet i förhållande till t.ex. explosiva utbrott 

och känsloreglering eller dålig självkänsla.  

 

5.1.2.  Vardagsrutiner 

Utöver barnets känsloliv var vardagsrutiner något som ofta kom upp i intervjuerna som 

utmaningar och stödbehov. Speciellt synlig blev problematiken med kvällsrutinerna; att 

kvällarna i familjerna är livfulla och föräldrarna känner sig mållösa då de inte vet hur de ska få 

barnet att lägga sig. Utöver kvällar blev också utmaningarna med morgonrutiner och avgång 

till daghem och skola synliga. Många informanter tog upp barnets starka behov av förälderns 
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stöd och styrning under såväl morgonen som kvällen, vilket kunde belasta 

föräldern/föräldrarna.  

 

Utmaningar i olika övergångssituationer beskrevs i många intervjuer som något som familjer 

önskat få stöd och vägledning i. Med övergångssituationer avser jag vardagliga situationer där 

ett barn ska övergå från en syssla till en annan; t.ex. avfärd från hemmet till daghem/skola på 

morgonen, att ta itu med kvällssysslor på kvällen eller att komma till matbordet för att äta. En 

av informanterna sa att ” (…) för att barnet hade starkt behov av en vuxens närvaro i 

övergångar”, och att de arbetat fram ett schema och en tydlig plan för hur vardagssysslorna 

ska gå till så att vuxna kan vara närvarande i de kritiska stunderna. En annan informant beskrev 

en familjs situation som följande: ”…sådana här vardagliga utmaningar, att 

övergångssituationer, att gå och lägga sig, situationer då man på morgonen borde åka till 

daghemmet, att de var helt kaotiska”, och en tredje: ”morgnarna var väldigt kaotiska (…) en 

stor utmaning var att barnet for och vandrade från hallen… Rymde. Och föräldern springer 

efter”. Även kvällsrutiner beskrevs ofta som utmanande, t.ex.: ”det är en enorm kamp om 

kvällarna (…) barnet vill inte sova”. Som stöd och hjälp i vardagssituationer beskrev 

socialhandledarna användning och ibruktagande av olika bildkartor eller ”scheman” där de 

delat upp t.ex. morgon- och/eller kvällsysslorna i små fragment för att konkretisera rutinerna 

för såväl barnet som föräldern. En del betonade även vikten av att förbereda barnet inför olika 

övergångssituationer, att berätta till barnet i förväg om vad som kommer att ske.  

 

Också i den här kategorin, vardagsrutiner, betonas utmaningar och stödbehov starkt. 

Utmaningar i olika övergångssituationer och barns starka behov av den vuxnas stöd och närvaro 

i olika situationer har i många av de beskrivna fallen varit något som socialhandledaren arbetat 

med i familjen. 

 

5.1.3.  Delaktighet och roller i familjen 

Barnets eller barnens delaktighet och roller i hemmet och dess inverkan på socialhandledningen 

lyftes även upp, både på gott och på ont.  

 

En del av informanterna lyfte fram vikten av att barnet är motiverat och är med i 

arbetsprocessen, för att nå målen med arbetet. En av informanterna berättade så här om en 
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lyckad arbetsprocess: ”Det här barnet var själv också jättemotiverat. Och det tänker jag också 

att var en jättestor fördel till att det blev en så bra process. Så det här barnet var själv 

jättemotiverat, tog fram penna och papper och gjorde upp en lista. Och jag tror att eftersom 

det var så jättemotiverat (…) så ville det också följa det som vi (…) hade kommit överens om”. 

Många informanter framhävde även vikten av att ta med barnet i planerandet av 

”interventionerna”. En informant sa: ” (…) för att barnet var i den åldern, så hade vuxna 

bestämt bilderna, men barnet fick själv bestämma i vilken ordning de här bilderna, liksom, ska 

ske. Och vi tänkte att då det är så många saker som vuxna bestämmer här, att barnet fick sen 

själv bestämma om det är trevligare att till exempel byta om till pyjamas före kvällsmaten, eller 

så. Att vi tänkte att det här är nu din grej, att nu fick barnet liksom välja”. 

 

I andra sammanhang beskrevs även barnets delaktighet som ”ansvarstagande” och att processen 

kunnat bli tung och en besvikelse för barnet, då barnet ensam burit på ansvaret för 

ändringsprocessen. En informant berättade följande: ” (…)barnet var det ivrigaste för 

ändringen av kvällsrutinerna. Det var på barnets ansvar att få med föräldrarna i det. (…) 

Fortfarande känner jag att, vilken hemsk upplevelse det har varit för barnet”. Barnets 

motivation och vilja till förändring kan konstateras vara viktig, men räcker i sig själv inte till, 

utan kräver även stöd från föräldrar. 

 

Syskonens roll beskrevs i många fall som positiva, men i en intervju lyftes även syskonens roll 

som ansvarstagande i negativ bemärkelse. En informant beskrev ett syskons hjälp så här: 

”större syskonet hjälpte med läxorna, vilket var liksom bra att hen hjälper. Men hen hjälpte 

liksom i en ansvarstagande roll”. I övrigt beskrevs syskonrelationer ofta i positiv eller neutral 

bemärkelse, t.ex. att barnen kunde leka tillsammans och kom bra överens med varandra.  

 

Kategorin delaktighet och roller i familjen består av både utmaningar och stödjande resurser 

hos familjer med barn med ADHD. Barnets motivation, delaktighet och syskonens roll kan dels 

stärka arbetsprocessen men kan i vissa fall även ha en negativ inverkan på familjestrukturen 

och socialhandledningen. 
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5.2.  Föräldern/föräldrarna i fokus 
På basis av analysen kom jag fram till tre kategorier under temat ”Föräldrar”: 1) 

Mångfacetterade utmaningar, 2) Delaktighet och tillit till processen och 3) Familjeband och 

föräldrars samarbete. Föräldrarna spelar en stor roll i arbetsprocessen enligt socialhandledare.  

 

5.2.1.  Mångfacetterade utmaningar 

Mångfacetterade utmaningar kom fram i många intervjuer som rätt avgörande för 

arbetsprocessens lyckande. I sin helhet kan det konstateras att om utmaningarna i familjen är 

för stora och för många, kan det försvåra familjedynamiken och göra det svårt för föräldrarna 

att finna energi och utrymme för en ändringsprocess i familjen.  

 

I varje intervju lyftes aspekten om mångfacetterade utmaningar fram. Det kom främst fram i 

beskrivningarna av ”mindre lyckade” fall. I dessa handlade det alltså om föräldrarnas övriga 

livssituation som i sin helhet gjort det utmanande att finna utrymme för socialhandledning och 

ändringsarbete. Informanterna beskrev t.ex. föräldrar som har egna hälsorelaterade utmaningar, 

egen ADHD-relaterad problematik, föräldrar som är mitt inne i en skilsmässoprocess, 

ensamförsörjande föräldrar eller föräldrar som har ekonomiska utmaningar och/eller är 

arbetslösa. En informant beskrev familjens situation som följande: ”… och helhetssituationen 

var ganska utmanande… … att förälderns resurser räckte längre inte till” och en annan: ”Och 

därför har det inte heller fungerat med socialhandledning, för det har varit för stora 

utmaningar och för många”. En tredje sammanfattade sina tankar om när socialhandledning 

inte räcker till som följande: ”Jag tänker att om det finns till exempel skilsmässa eller 

vräkningshot eller oförmåga att betala hyran eller egna livet är totalt råddigt, så då märks det 

att det är svårt att få barnets behov att rymmas i vuxnas tankar”. Citaten ovan förklarar sig 

själva rätt bra; om föräldrarna är väldigt belastade eller har många olika kontakter samtidigt är 

det svårt att dels finna tillräckligt mycket tid för socialhandledningen och dels energi och 

motivation att ta itu med arbetet för en ändringsprocess. En informant beskrev påbörjandet av 

en ändringsprocess utmanande och energidryg: ”…för att få igång en ändring så tar det ju 

jättemycket energi i början… grälen kan vara ganska häftiga i början från barnets sida för att 

det är ju något som barnet inte håller med om”. Då behövs det utrymme och ork från förälderns 

sida att ta itu med sådant, men ifall ens energi går åt till att klara sig i vardagen, kan det enligt 

informanterna vara rätt omöjligt att påbörja en ändringsprocess.  
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Många informanter berättade även om föräldrars utmaningar eller övriga stödkontakter i en mer 

positiv anda. Då handlade det mer om enstaka utmaningar som föräldern fick stöd till från annat 

håll, och i sådana fall kunde socialhandledningen vara ett tillräckligt stöd för familjen. Detta 

kunde gälla t.ex. en förälders egna ADHD-relaterade symptom som den utarbetade på annat 

håll eller depression som den blev behandlad för. Socialhandledaren kunde även arbeta med 

förälderns egna vardagsrutiner, skapa scheman och planera vardagen för föräldern – så att den 

sedan bättre kunde stöda barnet i vardagen. Sammanfattningsvis kan mångfacetterade 

utmaningar hindra socialhandledningen och föräldrarna från att ta itu med ärenden relaterat till 

barnet, ifall de övriga utmaningarna är mer ”akuta” och gör att förälderns energi och resurser 

går åt till att handskas med dem.  

 

5.2.2.  Delaktighet och tillit till processen 

Föräldrars delaktighet i arbetet och tillit till processen kom även fram i alla intervjuer, och kom 

att spela en betydande roll i familjen och arbetsprocessen. 

 

Föräldern/-arna är i en central roll i socialhandledningen, och informanterna beskrev ofta att 

förälderns insyn i sin egen roll och förälderns motivation till arbetet haft en avgörande inverkan 

på processens gång. Med förälderns roll avser jag förälderns förmåga att se sin egen insats som 

avgörande i en ändringsprocess inom familjen. En del informanter beskrev situationer där de 

fått intryck av att en förälder önskat att socialhandledaren arbetar med barnet, ”fixar” barnet, 

utan förälderns insats. En informant sammanfattade förälderns roll i arbetsprocessen så här: 

”Och där tänker jag att det också är jätteviktigt att föräldrarna är samarbetsvilliga och villiga 

att stöda det här arbetet, att jobba för den här förändringen, att inte förlita sig totalt på den 

här socialhandledaren (…) men det finns många föräldrar som tänker att, som också tar kontakt 

för att dom kanske inte själva har reflekterat över sitt egna föräldraskap eller sin egen insats, 

eller sitt eget ansvar i det här, och tänker att okej, om nån annan fixar mitt barn så blir det 

bra”. I citatet beskriver informanten sina tankar överlag kring viktiga aspekter i arbetet, utan 

att syfta till något specifikt fall. Informanten betonar vikten av att såväl föräldrar som barn 

förstår att en ändringsprocess kräver en arbetsinsats från alla familjemedlemmar, och att alla (i 

synnerhet föräldrarna) är villiga och beredda att både stöda och delta i arbetet. Samma 

informant konstaterade även att ”ansvaret ligger heller aldrig i barnet när man ska göra en 
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förändring. Och eftersom vi ändå inte träffas varje dag, så är det jätteviktigt att föräldern då 

upprätthåller det man kommit överens om, alla dagar, tills man träffas nästa gång”. 

Informanten förde tydligt fram vikten av att föräldrarna aktivt upprätthåller de nya ”reglerna”, 

och att det inte kan förväntas av barnet att klara av att lära sig nya handlingssätt själv. 

 

En av informanterna beskrev motivationens roll i en lyckad process så här: ” (…) det här med 

motivationen från både föräldrar och barnet, att den var jättestark. Och därför var det möjligt 

för dem att göra förändringar”. En annan informant beskriver en av orsakerna till en lyckad 

arbetsprocess som följande: ”och det att hen hade mod att lita på arbetsprocessen och tillät 

mig komma och fundera på sådana saker som hen själv behövde reflektera kring sitt eget 

föräldraskap och agerande som förälder. (…) Hen var motiverad och hen litade”. Informanten 

menar att förälderns förmåga att lita på socialhandledaren och öppet diskutera såväl hela 

familjens som förälderns individuella ärenden varit en viktig aspekt i arbetsprocessens gång. 

Förälderns roll i arbetsprocessen beskrevs ytterligare så här: ”…förälderns roll, att det skedde 

en process i dom också, att det inte bara var för att stöda barnet som vi är här, utan att 

föräldrarna också fick en spark i baken (…) att det tror jag också hjälpte eller gjorde att det 

blev en lyckad process”. Socialhandledaren beskrev vidare att föräldrarna fått aha-upplevelser 

under arbetets gång och att de arbetat med sig själva och sina egna personligheter, för att skapa 

en mer harmonisk dynamik i hela familjen.  

 

En beskriver föräldraskapet och förälderns roll i ett mindre lyckat fall så här: ”det var nog 

väldigt snävt, att se sin egen roll. (…) Att det lyste med sin frånvaro. (…) Att föräldern inte såg 

att den hade någon roll i det här. Föräldern såg inte att barnet behöver… Det ställdes liksom 

orimliga krav”. Informanten menade att föräldern ställde orimliga krav på barnet genom att 

förvänta sig att barnet själv, med hjälp av socialhandledningen, men utan förälderns insatser 

och stöd, kunde genomföra en förändring i vardagsrutinerna dvs. göra vardagsrutinerna 

smidigare. 

 

Föräldrars motivation, engagemang och delaktighet i arbetsprocessen och förändringsarbetet 

har en central roll i socialhandledningen. Utan föräldrars motivation och utan föräldrars 

delaktighet i processen kan man inte förvänta sig förändringar i familjedynamiken, -vardagen 

eller i barnets beteende. Å andra sidan behöver motivationen inte finnas där från första början. 
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En del informanter lyfte även fram deras ansvar i att motivera föräldrarna, och att det också kan 

ta tid att få föräldrarna att aktivt delta i arbetet. En informant reflekterade kring sin egna 

arbetsinsats, och funderade på om hen lyckats motivera föräldrarna tillräckligt i arbetet. En 

annan konstaterade att socialhandledningen inte räcker till om ” (…) föräldrarna inte ger 

tillräckligt stöd till ungas eller barnets målinriktade arbete, så då är det nog inte vår sak” men 

fortsatte med att betona att de inte ger upp från första början, utan tar tid på sig att motivera och 

engagera föräldrarna: ”Men jag menar inte att om föräldrarna på första eller andra gången har 

svårt att greppa vårt arbete, att vi då skulle säga att vi inte kan, att ni inte är engagerade… Att 

vi sätter oss in i saken i lugn och ro, och om de ändå inte är… Utan om de fortfarande tänker 

att ’nå dom fixar därifrån’, så då…” 

 

5.2.3.  Familjeband och föräldrars samarbete 

I många fallbeskrivningar beskrevs två föräldrars samarbete som en positiv och stärkande resurs 

och ensamförsörjarskap och två föräldrars ojämna deltagande som en rubbande eller belastande 

faktor. Som kapitlet ovan beskriver, är föräldrars motivation och delaktighet ytterst viktig för 

en lyckad arbetsprocess. Dock är det också viktigt att båda föräldrarna är motiverade och 

arbetar mot ett gemensamt mål.  

 

I en intervju svarade socialhandledaren på en fråga om de mest centrala och viktiga 

”ingredienserna” i en lyckad arbetsprocess såhär: ”Det är nog liksom att alla blåser i samma 

glöd. (…) Att de här målen som läggs upp, att alla tycker att de är bra, att de är skapta 

tillsammans, och att alla jobbar tillsammans för att komma dit”. I citatet betonas allas 

gemensamma arbete mot ett och samma mål. Informanten beskrev även ett fall där två 

föräldrars engagemang varit i obalans, vilket ökat den andra förälderns belastning. Informanten 

sa att det inte är ” (…) hållbart om bara ena föräldern gör det, för att det tar jättemycket energi 

i början att få igång en förändring” och menade att om bara den ena föräldern lyckas skapa 

nya mönster, kan familjen ändå lätt falla tillbaka till de gamla mönstren när den andra föräldern 

är i tur att ta hand om vardagen, vilket i sin tur kan leda till att ena föräldern blir tvungen att 

starta om ändringsprocessen igen.  

 

En informant beskrev frånskilda föräldrars samarbete i en lyckad arbetsprocess så här: ”och jag 

har ofta sagt det också, att jag ser det som en resurs, att det är jätteunderbart att ni får sakerna 



   

 

 

 

 

37 

fixat så bra och att ni blåser i samma glöd. Att jag tänker nog att det var deras största resurs. 

Att båda föräldrarna (…) tänker på barnets bästa och gör sitt allt”. En annan informant beskrev 

orsakerna till ett lyckat fall, där föräldrarna var frånskilda så här: ”barnet var själv motiverat 

och föräldrarna var aktiva och motiverade, att motivationen var nog jättestor (…) föräldrarna 

var liksom på riktigt engagerade, båda föräldrarna”. Föräldrarnas samarbete, oberoende om 

de bor i samma hushåll eller inte, verkar vara viktigt enligt socialhandledare.  

 

Familjer med ensamförsörjande föräldrar eller frånskilda föräldrar där distansföräldern inte 

varit aktivt närvarande i barnets/barnens vardag, beskrevs också av några informanter. I sådana 

familjer betonades föräldrarnas samarbete inte lika starkt, men närförälderns behov av 

bekräftelse och stöd från en annan vuxen, lyftes fram. En informant sa: ”distansföräldern var 

väldigt långt borta från vardagens sysslor (…) så närförälderns behov av stöd från en annan 

vuxen var det som hen fick (från socialhandledaren)”. En annan informant gav en sådan här 

beskrivning: ”De här utmaningarna som fanns där hemma, de var egentligen helt upp till 

närföräldern att bära och lösa. Att det inte fanns sådana tillfällen där hen kunde reflektera 

tillsammans med någon, att vad som borde göras, eller säga att ’hej nu är jag så belastad att 

ta du nu hand om det här när jag går ut och andas’. Och jag tänker att (…) en utmaning var 

också det att föräldern inte fick någon feedback från dom lyckade sakerna som hen hade gjort”. 

I dessa citat betonas vikten av att föräldern har någon att samarbeta med. En annan vuxen, som 

en kan reflektera med, få stöd av och som kan erbjuda avlastning ibland, hade dessa 

ensamförsörjande föräldrar haft behov av.  

 

5.3.  Nätverk 
Nätverket runtomkring barnet och familjen har främst en indirekt roll i själva 

socialhandledningens process, men har en större betydelse i familjens övriga resurser. Aspekter 

i relation till nätverket kom jag att dela in i ”Barnets nätverk” och ”Föräldrars och familjens 

övriga nätverk”.  

 

5.3.1.  Barnets nätverk 

Nätverket kring barnet/barnen beskrevs för det mesta som positiva delar i familjens stödjande 

nätverk. Ofta nämndes barnets daghem eller skola som en del i nätverket, men i många fall hade 

socialhandledningen främst arbetat hemma med familjen, och hade därmed inte insyn i hur 
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daghemmet eller skolan varit inblandad i barnets ärenden. I vissa fall hade socialhandledaren 

varit med på något möte i skolan eller fungerat som en medlare mellan förälder och skol-

/daghemspersonal, om föräldrarna haft konflikter el. dyl. med nåtdera. Skol- och 

daghemspersonal nämndes även i positiv anda i en del fallbeskrivningar; en förstående lärare 

eller en tydlig plan (gällande ADHD-symptom) i daghemmet kunde tillfredsställa föräldrar, 

enligt informanter.  

 

Socialhandledare nämnde ofta barns hobbyer och föräldrar som uppmuntrar och stöder barnets 

hobby som en stärkande resurs, t.ex. beskrev en informant föräldraskapet och atmosfären i en 

familj så här: ” (…) satsar mycket på att barnet klarar sig i skolan och går till hobbyer och 

sådant”. En del informanter nämnde även att de försökt hitta hobbyer till barn under 

arbetsprocessens gång.  

 

Socialhandledare hade varierande förhållningssätt till övriga stödåtgärder eller vårdkontakter 

för barnet. I det stora hela förhöll informanter sig positivt till barnets ADHD-relaterade 

vårdkontakter (t.ex. barnpsykiatri, familjerådgivning), och en informant beskrev att en förälder 

varit lättad när dess barn fått ADHD-diagnos, i och med att diagnosen gett dem hopp om stöd 

och förändring. En annan informant angav att ett barn fått specialiserat, individuellt stöd för 

sina egna utmaningar, och upplevde att det varit en stor fördel för barnet att lära sig att lita på 

någon och att få tala om sina ärenden till utomstående. En informant menade att 

socialhandledningen kan vara tillräcklig i en familj där barnet har inslag av ADHD, ”men om 

barnet har varit långa perioder t.ex. vid barnpsykiatrin och har vårdkontakten dit, så då önskar 

jag ofta att föräldrarnas handledning och stödet hemåt skulle komma därifrån, där dom också 

har möjlighet att göra en uppskattning om vad som är realistiskt (…) För ofta tänker jag att 

det kunde nästan vara så att (…) vi skulle hänvisa barn dit, och inte så att de hänvisar till 

oss.(…) För just nu vet jag också att kolleger har liksom… Men arbetet har inte börjat rulla på 

där. Att föräldrarna är så belastade och vi märker att vi inte har kunskap, t.ex. när det talas 

om ADHD-medicinering och vad som ska göras i vilket skede och i vilket skede medicinens 

verkan börjar avta och hur det syns, så det är ett helt eget kunskapsområde”. Informanten 

menar att om barnet har vårdkontakt, skulle det vara mer ändamålsenligt om stödet hem också 

skulle komma från vårdinstansen, i och med att de har den rätta kunskapen om just ADHD-

specifika frågor. En informant beskrev att socialhandledningen påbörjats som ”påfyllnad” i en 
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familj som tidigare hade haft någon stödåtgärd via en vårdinstans, och som nu var på paus. För 

att inte lämna barnet och familjen utan stöd under vänteperioden hade socialhandledningen 

påbörjats, trots att det varit klart från början att socialhandledningen i detta fall inte skulle vara 

tillräckligt, men kunde fylla på ett hål och följa med familjens läge under tiden.  

 

Tidigare eller samtida stödåtgärder kunde dels vara stärkande men dels även ses som 

problematiska aspekter ur socialhandledarens synvinkel. I en positiv aspekt menade 

socialhandledare att ifall barnet och familjen t.ex. haft klientskap vid familjerådgivningen innan 

socialhandledningen, kan de större, akuta utmaningarna ha undanröjts såtillvida, att det nu finns 

plats för socialhandledning. Ett förenklat exempel kunde vara att föräldrarna har genomgått en 

skilsmässa, och skilsmässoaspekten har behandlats vid familjerådgivningen, och då kan 

socialhandledningens arbete riktas till att processa de nya hemmens regler och rutiner som är 

stödjande för barnet/barnen. Socialhandledare lyfte ändå fram även utmaningar med s.k. 

tidigare eller samtida ”tyngre” stödåtgärder. Många menade att om ett barn haft t.ex. 

barnskyddsklientskap innan, kan socialhandledningen vara otillräcklig för familjens stödbehov. 

En informant sa: ”jag tror inte heller att det går att hjälpa en familj som har haft andra 

stödåtgärder tidigare. Sådana som redan varit i familjerådgivning, som redan har varit 

barnskyddsklienter, som redan har fått särskilt stöd, och sedan kommer till socialhandledning. 

Då går man liksom baklänges, och det fungerar inte, tänker jag.” och en annan: ”när vi får 

familjer från barnskyddet… Så vi tänker nog igenom ganska noga om det är alls är längre 

möjligt att hjälpa till med vårt arbete, om utmaningarna är så stora och mångfacetterade i 

familjen. (…) Om inte det då finns någon tydlig, en sak, som kunde lösas med hjälp av vårt 

arbete”.  

 

Nätverket runtomkring barnet kunde alltså beskrivas både som stärkande och rubbande. 

Hobbyer nämndes alltid i en positiv bemärkelse, antingen som stärkande resurser eller som 

något som socialhandledaren försökt hitta åt barnet. Andra stödåtgärder, som t.ex. vårdkontakt, 

familjerådgivning eller barnskydd beskrevs med ambivalenta förhållningssätt av 

informanterna. Å ena sidan sågs andra stödåtgärder som nyttiga för barnet, men flera 

informanter uttryckte skepticism till huruvida socialhandledning för barnfamiljer kan vara 

ändamålsenligt och nyttigt i familjer som har eller har haft andra s.k. ”tyngre” stödåtgärder 
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innan, i och med att socialhandledning för barnfamiljer är en lågtröskeltjänst och menat som 

stöd i ett tidigt skede. 

 

5.3.2.  Föräldrars och familjens övriga nätverk 

Föräldrars och familjens övriga nätverk, som nämndes av informanter, bestod dels av föräldrars 

eventuella vårdkontakter, andra barns eventuella vård- eller stödkontakter eller av olika slags 

stödjande/avlastande kontakter som familjen hade eller hade behov av. Föräldrarnas övriga 

vårdkontakter nämndes ofta som en resurs, i och med att det för hela familjen är viktigt att 

föräldern mår bra eller tar hand om sig själv, vare sig det handlar om egna ADHD-relaterade 

utmaningar eller annan fysisk eller psykisk ohälsa. Familjens övriga barns vårdkontakter 

nämndes sällan av informanterna, men enstaka gånger nämndes barns vårdkontakter som en 

belastning. Detta på grund av familjens mångfacetterade utmaningar, som gjorde att föräldrarna 

har för mycket att ta hand om, och är för belastade.  

 

Familjens övriga stödnätverk beskrevs ofta antingen som att familjen hade mor- eller 

farföräldrar eller övriga släktingar/vänner, som kunde avlasta föräldern/föräldrarna ibland, 

genom att ta hand om barnen, eller så beskrevs nätverket som väldigt snävt, och att stödnätverk 

saknades.  

 

Många informanter sa att det enligt dem finns behov för mer avlastande stödåtgärder för 

föräldrar. En informant nämnde att t.ex. hemservice för barnfamiljer borde vara lättare 

tillgänglig, men att t.ex. familjer som har barn i dagvård inte kan få det, och att föräldrars 

gemensamma tid inte stöds, i och med att familjer med två föräldrar inte kan erbjudas t.ex. en 

stödfamilj. ”Jag tänker att nog är ju vårt servicesystem väldigt oflexibelt”, sa en informant, 

och syftade till hemservicen, som inte är tillgänglig till familjer där barnen har dagvårdsplats 

eller går i skola, men vilkas vardag ändå kan vara belastande på grund av hektiska kvällar och 

helger. Andra nämnde att t.ex. stöd- och semesterfamiljer och stödpersoner skulle behövas mer 

av, i samma, avlastande syfte. Annat som flera tyckte att skulle behövas mer av, är olika ADHD-

relaterade föräldra- och familjekurser, som det finns ett brett utbud av inom tredje sektorn, men 

som ofta är avgiftsbelagda och därmed inte tillgängliga till alla.  
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5.4.  Aspekter som berör socialhandledning 
I det här underkapitlet framför jag de resultat av analysen som gäller socialhandledningen eller 

socialhandledaren. Min analys resulterade i två kategorier: 1) Rätt-tillfälligt och tidigt stöd och 

2) Strukturella faktorer.  

 

5.4.1.  Rätt-tillfälligt och tidigt stöd 

Rätt-tillfälligt och tidigt stöd kom fram i alla intervjuer som en viktig aspekt i fråga om huruvida 

socialhandledningen är tillräcklig och ändamålsenlig i olika situationer. Samma aspekt tangeras 

även i förälder-nivån i stycket ”Mångfacetterade utmaningar”, som gäller mångfacetterade 

utmaningar hos föräldrar, och hur det kan göra det svårt för föräldern att hitta energi/utrymme 

för förändringsarbete. I den här kategorin betonas ändå socialhandledningens karaktär som en 

lågtröskeltjänst med betoning på förebyggande och tidigt stöd. Socialhandledarna beskrev ofta 

att ett lyckat fall hade redan från första början haft ett väldigt tydligt, konkret och avgränsat 

problemområde, som socialhandledaren kunde ta fasta på. En informant beskrev orsaken till ett 

lyckat fall såhär: ”att vi hade ett tydligt mål, det var en så tydlig, konkret, enskild sak, och sen 

fanns det många saker som gick bra, som redan var i ordning. Att hen hade vänner, hade en 

hobby och det gick bra i skolan. Att det var mycket som var bra, och det här var enligt mig 

såhär passligt, tidigt stöd…”. En annan informant beskrev en familj som haft klientskap vid 

familjerådgivningen tidigare, och att socialhandledningen var rätt-tillfällig i och med att 

familjens mer akuta ärenden redan hade behandlats, och att det nu fanns utrymme för sådant 

som socialhandledningen hade möjlighet att hjälpa med. Informanten sa: ”de hänvisades till 

oss sådär rätt-tillfälligt, att de hade arbetat med familjerådgivningen redan tidigare. (…) Att 

familjens övriga situation redan hade blivit stabilare och dynamiken positivare, så att det sedan 

fanns utrymme för barnets ärenden…”. En informant beskrev också ett fall där hen redan från 

första början hade tänkt att socialhandledningen inte har plats, och där misstanken bekräftades 

under arbetets gång: ”Vi hade också lite utmaningar med tidtabellen, vilket utan vidare beror 

på de där större sakerna. Så därför har det inte funnits utrymme för socialhandledningen. Och 

så tänkte jag också helt i början. Att vad är det för poäng, att det är inte rätt-tillfälligt att nu 

ens tänka på att blanda med socialhandledningen. (…) Att den där föräldern har inte plats i sin 

hjärna för sånt här. Att hen har viktigare saker, eller större saker som måste bearbetas först”.  
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En informant svarade på frågan om viktiga ingredienser för ett lyckat fall såhär: ” (…) att 

föräldrarna söker det här stödet tidigt, att inte det blir så att man redan är helt slutkörd och 

trött och problemen är för stora, för då tar det också mera energi och längre tid att komma 

tillbaka”. Samma informant besvarade på frågan om när socialhandledning inte är tillräckligt 

såhär: ”När det inte är ett tidigt stöd mera, när utmaningarna är för stora”. 

 

En informant betonade ändå att rätt-tillfällighet kan tolkas brett, och rätt-tillfällighet och tidigt 

stöd inte behöver betyda att stödet är kortvarigt och tillfälligt. Hen betonade att även sådana 

som förblir i klientskap en längre tid (t.ex. flera år) kan vara rätt-tillfälliga. ”Tidigt stöd… Det 

här har vi diskuterat mycket i vårt team, att det är inte enbart det att det är kortvarigt och 

tillfälligt. Utan att fast det är långvarigt så är tillräckligt stöd det att det kommer med en viss 

intensitet… Att intensiteten motsvarar familjens behov. Och inte så att det är en viss längd, 

maximalt tre månader och sen tar det slut. Utan att det kommer med rätt betoning. Inte för 

kraftigt men inte heller för obefintligt. Att det är passligt”. Några informanter lyfte också fram 

rätt-tillfälligheten genom att ha hänvisat och motiverat familjen vidare till en tyngre tjänst vid 

rätt tillfälle, och att fall kan vara lyckade även om socialhandledningen inte varit tillräcklig, om 

familjen efter socialhandledningen hittat till en mer ändamålsenlig stödinstans.  

 

5.4.2.  Strukturella faktorer 

Strukturella faktorer som socialhandledare lyfte fram gäller själva socialhandledaren, 

bakgrundsstöd som finns tillhanda, teamet och annat, som berör arbetets karaktär.  

 

Socialhandledningen görs för det mesta ensam, men det finns möjlighet att arbeta i par i vissa 

fall. En informant berättade att hen i något fall skulle ha haft behov av ett arbetspar, för att hen 

då kanske haft möjlighet till mer reflektion och kunde ha satt stopp på arbetet i ett tidigare 

skede. ”I efterhand tänkte jag att det hade varit bra att ha ett arbetspar, för mitt perspektiv 

liksom försvann. Att kanske om jag hade haft någon annan där med mig så hade vi kunnat 

reflektera och fundera tillsammans och arbetet skulle kanske ha stoppats redan tidigare.” 

Många informanter nämnde att de diskuterat olika fall i deras teammöten för att få stöd, 

handledning och för att kunna reflektera kring en familjs ärenden. ”Jag minns att jag talade 

mycket i våra teammöten om det här, att hej vad ska jag göra, hur ska jag gå vidare, vad ska 

jag försöka, nu får jag sådana här tankar”. Utöver arbetspar och teammöten sa en informant 
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att hen i ett fall hade själv fått vägledning och handledning av en annan professionell, som 

jobbade i familjerådgivningen. En del informanter konstaterade också att de ofta och gärna 

samarbetar med t.ex. skola, vårdinstans eller annan professionell i familjens/barnets ärenden: 

”det är helt vardagligt att vi samarbetar mångprofessionellt. (…) Vårt samarbete kan byggas 

upp helt enligt vad barnet eller familjen behöver…” och i och med att arbetet ofta är ensamt, 

gäller det att söka fram olika professionella att samarbeta med: ”vi jobbar i princip ensam, att 

vi jobbar inte i par, så att samarbetsparterna borde komma från någon annanstans”. 

 

Många, men inte alla, av de som deltog i intervjuer hade, på arbetsgivarens bekostnad, gått en 

”Neuropsykiatrisk coaching”-utbildning nyligen, och lyfte fram att de via den fått nya verktyg 

och tips att arbeta med barn och familjer med ADHD-relaterade utmaningar. Trots att 

arbetsgivaren erbjudit dem möjligheten att utbilda sig till neuropsykiatriska coachar, lyfte flera 

informanter fram att de inte kan erbjuda familjer neuropsykiatrisk coaching i sin ordagranna 

mening. Socialhandledningen är socialhandledning, men socialhandledare kan använda sig av 

verktyg som de lärt sig i utbildningen. En informant sa: ”Vi har funderat ganska mycket på det 

här, att vad nepsy coachingen kunde betyda för oss. Vi har kommit fram till att vi inte har 

möjlighet att erbjuda nepsy coaching i dess ordagranna mening. Vi gör socialhandledning där 

ett av våra verktyg är nepsy-kunnande. Att det är socialhandledning med nepsy-kunnande men 

nepsy coaching kan vi inte förverkliga”.  

 

Många lyfte fram aspekten om tillit och tid att bygga upp ett förtroendefullt förhållande till 

klienten. En informant sa att ”…det tar tid att skapa förtroende. Det startar inte från första 

träffen, det måste också byggas upp genom att göra bekantskap. Vilket är enligt mig ett 

jätteviktigt steg i allt klientarbete”, och fortsatte genom att påpeka vikten av att strukturen 

möjliggör längre arbetsprocesser vid behov. En annan informant berättade också om strukturens 

flexibilitet, om hur viktig den varit i en lyckad klientprocess, som varade en längre tid. ”Det 

som var lyckat här var att vi hade tid att använda. Det fanns på riktigt tid till all livskris som 

kom (…) och vi hade ingen brådska, det fanns inget sådant som skulle bero på strukturen eller 

förpersonen, att någon skulle ha frågat mig att ’hej nu har du arbetat där redan så här 

länge´…”. Arbetsgivarens och organisationens roll är därmed också viktig i förhållande till 

flexibiliteten i arbetet och arbetsprocesserna.  
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5.5.  Slutsatser 
I det här kapitlet besvarar jag mina tre forskningsfrågor var för sig, med utgångspunkt i 

resultaten som presenterats i kapitlet ovan.  

 

5.5.1.  Hurdana stödbehov kan familjer med barn med ADHD ha enligt 

socialhandledare? 

Som tidigare nämnts, är ADHD en diagnos som innebär koncentrationssvårigheter och/eller 

svårigheter i aktivitetsreglering och/eller impulskontroll. Symptomen kan variera beroende på 

ålder, utveckling och olika miljöfaktorer (Puustjärvi 2019), och därav kan även stödbehovet 

hos familjer med barn med ADHD vara brett och variera mycket från familj till familj. Även 

resultaten i min studie visar att socialhandledare som arbetat med familjer där minst ett barn 

haft ADHD eller ADHD-liknande symptom, anser att dessa familjers stödbehov kan vara brett 

och varierande. Vissa utmaningar och stödbehov betonades ändå i intervjuerna, och de kunde 

urskiljas på olika nivåer i familjen.  

 

Utmaningarna och stödbehoven hos barnen gällde ofta barnets känslor och känsloreglering och 

familjens vardagsrutiner, vilket i sig inte är överraskande med tanke på de för ADHD specifika 

symptomen, som beskrivs kortfattat i stycket ovan. I fråga om utmaningar relaterat till 

vardagsrutiner, beskrevs i synnerhet morgon- och kvällssysslor i många fall som kaotiska. Det 

här stöds av tidigare forskning som pekar på att det för barn med ADHD kan vara utmanande 

att följa vardagsrutiner, speciellt under på eftermiddagen och kvällen (Coghill et al 2008). I 

fråga om vardagsrutiner har socialhandledare riktat stöd till såväl barn som vuxna, och ämnat 

skapa mer tydliga och strukturerade instruktioner för vardagssysslorna. Många 

socialhandledare beskrev också familjer där barn fått häftiga känsloutbrott. Barn kunde ofta 

behöva öva sig nya sätt att handskas med ilska eller handskas i situationer där saker inte gick 

som barnet hade tänkt sig. Även dålig självbild och självkänsla hos barn betonades i 

intervjuerna, och då har stödet riktats mot att skapa en positivare självbild hos barnet. Tidigare 

forskning visar att barn med ADHD på lång sikt har en förhöjd risk för bland annat aggressivt 

beteende, utmaningar i sociala förhållanden (Howe 2010) samt för psykisk ohälsa (McGough 

2014, 1). Resultaten i min studie pekar på eventuella förstadier av liknande företeelser, vilket 

förklaras av att socialhandledning för barnfamiljer är en lågtröskeltjänst med syftet att erbjuda 

stöd i ett tidigt skede (Helsingfors stad 2019a).  
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Stödbehovet hos de vuxna i familjen gick ofta dels hand i hand med de för barnet specifika 

utmaningarna, som beskrevs ovan. Föräldrarna har behövt stöd i att styra och vägleda barnet 

igenom olika känsloutbrott och vardagssysslor. ADHD är starkt genetiskt (t.ex. Levy et al 

2001), vilket betyder att flera personer inom samma familj kan ofta ha ADHD-relaterade 

symptom. Detta kom även upp i en del intervjuer. Flera informanter lyfte fram utmaningar 

relaterade till ADHD också hos föräldern, och att föräldern då kan ha behövt stöd i t.ex. 

planeringen av vardagsrutiner eller organisering i hemmet. Utöver det beskrev flera informanter 

att föräldrar varit trötta och belastade, och/eller haft andra mångfacetterade utmaningar som 

gjort att socialhandledningen varit en otillräcklig stödåtgärd. Tidigare forskning pekar på att 

ADHD hos barn är mer vanligt hos familjer med olika psykosociala utmaningar, t.ex. 

ensamföräldraskap och ekonomisk utsatthet (Hjern et al 2010) och att familjer med barn med 

ADHD löper större risk för utmanande familjerelationer, depression hos föräldrar och 

skilsmässor (Brown & Pacini 1989). Det är alltså inte förvånande att många socialhandledare 

lyft fram föräldrars mångfacetterade utmaningar, i och med att föräldrar med barn med ADHD 

i ljuset av tidigare forskning löper större risk för utsatthet på flera plan. En aspekt som också 

kom fram i intervjuerna är att ifall familjen har kontakt till flera olika stödinstanser, kan det 

vara svårt att finna utrymme för socialhandledning vid sidan om alla besök, utredningar och 

träffar som de innebär. I sådana fall skulle det finnas behov för en enda, eller få, instanser som 

mer omfattande kunde stödja familjen på flera olika fronter. 

 

På nätverk-nivån har familjer med barn med ADHD enligt många informanter behov av fler 

avlastande stödåtgärder. Detta gäller speciellt familjer, som har ett snävt stödnätverk. Som 

exempel nämndes bland annat stöd- och semesterfamiljer, som barn kunde vara hos ibland, och 

på så sätt möjliggöra ”lediga” stunder åt föräldern eller föräldrarna. Andra stödåtgärder som 

familjer enligt socialhandledare kan ha behov av är t.ex. olika familje- eller föräldrakurser 

gällande ADHD. En del informanter nämnde att det nog finns ett brett utbud av olika kurser, 

men att många av dem är avgiftsbelagda, vilket gör att de inte är tillgängliga till alla.  

 

Sammanfattningsvis är stödbehoven hos familjer med barn med ADHD varierande, men 

stödbehov i förhållande till barns känslor och känsloreglering, familjers vardagsrutiner och 
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föräldrars avlastning sådana aspekter som betonats starkt i mina intervjuer med 

socialhandledare.  

 

5.5.2.  Vilka resurser kan stödja en ändringsprocess hos familjer med barn med 

ADHD enligt socialhandledare? 

I intervjuerna lyfte socialhandledare fram att motivationen och delaktigheten hos såväl föräldrar 

som barn spelar en stor roll i ändringsprocessen. Barns motivation och delaktighet sågs som en 

stor fördel i många fall; att barn velat vara med och getts möjlighet att delta i planerandet och 

förverkligandet av arbetsprocessen beskrevs ofta i positiv anda. Trots att barns motivation och 

delaktighet sågs som en stor fördel, visade det sig att motivationen och delaktigheten hos 

föräldrarna ändå i många fall är den avgörande faktorn. I familjer där barn är motiverade men 

föräldrar inte aktivt deltar i processen, kan ändringsprocessen vara svår att få igenom. Med 

utgångspunkt i systemteorin, menar Jung (2010) att föräldrars roll är viktig i interventioner för 

familjer, i och med att de har förutsättningar för direkt inverkan på barnet och 

familjedynamiken, och professionella, som enbart träffar familjemedlemmar och barn mer 

sporadiskt, kan bäst påverka familjen via föräldrarna. Enligt socialhandledare kräver ändringar 

i familjedynamiken förälderns eller föräldrars insats. Å andra sidan kan det även vara 

utmanande ifall bara en förälder i en tvåföräldersfamilj aktivt deltar i processen. Även föräldrars 

samarbete kom därav att spela en stor roll i ändringsprocessen.  

 

På nätverksnivå visade det sig att familjer som hade nätverk (t.ex. mor- eller farföräldrar), som 

kunde avlasta föräldrarna regelbundet samt familjer där övrigt stödbehov var litet, oftare 

beskrevs som s.k. ”lyckade” arbetsprocesser. Som motsats beskrevs familjer vars utmaningar 

var mångfacetterade och som hade stödkontakter till flera olika instanser som mer utmanande 

och då kunde socialhandledningen anses vara en otillräcklig stödåtgärd för familjen. Också 

tidigare studier pekar på att tidiga interventioner har en tendens att ha sämre effekt hos familjer 

som är mer belastade (Gardner et al 2009). 

 

Ur socialhandledningens synvinkel var strukturella, stödjande faktorer avgörande för 

ändringsarbete i familjer med barn med ADHD. Stödjande strukturella faktorer som lyftes fram 

var neuropsykiatriskt kunnande, teamets stöd, mångprofessionellt samarbete och flexibilitet 

från organisationens sida. Flera informanter hade på arbetsgivarens bekostnad utbildat sig till 
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neuropsykiatriska coachar, och hade via det fått nya verktyg att använda sig av i arbetet med 

bland annat ADHD-relaterade utmaningar. Flera lyfte även fram att reflektion med kolleger i 

teammöten, möjlighet till arbetspar samt samarbete med andra instanser (t.ex. skolpersonal eller 

familjerådgivning) var en stor fördel i arbetet. Likaså lyftes även flexibilitet från arbetsgivaren 

och organisationen fram som en fördel; att arbetsprocesserna kunde ta sin egen tid, vara länge, 

utan att socialhandledare behövde känna press från organisationens håll.  

 

Sammanfattningsvis kan motivation och delaktighet hos såväl barn som föräldrar, utrymme och 

energi för en ändringsprocess hos föräldrar, föräldrars möjlighet till avlastning, 

socialhandledares kunnande och en stödjande arbetskultur vara stödjande faktorer för 

ändringsprocesser i familjer med barn med ADHD enligt socialhandledare.  

 

5.5.3.  I vilken utsträckning är socialhandledning för barnfamiljer ett 

ändamålsenligt och tillräckligt stöd för familjer med barn med ADHD enligt 

socialhandledare? 

Socialhandledning för barnfamiljer är alltså en frivillig lågtröskeltjänst som karaktäriseras av 

handledning och stöd för barnfamiljer i ett tidigt skede (Helsingfors stad 2019b). I min studie 

betonades tjänstens frivilliga karaktär genom att motivation och delaktighet i arbetsprocessen 

hos såväl barn som föräldrar betonades starkt. Barnets motivation beskrevs som en fördel, 

medan föräldrars motivation ofta beskrevs som en nödvändighet. När föräldern eller föräldrarna 

i familjen har vilja, motivation, energi och möjlighet att aktivt delta i arbetet, skapar det goda 

förutsättningar för en förändring i familjen. Liknande resultat har också uppmärksammats i 

tidigare forskning. T.ex. har en studie visat att saknad av motivation hos föräldrar, 

uppfattningen att barns ADHD-relaterade utmaningar inte har något att göra med föräldraskapet 

eller oförmåga att ändra sitt eget beteende hängde ihop med föräldrars tendens att avbryta sitt 

deltagande i föräldragrupper avsedda för familjer med barn med ADHD (Smith, Koerting, 

Latter, Knowles, McCann, Thompson & Sonuga‐Barke 2015). 

 

Som redan tidigare nämnts, kan ADHD hos barn belasta familjer på många plan och kan på 

lång sikt leda till utsatthet hos såväl föräldrar (t.ex. Pacini & Brown 1989) som barn (t.ex. Howe 

2010). För att föräldrarna ska ha utrymme för arbetet och för att socialhandledningens insatser 

ska vara tillräckliga och ändamålsenliga, behöver familjens situation vara rätt stabil på andra 
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fronter. Om familjen samtidigt med socialhandledningen har många olika stödkontakter, 

utmaningar eller kriser som den går igenom, kan det vara utmanande att dels hitta utrymme 

(rent tidsmässigt) för arbete med barnets ADHD-relaterade utmaningar och dels hitta energi för 

en energidryg ändringsprocess. Också tidigare studier visar att föräldrainterventioners effekt är 

sämre hos familjer där föräldrar t.ex. är ensamförsörjare, har depression eller låga inkomster än 

i familjer som är mindre utsatta (Lundahl et al 2006; Reyno & McGrath 2006). Därav är det 

viktigt att stödet sökes i ett tidigt skede; dels för att utmaningarna inte har vuxit sig för stora, 

och dels för att föräldrarna då fortfarande har motivation och energi att arbeta för en förändring. 

Vikten av tidiga stödåtgärder riktade till hela familjen betonas i många studier (t.ex. Sonuga-

Barke et al 2011; Charach et al 2013) och i de nuvarande God medicinsk praxis-

rekommendationerna för behandling av ADHD (Duodecim 2019a), vilket likaså lyfts fram i 

min studie. Utöver vikten av tidigt stöd betonas också stödets rätt-tillfällighet starkt i resultaten 

av min studie. Enligt socialhandledare innebär rätt-tillfällighet att stödbehovet i familjen helst 

ska vara tydligt avgränsat och rätt specifikt. I vissa fall kan rätt-tillfälligheten innebära att mer 

akuta utmaningar (t.ex. skilsmässorelaterad kris) redan utarbetats på annat håll innan 

socialhandledningen för ADHD-relaterade utmaningar påbörjas i familjen.  

 

Sammanfattningsvis är socialhandledning för barnfamiljer ett ändamålsenligt och tillräckligt 

stöd i familjer med barn med ADHD, där såväl barn som föräldrar, men med betoning på 

föräldrar, är motiverade och har utrymme för en ändringsprocess. Socialhandledningens 

arbetsinsatser är tillräckliga när stödet tas in i familjen i ett tidigt skede eller vid rätt tillfälle 

(vid sidan om, eller efter andra stödåtgärder), dvs. när utmaningarna och stödbehovet i familjen 

är avgränsat och till sin karaktär tydlig. Om utmaningarna i familjen är stora och 

mångfacetterade, kan socialhandledningen vara otillräcklig enligt socialhandledare.  

 
5.6.  Ekologisk systemteoretisk diskussion  

Jag har analyserat mitt forskningsmaterial med hjälp av abduktiv kvalitativ innehållsanalys med 

ekologisk systemteori som teoretisk referensram. Enligt systemteorin utvecklas människan i 

samspel med sin omgivning, som i sin tur består av flera olika nivåer som samspelar med och 

påverkar varandra (Bronfenbrenner 1979, 3). Ekologiska systemperspektiv har på senare tid 

stärkts bland annat inom socialt arbete, där interventionsmetoder kommit att allt mer inkludera 
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individers omgivningar (t.ex. föräldrar) istället för att enbart riktas till individen, i och med att 

omgivningen anses ha en stor betydelse i individens utveckling och uppväxt (Jung 2010). 

 

Systemteorin styrde min analys såtillvida, att jag i ett tidigt skede kunde urskilja såväl 

utmaningar, stödbehov som stödjande resurser på olika nivåer; hos barn, föräldrar, nätverk och 

själva socialhandledningen. Jag valde att dela in och skilt analysera forskningsmaterialet på 

dessa olika nivåer, och i följande stycken diskuterar jag resultaten vidare utgående från 

Bronfenbrenners (1979) systemteoretiska nivåer, dvs. mikro-, meso-, ekso- och makronivå.  

 

På mikronivå befinner sig individen och dess olika näromgivningar (Bronfenbrenner 1979, 7), 

vilket i min studie utgörs av barnet med ADHD-liknande symptom och familjen, samt dess inre 

relationer. I min studie betonas familjers stödbehov rätt starkt i utmaningar hos barnet och 

föräldrars belastning och behov av nya verktyg att styra, stöda och vägleda barnet. Att ett så 

stort fokus kom att läggas på barnet och dess ADHD-relaterade utmaningar kan förklaras med 

att både frågeställningen i mina intervjuer och tjänsten socialhandledning för barnfamiljer är 

designat med barnet/familjen i fokus. Stödjande resurser som kunde urskiljas i förhållande till 

barnet var motivation och delaktighet hos barnet; att barnet själv vill och kan delta i 

ändringsprocessen. Barnets motivation och delaktighet kan ändå i sig självt vara otillräckligt, 

medan föräldrars motivation och delaktighet ses som en viktig del i förändringsarbetet hos 

familjer som har barn med ADHD enligt socialhandledare. Enligt ekologiska systemteorin har 

samspelet i barnets mikrosystem en direkt inverkan på barnet (Bronfenbrenner 1979, 7) vilket 

förklarar att föräldrars roll kom att också betonas starkt i min studie.  

 

Enligt Bronfenbrenner (1979, 3, 7–8) utgörs mesonivån av samspelet mellan olika 

mikrosystem, dvs. t.ex. kontakten mellan hem och vårdanstalt eller skola, och trots att samspelet 

mellan dessa inte är direkt anknuten till individen, påverkar det denne indirekt. I min studie 

kom få aspekter på mesonivå att uppmärksammas, men däremot betonades vikten av en 

möjliggörande helhetssituation i familjen. Brist på tid, utrymme och energi till arbete med 

barnets ADHD-relaterade symptom sågs som rubbande faktorer i arbete med familjen. 

Socialhandledare beskrev att ifall föräldrar eller barn hade flera vårdkontakter eller 

helhetssituationen i familjen annars var belastande, fanns det lite utrymme för en gynnsam 

arbetsprocess. Detta kan dels speglas till mesonivån, men eftersom att också familjens 
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ekonomiska utsatthet, föräldrars eget hälsotillstånd och familjens övriga barns situationer 

uppmärksammades starkt i min studie som belastande faktorer hos föräldrarna, kunde den här 

aspekten bättre tillämpas på eksonivå. Eksosystemet utgörs av omgivningar som individen inte 

själv är direkt i kontakt med, men vilka ändå påverkar individens direkta omgivning (ibid, 7–

8). Till dessa kan då tänkas höra sådana händelser i föräldrars och övriga familjemedlemmars 

liv, som påverkar i synnerhet föräldrars välmående. Utöver de tidigare nämnda aspekterna, kan 

även nätverket runtomkring familjen ha en stor inverkan på föräldrars välmående och därmed 

också indirekt i familjedynamiken. Vänner eller släktingar, som kan erbjuda emotionellt och 

praktiskt stöd (t.ex. barnvård/avlastning) är en stödjande och viktig resurs för familjer enligt 

socialhandledare.  

 

Yttersta nivån i Bronfenbrenners (1979, 8) modell, dvs. makronivån, utgörs av olika kulturella, 

samhälleliga och organisationella värden och riktlinjer som påverkar de inre systemens 

utformning. I min studie betonades makronivån i socialhandledares tankar kring allmänt behov 

av mer avlastande stödåtgärder för föräldrar och avgiftsfria ADHD-relaterade familje- eller 

föräldrakurser, som för tillfället är rätt otillgängliga. På makronivån kan även aspekter direkt 

anknutna till socialhandledningen urskiljas. Socialhandledare lyfte fram att 

organisationsstrukturen i många fall stöder arbetet, genom att socialhandledare flexibelt kan 

anpassa arbetsprocessens längd enligt familjens behov, att de vid behov har möjlighet till 

reflektion, handledning och arbetspar samt att socialhandledare ges möjlighet att delta i 

stödjande tilläggsutbildningar på arbetsgivarens bekostnad.  

 

Jag har i min studie genom socialhandledares perspektiv granskat dels på familjen och dels på 

socialhandledningen ur ett ekologist systemteoretiskt perspektiv, som lett mig till att se familjen 

som en komplex helhet, där olika komponenter och nivåer påverkar varandra. Familjen med 

barn med ADHD och tjänsten socialhandledning för barnfamiljer påverkas av flera olika saker, 

men speciellt synlig blev föräldrars delaktighet i familjen och i arbetsprocessen. Föräldrars 

delaktighet påverkas i sin tur av många olika omkringliggande faktorer, som dels beskrivs i 

stycket ovan, och dels i resultat- och slutsatser-kapitlen. Min studie var såtillvida begränsad, att 

mångsidiga analyser på flera olika yttre komponenters inverkan på familjesituationen och 

barnet inte kunde göras. För att få en mer heltäckande bild hade mer ingripande utredningar på 

familjers helhetssituationer och omgivningar behövts.  
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6.  Diskussion 
Forskningsfältet kring ADHD är till en stor del medicinsk (Lundström 2016) och trots att tidiga, 

hela familjen inkluderande psykosociala interventionsmetoder rekommenderas (t.ex. 

Duodecim 2019a), finns det lite forskning om de i Finland tillgängliga sociala sektorns 

stödåtgärders roll i behandlingen av ADHD. Erja Sandberg utredde i sin doktorsavhandling 

familjers upplevelser om erbjudna stödåtgärder för ADHD i Finland, och en stor del av 

familjerna angav att medicinering varit den enda behandlingsform som erbjudits till 

diagnostiserade barn (Sandberg 2016, 222–224). Få familjer angav att stödåtgärder hade riktats 

till föräldrarna eller hela familjen (Sandberg 2016, 196). En av orsakerna till det kan vara att 

ADHD är en diagnos som i stort sett behandlas inom hälsovårdssektorn, men hälsovården har 

få möjligheter till arbete som riktas hemåt. Mer sektoröverskridande samarbete kunde behövas. 

En del pro gradu-avhandlingar och yrkeshögskolestudenters slutarbeten med fokus på ADHD 

och stödåtgärder riktade till familjer med ADHD-relaterade utmaningar har gjorts, men utöver 

det har jag inte lyckats hitta forskning som riktar fokus på sociala sektorns stödåtgärder för 

ADHD-relaterade utmaningar i Finland. Statistiken visar att t.ex. barn med ADHD är 

överrepresenterade i barnskyddssammanhang (t.ex. Klein et al 2014) vilket tyder på att mer 

forskningsinsatser kring sociala sektorns roll i ADHD-frågan skulle behövas.  

 

Syftet med studien var att undersöka socialhandledares uppfattningar om stödbehov hos 

familjer med ADHD-relaterade utmaningar som brukat tjänsten socialhandledning för 

barnfamiljer i Helsingfors, samt att utreda hurdana resurser som stöder en ändringsprocess i 

dessa familjer. Vidare var syftet att få en uppfattning om i vilken utsträckning tjänsten är 

ändamålsenlig och ett tillräckligt stöd i familjer med barn med ADHD. Som teoretiskt 

perspektiv har jag använt mig av ekologiska systemteorin, enligt vilken en individ bör granskas 

utifrån en helhet, där olika komponenter påverkar och påverkas av varandra. I en familjekontext 

kan det betyda att t.ex. barnets direkta omgivning påverkar barnet, föräldrars omgivning 

påverkar föräldrar, som i sin tur påverkar barnet och vice versa. Också samhälleliga och 

kulturella värden påverkar individen på olika nivåer (Bronfenbrenner 1979, 7–8). Ekologiska 

systemteoretiska principer har lett till att t.ex. interventioner med syftet att påverka barn, numer 

ofta riktas i första hand till föräldrar och hela familjer, i och med att föräldrar anses ha möjlighet 

till direkt inverkan på ett barns liv, medan t.ex. professionella, som träffar barn mer sällan, har 

sämre möjligheter att påverka barnet direkt, utan snarare indirekt via föräldrarna (Jung 2010). 
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Ekologiska systemteoretiska perspektivet har speglats i min studie såtillvida, att såväl i 

utformandet av intervjuguiden som i analysen av forskningsmaterialet, har jag ämnat fånga upp 

olika nivåer, som t.ex. barn, föräldrar, nätverk och för socialhandledningen relevanta aspekter. 

Teoretiska referensramen har passat väl in i studien, där jag ämnat skapa en helhetlig bild av 

familjers situationer, och få förståelse om hur olika komponenter hänger samman och påverkar 

varandra. För en mer ingående diskussion om teoretiska perspektivet, se kapitel 5.6. 

 

Tjänsten socialhandledning för barnfamiljer är en frivillig lågtröskeltjänst (Helsingfors stad 

2019a), och kan på grund av sin karaktär utesluta sådana familjer, som kunde tänkas behöva 

stöd, men som inte vill ta emot det. Trots att många informanter beskrev familjer där 

motivationen varit låg, har familjerna som beskrevs ändå varit villiga att inleda en 

arbetsprocess. Därmed har studien inte inkluderat sådana aspekter som kan gälla för familjer 

som av olika anledningar inte tar emot stödåtgärder. Urvalet i min studie bestod av 5 

socialhandledare, som efter ett antal epostmeddelanden och en distanspresentation av studien 

till totalt ca 50 socialhandledare, kontaktat mig och anmält intresse att delta i studien. Urvalet 

har alltså inte varit helt slumpmässigt, i och med att de som visade intresse, kan tänkas ha mer 

kunskap, mer erfarenhet eller mer intresse för ADHD-relaterade frågor i deras arbete.  

 

Informanterna har haft rätt fria möjligheter att själva skapa en uppfattning om vad de anser att 

en familj med barn med ADHD är, trots att jag gett dem en definition: en familj som de arbetat 

med, där minst ett barn haft ADHD eller ADHD-liknande symptom, och att stödbehovet i 

familjen enligt socialhandledare varit ADHD-relaterad. I och med att ADHD och familjer i 

studien granskats utifrån socialhandledarnas uppfattningar kan ”familjen med barn med 

ADHD” ha en rätt bred mening. Ingen individ är lika, vare sig den har ADHD eller inte, och 

därav är ingen familj likt en annan. Det finns ingen entydig beskrivning på vad en familj med 

barn med ADHD är, och det ämnar jag inte med min studie heller fastslå. Urvalet i min studie 

är rätt litet, och liksom i kvalitativ forskning i allmänhet, är resultaten inte generaliserbara. 

Däremot har jag med min studie bidragit till bättre kunskap om hurdana stödbehov och resurser 

familjer med ADHD-relaterade utmaningar kan ha samt hurdana aspekter som kan vara viktiga 

för en ändamålsenlig stödprocess, enligt socialhandledare.  
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Med min studie har jag kommit fram till att stödbehoven i familjer med barn med ADHD kan 

vara varierande, men utmaningar kring vardagsrutiner och barns känslor och känsloreglering 

har betonats starkt. Resurser som stöder ändringsprocesser i sådana familjer är i allra största 

grad motivation och delaktighet hos föräldrar, stabilitet hos familjen i övrigt, samt stödjande 

strukturer för socialhandledaren. Socialhandledning för barnfamiljer kan tänkas vara 

ändamålsenligt och en tillräcklig stödåtgärd i sådana fall när mottagaren av tjänsten är 

motiverad, villig och har möjlighet att arbeta för en förändring och när stödet riktas till familjen 

i ett tidigt skede eller vid rätt tillfälle. 

 

För att allt fler familjer kunde få stöd för ADHD-relaterade utmaningar av en lågtröskeltjänst 

som denna, vore det viktigt att familjer hittar till tjänsten i ett tidigt skede, och att föräldrars 

viktiga roll i barns ADHD-relaterade utmaningar skulle i allmänhet uppmärksammas mer. Jag 

tänker mig att tröskeln att söka sig till stödåtgärder är hög i många fall, och att ta emot 

utomstående hjälp kan vara tabubelagt. För att allt fler familjer i fortsättningen skulle söka sig 

till lågtröskeltjänster som t.ex. socialhandledning för barnfamiljer i ett tillräckligt tidigt skede, 

skulle en allmän attitydskiftning gentemot stödåtgärder vara på sin plats. Socialhandledning för 

barnfamiljer kan ofta vara en otillräcklig stödåtgärd i sådana fall, när familjens helhetssituation 

är krånglig, om föräldrars tid och energi riktas till mer akuta utmaningar eller ifall att sköta 

vardagliga funktioner är i sig redan väldigt belastande. I sådana fall kan tyngre och mer 

omfattande stödåtgärder behövas. Resultaten i min studie liknar tidigare studier, som tyder på 

att tidiga interventioner har en tendens att bli mindre lyckade hos familjer i mest utsatta 

positioner (Gardner et al 2009). En bidragande faktor till att föräldrar avbryter eller låter bli att 

delta i föräldragrupper ämnade för föräldrar med barn med ADHD är saknad av motivation, 

uppfattningen att barns ADHD-relaterade utmaningar inte har något att göra med föräldraskapet 

och oförmåga att ändra sitt eget beteende (Smith et al 2015). Motivationen och delaktigheten 

hos föräldrar visade sig också vara en viktig aspekt i min studie, och genom att göra en större 

satsning i att motivera föräldrar samt uppmärksamma deras roll i ADHD-relaterade utmaningar 

hos barn kunde man bidra till att fler familjer i framtiden söker sig till tillgängliga 

lågtröskeltjänster, och på så vis får stöd i ett tidigt skede.  

 

Min studie riktades till yrkesutövare av en lågtröskeltjänst inom sociala sektorn. Trots att 

socialhandledare som arbetar med familjer med barn med ADHD kan antas ha en god 
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uppfattning om deras klientfamiljer överlag, brister min studie i att fånga upp familjers egna 

perspektiv och mer helhetliga bilder av de familjer som beskrivits. Å andra sidan kan jag genom 

att ha intervjuat yrkesutövare, fått ett bredare perspektiv på familjer som använder sig av 

tjänsten. Hade jag valt att rikta fokus på brukares perspektiv, kunde det ha blivit utmanande att 

få tag på t.ex. mer utsatta familjer eller mer belastade föräldrar till intervjuer. Det vore dock 

intressant att göra en liknande studie med inriktning på familjers egna perspektiv gällande 

ADHD och socialhandledning för barnfamiljer. Likaså önskar jag att det i fortsättningen riktas 

mer uppmärksamhet på sociala sektorns övriga stödåtgärder i förhållande till ADHD. Att barn 

med ADHD är överrepresenterade i barnskyddsammanhang (Klein et al 2014), tyder på att 

familjer med ADHD oftare än övriga befolkningen hamnar i ohållbara situationer och därmed 

skulle ha behov av stödåtgärder i ett tidigare skede.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
Haastattelurunko 
*Haastateltavia on etukäteen pyydetty pohtimaan kahta tapausta/työskentelyjaksoa ADHD-
lapsiperheessä: yhtä, joka on haastateltavan mielestä ollut onnistunut ja toista, joka ei 
haastateltavan mielestä ollut onnistunut. Haastateltavia on pyydetty pohtimaan 
työskentelyjaksoa ja perhettä eri näkökulmista.  
 
Kiitos, että osallistut haastatteluun. 
 
Laitan äänityksen päälle nyt.  
 
Tutkielmani tarkoitus on selvittää ADHD-lapsiperheiden tuen tarpeita ja heitä vahvistavia 
tekijöitä, ja lisäksi koittaa saada selville, minkälaisissa tilanteissa lapsiperheiden sosiaaliohjaus 
on hyvä ja riittävä tukitoimi ADHD-lapsiperheissä.  
 
Haluan vielä muistuttaa, että tähän haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on 
lupa ja oikeus keskeyttää haastattelu, olla vastaamatta kysymyksiin tai päättää haastattelun 
jälkeen, ettet halua haastattelun olevan mukana tutkielmassani. Sinun ei tarvitse antaa tähän 
erillistä syytä.  
 
Kun olen palauttanut maisterintutkielmani, viimeistään toukokuussa 2021, tutkimuksesta 
vetäytyminen ei ole enää mahdollista.  
 
Aloitetaan haastattelu.  
 
Taustakysymykset:  
Mikä on koulutustaustasi? 
Kuinka pitkään olet työskennellyt lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa?  
Onko sinulla muuta työkokemusta sosiaalialalta? 
Työskenteletkö alle 11v vai 11-16 vuotiaiden lasten perheissä?  
 
Onko sinulla erityisosaamista/-koulutusta/-kokemusta liittyen ADHD- tai muihin 
neuropsykiatrisiin häiriöihin?  
 
Jos on: työskenteletkö suhteessa muihin kollegoihin enemmän vai suurinpiirtein saman verran 
ADHD-perheiden parissa? 
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Sanoisitko, että ADHD:n liittyvät oireet ovat yleisiä työssäsi/lapsiperheiden 
sosiaaliohjauksessa? 
Voisitko antaa suuntaa antavan arvion siitä, minkä suuruisella osuudella asiakasperheistäsi on 
haasteita ADHD:n liittyen?  
 
Minkälainen on ns. ”tyypillinen” työskentelyjakso adhd-perheessä? 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Minkälaista tematiikkaa/haastetta/tuen tarpeet 
- Miten perhe löytää palvelun piiriin (oma yhteydenotto? Ohjaus joltain taholta? Mistä?) 
- Kuinka pitkä työskentelyjakso 
- Kuinka tiheitä tapaamisia 
- Ketä tavataan/missä? 
- Mitä tehdään? Miten perheitä pyritään tukemaan? 

 
Muistuta ettei käytetä nimiä! 
 
1. Pohdi työskentelyjaksoa ADHD-lapsiperheessä, joka oli mielestäsi onnistunut 
Millä tavalla ADHD:n liittyvät oireet ilmenivät perheessä? Mitkä olivat siihen liittyvät haasteet 
ja minkälainen oli perheen tuen tarve? 
Kuvaile työskentelyn lähtökohtia 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Miksi lapsiperheiden sosiaaliohjaus aloitettiin/miksi siihen hakeuduttiin? 
- Mitä kautta perhe löysi palvelun piiriin?  
- Mitkä olivat työskentelyn tavoitteet? 

Kuvaile perhettä kokonaisuutena 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Vanhemmuus 
- Ilmapiiri & vuorovaikutus 
- Lapset 
- Tukiverkosto 
- Viranomaisverkosto 
- Muut tukitoimet? 

Kuvaile työskentelyn etenemistä 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Mitä työskentelyn aikana tehtiin ja miten se sujui 
- Perheenjäsenten osallistuminen 
- Eri viranomaisten välinen yhteistyö 

Kuvaile työskentelyn lopetusta.  
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Päästiinkö tavoitteisiin. Miksi/miksi ei?  
- Kokiko perhe saaneensa tarvitsemansa tuen?  
- Saiko mielestäsi perhe tarvitsemansa tuen? (teiltä tai muualta?) 
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- Ohjattiinko perhe muun tuen piiriin? Miksi/miksi ei? 
 
Mitkä olivat perheen vahvuudet/heikkoudet?  
Miksi koit, että työskentelyjakso oli ns. ”onnistunut” 
Minkälaisten asioiden sanoisit vaikuttaneen siihen, että työskentelyjakso oli ns. ”onnistunut” 
 
2. Pohdi työskentelyjaksoa ADHD-lapsiperheessä, joka ei mielestäsi ollut onnistunut tai 
jossa lapsiperheiden sosiaaliohjaus ei ollut riittävä tuki perheelle.  
Millä tavalla ADHD:n liittyvät oireet ilmenivät perheessä? Mitkä olivat siihen liittyvät haasteet 
ja minkälainen oli perheen tuen tarve?  
Kuvaile työskentelyn lähtökohtia 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Miksi lapsiperheiden sosiaaliohjaus aloitettiin/miksi siihen hakeuduttiin? 
- Mitkä olivat työskentelyn tavoitteet? 

Kuvaile perhettä kokonaisuutena 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Vanhemmuus 
- Ilmapiiri & vuorovaikutus 
- Lapset 
- Tukiverkosto 
- Viranomaisverkosto 
- Muut tukitoimet? 

Kuvaile työskentelyn etenemistä 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Mitä työskentelyn aikana tehtiin ja miten se sujui 
- Perheenjäsenten osallistuminen 
- Eri viranomaisten välinen yhteistyö 

Kuvaile työskentelyn lopetusta.  
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 

- Päästiinkö tavoitteisiin. Miksi/miksi ei?  
- Kokiko perhe saaneensa tarvitsemansa tuen?  
- Saiko mielestäsi perhe tarvitsemansa tuen? (teiltä tai muualta?) 
- Ohjattiinko perhe muun tuen piiriin? Miksi/miksi ei? 

 
Mitkä olivat perheen vahvuudet/heikkoudet?  
Miksi koit, että työskentelyjakso ei ollut ns. ”onnistunut” 
Minkälaisten asioiden sanoisit vaikuttaneen siihen, että työskentelyjakso ei ollut ns. 
”onnistunut” 
 
Lopetus/yhteenveto: 
Mistä ainesosista ns ”onnistunut” työskentelyjakso ADHD-lapsiperheessä koostuu? 
Mahdollisia jatkokysymyksiä: 
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- Kuvaile perhettä, voimavaroja, tukiverkostoa, viranomaisverkostoa ja muita tekijöitä, 
joita tulee mieleesi 

 
Milloin koet, ettei sosiaaliohjaus ole riittävä tukimuoto? 
 
Onko ADHD-lapsiperheiden saama tuki mielestäsi riittävää? Miksi/miksi ei?  
Jos ei: minkälaista tukea uskoisit ADHD-lapsiperheiden tarvitsevan?  
 
 
LOPPU 
 
Onko sinulla jotain kysyttävää tai jotain, mitä haluat tässä vaiheessa sanoa?  
 
Mikäli keksit jotain lisättävää, saat olla minuun yhteydessä.  
Saanko minä olla sinuun yhteydessä vielä jälkikäteen, jos huomaan kaipaavani selvennystä 
johonkin asiaan?  
 
Kiitos haastattelusta! 
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Samtyckesblankett  
 

 

Suostumuslomake tutkimukseen/maisterintutkielmaan osallistumisesta 

ADHD-lapsiperheiden voimavarat ja tuen tarpeet Helsingin kaupungin lapsiperheiden 

sosiaaliohjaajien näkökulmasta 

(Helsingin yliopiston sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Susanna Yrjölä) 

 

Olen tietoinen kyseisen tutkimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta ja siitä, mihin käyttöön 

tutkimuksen tulokset tulevat. Olen myös tietoinen siitä, että osallistuminen perustuu 

luottamukseen ja että yksityisyyteni säilyy läpi tutkimuksen. Minulla on oikeus keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa, ilmoittamatta siihen syytä.  

 

 

____________________________ 

Nimi 

 

____________________________ 

Allekirjoitus 

 

____________________________ 

Paikka ja aika 
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Informationsbrev 
 
Tietoa maisterintutkielmastani liittyen sosiaaliohjaajien kokemuksiin ja näkemyksiin ADHD-

lapsiperheiden tuen tarpeista, voimavaroista ja perheitä vahvistavista tekijöistä 

 

Hei, 

Minä, Susanna Yrjölä, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, teen maisterintutkielmani liittyen 

ADHD-lapsiperheiden voimavarojen ja tuen tarpeen kartoittamiseksi, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen 

ohjaajien näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on myös saada tietoa siitä, minkälaisten perheiden 

kohdalla kyseinen matalan kynnyksen palvelu on ADHD-lapsiperheille olennainen ja riittävä tukimuoto 

muiden palveluiden ohella.  

 

Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa työskenteleviä 

sosiaaliohjaajia, joilla on kokemusta työskentelystä ADHD-lapsiperheissä. Tutkielma julkaistaan sen 

valmistuttua ja hyväksyttyä Helsingin yliopiston tietokantaan hyväksyttyjen maisterintutkielmien 

joukkoon, ja tutkielman tulokset ja johtopäätökset jaetaan Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen 

työntekijöille tiedoksi. Muilta osin tutkimuksen tuloksia ei julkaista. 

 

Haastattelut toteutetaan videon välityksellä joulukuun 2020 aikana. Haastattelut äänitetään ja äänitteitä 

säilytän yksityisellä salasanasuojatulla tietokoneellani, kunnes äänitteet on litteroitu. Tämän jälkeen 

äänitteet tuhotaan, viimeistään tammikuun 2021 aikana. Litterointeja säilytän yksityisellä 

salasanasuojatulla tietokoneellani, kunnes olen palauttanut maisterintutkielmani. Tämän jälkeen myös 

litteroinnit tuhotaan, viimeistään toukokuun 2021 aikana.  

 

Pyydän, että haastattelussa ei käytetä asiakkaiden nimiä tai tietoja, joista selviää asiakasperheiden tarkka 

asuinpaikka, koulu, tai muuta tietoa, jonka perusteella henkilön yksityisyys voi vaarantua. Mikäli 

kyseistä tietoa kuitenkin kävisi haastatteluissa ilmi, jätetään kyseinen tieto litterointivaiheessa pois ja 

tiedot tuhoutuvat äänitteiden tuhoamisen yhteydessä, kun litterointi on valmis, viimeistään tammikuun 

2021 aikana.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimus perustuu 

yksityisyyteen, joten yksityisyyttä loukkaavia tietoja haastateltavista tai heidän kertomistaan asiakkaista 

ei selviä tutkielmasta. 

 

Ennen haastattelua pyydän sinua pohtimaan kahta tapausta/työskentelyjaksoa ADHD-lapsiperheessä: 
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*ADHD-lapsiperhe= perhe, jossa vähintään yhdellä lapsella on ADHD:n liittyvää oireilua, ja jossa työskentely 

alkoi oireiluun liittyvien haasteiden vuoksi, tai jossa työskentelyn aikana ilmeni tarvetta työstää haasteita, jotka 

liittyivät ADHD-oireiluun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kiinnostuksesta osallistua tutkimukseeni ja avusta maisterintutkielmani toteuttamisessa! 

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Susanna Yrjölä 

sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto  

(kontaktuppgifter togs bort innan inlämning av magisteravhandlingen) 

  

 

1. Työskentelyjakso, joka oli mielestäsi onnistunut. 

2. Työskentelyjakso, joka ei mielestäsi ollut onnistunut/jossa tavoitteisiin ei päästy. 

 

Pohdi työskentelyjaksoa ja kyseistä perhettä kokonaisuutena: mitkä olivat lähtökohdat, mitkä 

olivat perheen tuen tarpeet, minkälainen oli perheen tukiverkosto, mitkä olivat perheen 

vahvuudet ja heikkoudet, mitä työskentelyn aikana tehtiin, milloin/miksi/miten työskentely 

päättyi? 
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Personregisterraport 
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 
Tämä on Susanna Yrjölän (sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistolla) henkilötietolain (§10 
ja §24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Laadittu 6.10.2020.  
 
1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Susanna Yrjölä 
(kontaktuppgifter togs bort innan inlämning av magisteravhandlingen) 
 

2. Rekisterin nimi 
Henkilötietorekisteri on luotu tutkimusta/maisterintutkielmaa “Socialhandledares 
perspektiv på resurser och stödbehov hos familjer med barn med ADHD. Ett 
systemteoretiskt perspektiv.” ja sen aineistonkeruuseen liittyviä 
suostumuslomakkeita varten. 
 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen 
käsittelylle on henkilön suostumus. Tulen varmistamaan henkilöiden 
suostumuksen informointikirjeellä sekä allekirjoitettavalla 
suostumuslomakkeella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on turvata 
tutkimuksen toteutus, johon sisältyy yhteydenpito tutkimukseen osallistuviin 
henkilöihin sekä yksi haastattelutilanne/henkilö.  

 
4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä 
tarvittaessa (työ-)puhelinnumero, jonka kautta henkilöön pidetään yhteyttä.  
Tietoja säilytetään pisimmillään toukokuuhun 2021 saakka, jonka jälkeen 
rekisteri sekä muu tutkimukseen liittyvä materiaali tuhotaan. Tutkimusraportista 
ei tule käymään ilmi henkilötietoja.  

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, ja/tai Helsingin 
kaupungin Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen johtavalta sosiaaliohjaajalta, 
jos/kun henkilöt ovat itse antaneet suostumuksensa yhteystietojen 
luovuttamiseen. Suostumuslomakkeet lähetetään ja palautetaan allekirjoitettuina 
sähköisesti, ja haastatteluissa selviävät tiedot kerätään haastattelutilanteissa 
videon välityksellä. Videohaastatteluissa ei käsitellä henkilöiden tai henkilöiden 
kanssa työskennelleiden yksityisyyttä paljastavia tietoja.  

 
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Maisterintutkielma julkaistaan Helsingin yliopiston tietokannassa ja niille 
opiskelijoille (n. 15 hlö) jotka suorittavat maisteriseminaari-kurssin 
samanaikaisesti rekisterinpitäjän kanssa. Tutkielmassa ei käy kuitenkaan ilmi 
henkilötietoja, joten henkilötietoja ei näin ollen luovuteta muille tahoille.  
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Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään 
Internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta 
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden 
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjien 
toimesta.  
 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  
 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä 
on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


