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1 . Inledning 

Denna uppsats bygger på intresse om bristande kunskap gällande skyddsfaktorer i socialt 

arbete. Vi är nyfikna på hur socialt arbete fungerar som en stödjandefaktor till individer med 

ADHD. Uppsatsen kommer redogöra för hur tidigare forskning ser på ADHD gentemot 

informanternas erfarenheter av ADHD. Vi kommer presentera ADHD ur flera perspektiv 

utifrån informanter inom socialt arbete. Informanterna är socialarbetare som arbetar och har 

titeln frivårdsinspektörer. Detta ska åskådliggöra problematiken för risk- och skyddsfaktorer 

om ADHD. De informanterna på frivården har intervjuats kvalitativt om deras erfarenheter 

och bemötandet med klienter som har ADHD. Uppsatsen riktar intressefokus mot hur ADHD 

uppmärksammas och hanteras och sammantaget kan sägas ta plats i frivården. 

Kriminalvården består av anstalt, frivård och häktet. Frivården är all kriminalvård i frihet i 

form av stöd och kontroll enligt Kriminalvården (2013). 

En hypotes för ungdomar med ADHD är att hemmiljön kan vara en bakomliggande orsak 

kring beteende (Psykoterapitjänst, u.å). Problemet kan vara att fokuseringen kring ADHD 

möjliggör att eventuella andra bekymmer upphör. Rose (2012) beskriver situationen för 

ungdomar problematisk då felaktiga ADHD diagnoser framställs, där medicinering blir en 

negativ konsekvens. 

Det är idag svårt att upptäcka ADHD hos flickor då det finns bristande forskning kring 

ADHD bland flickor. Orsaken till detta är att flickor är mindre utagerande och störande än 

vad pojkar är vilket gör att det blir svårare att upptäcka ADHD hos flickor (FoU, 2005). 

Enligt Beckman (2007) finns det ett bakomliggande problem för individen med ADHD. Det 

är därför viktigt med resurser så att det inte eskalerar till andra komplikationer som är väl 

förekommande händelser, vilket i sin tur leder till ett samhällsproblem. Det är viktigt att 

möjliggöra individens positiva egenskaper och att ge individen rätt verktyg så att hen inte 

utvecklar ett beteendeproblem. 

Inriktningen i denna uppsats kommer att vara informanterna som är frivårdsinspektör inom 

socialt arbete för att få insyn i deras professionella erfarenheter och perspektiv på ADHD. Vi 

kommer att genomföra flera kvalitativa intervjuer inom samma profession för att få djupare 

kunskap och inblick i den typ av verksamhet som frivården utgör. 
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1 . 1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur klienter med ADHD bemöts och hanteras i 

frivården. Vi kommer undersöka hur frivårdsinspektörer fungerar som en skyddsfaktor inom 

socialt arbete till klienter med ADHD. 

• Vilka skyddsfaktorer använder frivårdsinspektörer sig av för att hantera och 

bemöta klienter med ADHD? 

• Vad har informanterna för erfarenheter av att hantera och bemöta klienter med 

ADHD inom frivården? 

• Hur hanteras och bemöts klienter med ADHD inom frivården, förekommer det 

skillnader mellan könen inom frivården? 

1 . 2 Avgränsning 

I uppsatsen kommer vi att redogöra informanternas erfarenheter av att hantera och förhålla 

sig till ADHD. Vi ska presentera ADHD för att sedan transkribera informanternas berättelser. 

Vi kommer använda oss av socialvetenskapliga studier på MIUN som en databas för vår 

redovisning samt utgå från litteratur. Vi ska presentera frivården utifrån demografiska 

förhållanden och granska likheter och skillnader inom samma profession, som tagit del av 

våra kvalitativa intervjuer. Målgruppen kommer bestå av professionella frivårdsinspektörer 

på frivården. Det finns en avgränsning utifrån demografiska och tidsmässiga perspektiv för 

att gå in på syfte och frågeställningar. Våra frågeställningar har ändrats i och med att andra 

sociala myndigheter inte ville ställa upp på intervju. Det var endast frivården som vi fick 

positiv gehör ifrån, då valde vi att intervjua flera frivårdsinspektörer inom samma profession. 

Vi har även avgränsat oss från specificerade sökord samt vetenskapliga artiklar från databaser 

för att begreppet ADHD är stort inom socialt arbete. I och med att ämnet är stort så blev det 

svårt att hitta det vi behövde för vår undersökning. 
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2 . Tidigare forskning 

2 . 1 Skydds- och riskfaktorer 

Socialstyrelsen (2010) menar att varje människa växer upp under förhållanden med olika 

förutsättningar. Individen går i andra skolor, har flera umgängen sedan har hen föräldrar som 

har olika förmågor och resurser för att vara en tillräckligt bra förälder för sitt barn. För vissa 

individer ökar sannolikheten att de ska utveckla ett problem vilket kallas för riskfaktorer 

medan vissa individer växer upp i förhållanden där de dämpar effekten av riskfaktorer vilket 

kallas för skyddsfaktorer. Av den orsaken har vi valt att titta närmare på hur socialt arbete 

utgör en potentiell skyddsfaktor för individer med ADHD.   

2 . 2 Skyddsfaktorer 

Enligt FoU (2005) finns det ytterst lite forskning om skyddsfaktorer i jämförelse med 

riskfaktorer där det finns betydligt mer forskning. Forskarna har inte kommit fram till någon 

enhetlig definition om vad en skyddsfaktor är men de enas om att risk- och skyddsfaktorer är 

varandras oppositioner. En god relation med sin familj fungerar som en skyddsfaktor medan 

en dålig relation till familjen innebär en riskfaktor (FoU, 2005). De positiva faktorer som är 

skyddsfaktorer kan både vara yttre omständigheter som stöttande föräldrar och andra 

stöttande vuxna, bra umgänge samt en bra skolmiljö (Rydelius, 2001). De barn som växer 

upp under goda förhållanden får en mer begriplig och förutsägbar tillvaro, detta gör att de 

uppfattar omvärlden som mer förståelig och strukturerad samt att de känner sig mer delaktiga 

i saker som händer runt om dem. I de grupper som barnet ingår i exempelvis skola, 

idrottsföreningar etc. är även betydelsefullt i barnets liv. Om barnet känner värme och 

trygghet av de andra i gruppen blir det lättare att förstå sin omvärld på ett mer begripligt sätt 

(Socialstyrelsen, 2010). Brar (2011) menar att de skyddsfaktorer som finns hos individerna 

själva och runt om dem är viktiga att uppmärksamma och stärka för att hindra en negativ 

utveckling hos individerna. Enligt Brar (2011) framkommer det evidensbaserade 

skyddsfaktorer för individen hos den unge och hos familjen som är direkta och föränderliga 

skyddsfaktorer. De evidensbaserade skyddsfaktorer som tagits fram hos den unge är, ”positiv 

skolanknytning och prestationer, positiva förhållningsätt eller problemlösningsförmåga, 

positiva umgängen och aktiviteter, den unges medvetenhet, motivation”(Brar, 2011, s. 42)”. 

De evidensbaserade skyddsfaktorer som tas upp hos familjen är, ”föräldrarnas ork, 
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engagemang, stöd, föräldrarnas positiva attityder, uppfostringsstrategier, föräldrarnas 

medvetenhet, motivation”(Brar, 2011, s. 42)”. 

2 . 3 Riskfaktorer 

Socialstyrelsen (2010) menar att de barn som växer upp under svåra förhållanden eller har en 

funktionsnedsättning gör att de blir mer sårbara och att deras vardag blir mer komplicerad. 

Förhållanden runt om individen som familj, skola och den övriga närmiljön kan bli 

problematiskt för individer som lever med en funktionsnedsättning som exempelvis ADHD. 

Det finns flera riskfaktorer som påverkar individens sårbarhet att utveckla ett problem och 

några av dessa har Socialstyrelsen (2010) tagit upp: 

• Bristande språklig förmåga – Individen har svårt att förstå sammanhang och blir lätt 

missförstådd av andra. Hen har svårt att sätta ord på sina tankar och känslor vilket kan 

leda till att hen tar till knytnävarna när de saknar ord i diskussioner med andra. 

• Bristande självkontroll – Individer med ADHD har svårt att ta sina egna motgångar 

vilket kan leda till impulsiva reaktioner vilket gör att omgivningen tycker att dessa 

individer upplevs som oberäkneliga eller skrämmande. 

• Inlärningssvårigheter – Detta är en av de största riskfaktorerna för att utveckla ett 

beteendeproblem enligt Socialstyrelsen (2010) eftersom läs- och skrivfärdigheter är 

en betydelsefull färdighet i stort sett allt skolarbete. Konsekvenserna av detta kan leda 

till att dessa individer tar avstånd från skolan. 

• Bristande social kompetens – De individer som brister på den sociala fronten har svårt 

att inleda nya sociala relationer med andra och kan även få problem med att behålla 

kompisar. Många tycker att dessa individer saknar empatisk förmåga vilket menas 

med att de bara tänker på sig själva och sina egna önskningar. 

• Bristande exekutiva funktioner – Detta är ett samlingsnamn för de kognitiva förmågor 

som man behöver för att kunna planera och organisera sitt handlande så det passar för 

en viss uppgift. Individer med ADHD har brister på just dessa kognitiva förmågor och 

får svårt med att kunna planera och organisera händelser. 

• Bristande kognitiv flexibilitet – Individer som brister på den kognitiva flexibiliteten 

har svårt att tänka om, växla perspektiv, omvärdera och improvisera. När det inte blir 

som de har tänkt sig och inte hittar andra lösningar så reagerar de ofta impulsivt med 

ett utbrott (Socialstyrelsen, 2010, s. 33 – 37). 
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2 . 4 Vad är ADHD? 

Idag drabbas omkring 5 % av alla barn av den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Gillberg, 2005) som har framkommit 

enligt kriterierna för DSM-IV (Brar, 2011). För att kunna ställa en diagnos som ADHD 

använder man sig av instrumentet DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) där ett antal kriterier ska uppfyllas för att ADHD ska kunna fastställas (SBU, 

2005). ADHD karaktäriserar avvikelser gällande kategorierna av hyperaktivitet/impulsivitet, 

uppmärksamhetssvårigheter och ADHD av kombinerad typ (Beckman, 2007). I DSM-IV 

delar man in dessa kategorier i tre former enligt statens bredning av medicinsk utvärdering 

(2005): 

• ADHD av kombinerad typ kännetecknas av symtom inom alla tre kärnområdena. 

• ADHD – IA kännetecknas av problem med uppmärksamhet och koncentration. 

• ADHD – H/I kännetecknas av hyperaktivitet och impulsivitet. 

 

För att kunna ställa diagnosen ADHD-IA och ADHD-H/I måste symptomen varat i minst sex 

månader och minst 6/9 kriterier ska uppfyllas, för ADHD av kombinerad typ måste 12/18 

kriterier uppfyllas (SBU, 2005). Kriterierna som ska uppfyllas för att fastställa diagnosen 

ADHD presenteras nedan: 

 

”ADHD – H/I 
Hyperaktivitet 

”a. Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter eller sitta still. 
b. Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer. 
c. Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses 
lämpligt för situationen (hos äldre en känsla av rastlöshet). 
d. Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 
e. Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv. 
f. Pratar ofta överdrivet mycket (Socialstyrelsen, 2002, s. 27-28). 
 

Impulsivitet 
g. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
h. Svårt att vänta på sin tur. 
i. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (Socialstyrelsen, 2002, s. 27-28). 
 

ADHD – IA 
Ouppmärksamhet 
a. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet. 
b. Har ofta svårt att hålla kvar uppmärksamheten inför uppgifter eller 
lekar. 
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c. Verkar inte lyssna på tilltal. 
d. Följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 
skolarbetet. 
e. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 
f. Undviker ofta och är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 
uthållighet. 
g. Tappar ofta bort saker som krävs för olika aktiviteter. 
h. Är ofta lättdistraherad. 
i. Är ofta glömsk” (Socialstyrelsen, 2002, s. 27-28).” 

2 . 5 Skillnader mellan pojkar och flickor som har ADHD 

Enligt statens bredning av medicinsk utvärdering (2005) är förekomsten av ADHD i Sverige 

mer vanligt hos pojkar än hos flickor. Enligt Brar (2011) är förekomsten bland barn ungefär 

sex gånger vanligare hos pojkar än vad det är hos flickor med ADHD i Sverige. Beckman 

(2007) tar även upp att det är mycket vanligare med ADHD hos pojkar än vad det är hos 

flickor, men att uppgifterna som finns om hur mycket vanligare det är varierar mellan olika 

studier. Orsaken till detta är att det råder fortfarande bristande kunskap angående ADHD hos 

flickor men har idag uppmärksammats mer inom forskningen (FoU, 2005). Dock kan det vara 

svårare att upptäcka ADHD bland flickor eftersom de har mindre tydliga symtom än vad 

pojkar har. Flickor är mindre utagerande och störande än vad pojkar är vilket gör att det finns 

ett stort mörker antal av flickor med ADHD (Brar, 2011). Dock finns det flera studier som 

påvisar att barn med ADHD har likartade symtombilder i åldern 6 – 18 år (SBU, 2005). 

Uppmärksamhetsproblemen är lika stora hos både pojkar och flickor med ADHD visar två 

studier av Newcorn JH, Halperin JM, Jensen PS, Abikoff HB, Arnold LE, Cantwell DP, et al, 

2001 & Lockwood KA, Marcotte AC, Stern C, 2001 medan en annan studie av Sharp WS, 

Walter JM, Marsh WL, Ritchie GF, et al, 1999 visar att uppmärksamhetsproblemen är större 

hos flickor med ADHD som SBU (2005) har granskat och tittat på för att sedan kunna dra 

denna slutsats. Många forskare påstår att man bör ha särskilda kriterier för flickor när man 

utreder ADHD eftersom dagens kriterier är knutna till pojknormen (Beckman, 2007).     

2 . 6 Hur ADHD tar plats inom kriminalvården 

Lindqvist (2004) intervjuade 90 barn med ADHD och hade en uppföljning med barnen under 

en femton års period. Där framgick det att barnen som vid tiden för studien befann sig i 

åldrarna mellan 20 till 30 år hade använt sig av alkohol i en stor mängd. Lindqvist (2004) 

intervjuade även föräldrarnas synpunkter kring detta och föräldrarna ansåg att alkoholen 
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gjorde att de blev lugna och mådde bra. Några av de 90 som nu är vuxna hade även testat och 

missbrukat andra droger. De som blev beroende av heroin började även med andra olika 

former av kriminalitet. 

Brar (2011) har kartlagt en koppling mellan ADHD och kriminalvården mellan åren 

december 2006 och april 2009 på Norrtäljeanstalten svarade 194 män på ett formulär. ADHD 

var vanligt förkommande bland intagna män som sitter dömda för våldsbrott eller narkotika 

brott. Syftet med studien var att få fram om de intagnas ADHD-symtom skilde sig från en 

annan grupp som hade diagnostiserats inom psykiatrin för ADHD. Forskarna studerade de 

intagnas kognitiva förmågor samt psykiatriska sjuklighet. Resultaten visade att de intagna var 

lägre begåvade. De intagna hade även brister i att disponera, minnas, genomföra och slutföra 

uppgifter. De hade en ökad kognitiv funktionsnedsättning och i högre grad samsjuklighet. Det 

är tack vare ADHD - diagnosen menade flera av de intagna att de kunde börja ta tag i deras 

liv. 

2 . 7 Utredning av vuxen ADHD-diagnos 

Beckman (2007) skriver om hur man ska utreda en vuxen genom att man går tillbaka i 

barndomen och tar kontakt med någon som var nära personen under uppväxten, där svaren 

finns angående ADHD. Syftet för att ställa en vuxen diagnos är att ge ökad förståelse så att de 

vet hur de ska bete sig, vilket gör att diagnosen blir lättare att acceptera svårigheter. Detta 

bidrar till att individen kan organisera livet annorlunda när hen har fått diagnosen ADHD. 

Denna metod är ny och det finns inte så mycket kunskap bakom ADHD bland vuxna. När 

individen har ADHD så har hen även andra svårigheter, det är sällsynt att individen endast 

har ADHD. Kärfve (2000) refererar till Levander som grundlägger om att ställa en vuxen 

diagnos så krävs det en barndomsdiagnos, på grund av att ADHD har inte diagnostiserats i 

Sverige på senare år. Det gäller då att intervjua individen för att få kunskap om hen samt 

omgivning. ADHD är sällan en ensamdiagnos utan nämner andra tillstånd som exempelvis 

dyslexi, brister i impuls- och affektkontroll, identitetsproblem, ångest, borderline, antisocial 

personlighetsstörning. Almer & Sneum (2012) hänvisar även till om vuxna ska få diagnosen 

ADHD så skulle symtomen funnits i barndomen. Det förekommer föräldrar som inte har 

ADHD diagnos men som söker utredning i samband med att barnet har liknande symtom som 

hos sig själv. 
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3 . Teoretiskt perspektiv 
I det teoretiska perspektivet har vi valt att skriva om social konstruktion i socialt arbete, då vi 

anser att kopplingen till ADHD och skyddsfaktorer skulle gynna uppsatsens styrka. Det ger 

ett bredare perspektiv till rollen som socialarbetare samt relationen mellan klient och social 

myndighet. När vi använder ordet socialarbetare så menar vi även informanterna och 

frivårdsinspektörerna. 

3 . 1 Social konstruktion i socialt arbete 
Vi har valt att skriva om social konstruktion i socialt arbete, för hur vet en socialarbetare 

egentligen vad de ska göra när de arbetar med socialt arbete? Socialarbetare kan ta emot 

klinter på deras kontor men de kan även besöka klienterna på hemmaplan. I stort sätt kan man 

säga att det pågår socialt arbete överallt i världen. Socialt arbete är ett så pass stort begrepp 

att det finns ett gemensamt språk och gemensam litteratur inom socialt arbete. Inom socialt 

arbete framkommer det teorier om de sociala konstruktioner och hur man kan använda de 

inom ramen för socialt arbete. Socialarbetare har möjligheten att välja en teori som ska 

medverka till skapandet av den sociala konstruktionen. Utifrån de förväntningar 

socialarbetare har på sig själva och vad samhället anser hur de ska vara så blir de påverkade 

och förändras kontinuerligt. Socialarbetaren blir förändrad och påverkad genom de krav, 

förväntningar och erfarenheter hen får i utbytet med andra människor vilket konstruerar de 

sociala insatser som socialt arbete utgör (Payne, 2008). Eftersom det finns olika definitioner 

kring ordet klient väljer Payne (2008) definiera klientskapet som en process.   

I den sociala verkligheten äger det sociala samspelet rum mellan individer och grupper i 

samhället (Giddens, 2007). Citerat av Börjeson (2010): 

”Det finns ingen objektiv sanning om samhället, om människan. Vem du är, vem jag är, vilka 

vi är tillsammans, hur man kan och ska agera i samhället – allt detta SKAPAS av oss själva i 

vårt samspel med varandra”(s.295) 

Detta menar Börjeson (2010) att social konstruktivism är något som skapas av oss själva med 

hjälp av andra och att de finns inget konkret gällande hur samhället och människan ska vara. 

Börjeson (2010) nämner även att språket är en viktig del som är avgörande hur vi förstår 

verkligheten. Vi använder språket för att observera och förstå världen. Med hjälp av språket 

konstruerar vi våra bilder och uppfattningar om verkligheten. Enligt Vivien Burr använder vi 

oss av språket för att konstruera vår bild av verkligheten som individen får i samspel med 
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andra på en mikro nivå. När vi föds, föds vi in i olika språkvärldar och system av tolkningar 

vilket ger oss olika tolkningsmöjligheter i mikrosituationer (Börjeson (2010). I 

kommunikationsforskningen har man kommit fram till hur människor använder sig av språket 

individuellt och i sociala situationer för att skapa särskilda tolkningar av realiteten. Man kan 

använda språket som en maktfaktor till förhållande med klienten i sin roll som socialarbetare. 

Detta leder till att socialarbetaren skapar en social konstruktion där omgivningen påverkar 

varandra. 

Många forskare har olika uppfattningar om vad socialt arbete är där utav finns det olika 

uppfattningar om vad social konstruktion är, för vissa forskare är social konstruktion ingen 

verklighet utan ”enbart i form av idéer och som en följd av våra diskussioner och våra 

handlingar” (Payne, 2008, s. 29)”. Samhället har gemensamma bilder av vad som är 

verklighet genom att vi har olika uppfattningar som vi har fått utifrån våra kunskaper via 

social konstruktion.   

Individer inom socialt arbete använder sig av sociala mönster som är en del av den sociala 

konstruktionen. Payne (2008) betonar så kallade sociala konstruktionsarenor som är en 

bidragande effekt för socialt arbete där de är beroende av varandra. Syftet med 

konstruktionsarenor för socialt arbete är att skildra den sociala konstruktionen av klient, 

socialarbetare och social myndighet. Det finns tre konstruktionsarenor och vi har valt att 

fokusera på klient-socialarbetare-sociala myndigheter, där det finns tre uppsättningar av 

konstruktionen om socialt arbete vilket är följande, ”de som skapar och kontrollerar socialt 

arbete som ett yrke, de som gör människor till klienter som söker eller skickas till den hjälp 

som socialt arbete kan ge och de som skapar den kontext i vilken det sociala arbetet 

utövas” (s.45). Payne (2008) skriver att socialt arbete är en triangulär relation mellan 

socialarbetare, klient och social myndighet där de samverkar med varandra och tar på sig 

särskilda sociala roller. Payne (2008) menar att klienter är med och påverkar konstruktionen 

av socialt arbete, när klienter kommer in med sina erfarenheter in i den aktivitet som socialt 

arbete innebär är klienterna med och förändrar det sociala arbetets art. Klienterna konstruerar 

inte bara det sociala arbetet utan också socialarbetaren samt teorin för socialt arbete. 
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4 . Metod 
I metoden förekommer underrubriker som är litteraturanskaffning, urval, datainsamling, 

etiska överväganden, intervjuer och analysmetod. Metoden ska vara ett redskap och en guide 

för läsaren som beskriver uppsatsens uppbyggnad samt vilka instrument vi har använt. Vi har 

använt oss av en kvalitativ utgångspunkt för att redogöra informanternas berättelser 

4 . 1 Litteraturanskaffning 

Litteraturen skaffades genom internetsidor samt böcker. De databaser som vi har använt för 

att samla in materialet för bakgrundsfakta om ADHD var följande; Proquest inom social 

vetenskap samt psykologi, Psycinfo, Pubmed och Social Sciences Citation index (SSCI). De 

forskningsfält som vi sökte artiklar inom var socialvetenskap, socialt arbete, sociologi, 

beteendevetenskap och psykologi. Vi genomgick även artikelsök för att hitta fakta inom 

ADHD. Sökorden inom databaserna var följande; ADHD, diagnostisering, kritik mot ADHD, 

social konstruktion, frivården, ADHD bland vuxna samt unga. Det vi intresserades av var 

social vetenskap samt socialt arbete gällande hur dessa aspekter kunde fungera som 

skyddsfaktorer. Det fanns dock brister gällande vetenskapliga artiklar om hur socialt arbete 

kan fungera som en skyddsfaktor för klienter med ADHD. En svårighet på vägen har varit 

forskning om hur socialt arbete kan vara en stödjande faktor för klienter med ADHD. Det är 

därför viktigt att öka kunskapen inom detta arbetsområde. Socialstyrelsen har även bidragit 

med tidigare forskning om ADHD. Vi hade inga gränser angående forskning om ADHD inom 

Sverige eller internationella perspektiv utan vi ville ha en bred kunskapssyn med koppling till 

socialt arbete.   

4 . 2 Urval 

Enligt Bryman (2011) angående kvalitativa intervjuer är ett målinriktat urval att 

rekommendera. När vi läste de andra urvalen märkte vi att ett målinriktat urval passade 

perfekt för vår undersökning för att vi har kontrollen över vilka vi kan inrikta oss mot. Ett 

målinriktat urval skapade en konsensus mellan våra forskningsfrågor och urvalet, som är 

informanterna. Forskningsfrågorna ska vara avgörande för vilka informanterna ska vara. 

Denna metod möjliggjorde vilka informanterna skulle vara som eventuellt kunde besvara hur 

ADHD bemöts och hanteras samt fungera som en skyddsfaktor. 
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Urvalet bestod av sex informanter, varav fyra ägde rum genom telefonintervjuer hos frivården 

i Västervik och två intervjuer var på plats i frivården i Östersund. Informanterna bestod av 

båda könen och åldrarna varierade. Vi väljer att inte fokusera på kön eller någon specifik 

ålder då detta inte är relevant. Vi kommer att använda oss av förkortningen Ip1,2,3 osv. för att 

klargöra vem som sade vad.   

Enligt (Bryman, 2011) bestämde vi för att använda bekvämlighetsurval eftersom frivården 

endast var tillgängliga för vår undersökning. Vi fick ingen respons från de andra sociala 

myndigheterna, vilket gjorde att syftet och frågeställningarna korrigerades. Urvalet berodde 

på tidsaspekten för att det tog lång tid att transkribera, analysera och utföra alla kvalitativa 

intervjuer. Det går inte att generalisera materialet för att det var för få intervjuer, men däremot 

var deras svar någorlunda lika. Vi har även använt oss av ett slumpmässigt urval, vilket 

innebär enligt Bryman (2011) att stickprovet valdes ut slumpmässigt för vår undersökning 

angående de kvalitativa intervjuerna med frivårdsinspektörer. Detta genomfördes för att 

responsen från andra sociala myndigheter vart inte det vi hade hoppats på. Kravet på 

slumpmässighet innebär att varje element i en population ska ha en chans att komma med i 

urvalet. Det går inte att generalisera materialet för att det var för få intervjuer, men däremot 

var deras svar någorlunda lika. 

4 . 3 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som vi kommer förhålla oss till gällande intervjuerna är fyra etiska 

principer som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att studien är frivillig att vara med på och att 

informanterna själva kan bestämma om de vill hoppa av. Man ska även delge uppsatsens 

syfte för informanterna. Detta kommer vi informera informanterna före intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ha möjligheten att bestämma om de vill 

medverka i studien.  I studien riktar fokusen mot frivårdsinspektörer, då ingen minderårig 

kommer vara med. En samtyckesblankett har skickats ut till de verksamheter som frivården 

om de har valt att medverka i vår studie för att det ska bli etiskt korrekt (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet har den funktionen att informationen av informanterna ska behandlas 

konfidentiellt. När det gäller personliga uppgifter kommer det hanteras på ett sätt för att inte 

obehöriga kommer åt dessa uppgifter genom denna process kommer inte deras identitet att 

avslöjas. Denna funktion gäller när transkribering blir aktuell då intervjuerna kommer vara i 
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löpande text. Nyttjandekravet tar upp det empiriska material som samlas in endast får 

användas i form av forskningsändamål. Detta gäller både muntligt och skriftligt som vi ska ta 

hänsyn till (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) så är det bra om man har etiska frågor gällande den information som 

samlas in, hur man ska behandla den samt lagra den. Informanterna informeras både skriftligt 

och muntligt att all material under intervjun kommer att hållas på ett ställe där endast vi 

kommer åt det. Allt material som samlas in gällande transkriberingar och ljudinspelningar ska 

raderas efter vi anser att behovet inte finns längre. 

Enligt Bryman (2011)  är det bra om man spelar in en intervju samt att transkribera materialet 

för att undvika misstag och missförstånd. Intervjuerna spelades därför in med samtycke av 

intervjupersonerna. Det användes därefter citat från transkriberingeringen för att plocka fram 

det relevantaste under intervjun. Vid den muntliga intervjun påpekade vi även att vi kunde 

skicka vårt färdiga material till dem. 

4 . 4 Datainsamling 

Vi samlade in materialet genom kvalitativa intervjuer samt tidigare forskning. Vår 

datainsamling består av en narrativ intervjumetod för att vi har det tillvägagångssätt att vilja 

få informanterna att delge så mycket som möjligt av klienter med ADHD. Det blev en del 

individ anpassade frågor som till exempel om dem kunde ange en specifik sekvens med en 

lyckad respektive mindre lyckad situation med en klient med ADHD. Det fanns även en fråga 

om deras tidigare erfarenhet med klienter med ADHD, då fick vi informantens perspektiv om 

ADHD (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi skickade ut ett informationsbrev till verksamheter, 

förbindelsen skedde genom e-post. Frivården i Östersund kontaktade oss genom telefon och 

var intresserade att ställa upp i en intervju. Vi kontaktade frivården i Västervik via telefon då 

en av oss hade kontakter där. 

När det gäller transkriberingen av intervjuerna kommer den att ske noggrant, så att inte 

missförstånd uppstår och att vi får med de delar som vi anser är relevanta för vår 

undersökning. Utmaningen med att översätta talspråk till text var att det tog lång tid och att 

det var svårt att höra vad informanterna sade. 



 

13 

 

4 . 5 Intervjuer och analysmetod 

Vår huvudsakliga empiri var att genomföra kvalitativa intervjuer om informanternas 

perspektiv och erfarenheter med klienter ADHD. Vi valde att genomgå en semi-strukturerad 

intervju form eftersom informanten hade då valmöjligheten att besvara frågorna fritt i en 

narrativ företeelse, vilket gjorde att informanterna kunde besvara vad som var viktigt utifrån 

dennes subjektiva samt objektiva erfarenheter. Berättelserna från informanterna blev då 

informationsrika och gav ett bredare perspektiv till rollen som socialarbetare. En semi-

strukturerad intervju form gav oss större utrymme med informanterna med personliga tankar, 

vilket ger en ökad reliabilitet. Detta gav oss även möjligheten att jämföra berättelserna i den 

tematiska designen. 

Vi har även valt att göra en meningskoncentrering, vilket var nästa val för analysmetod för 

transkriberingen av materialet för informanternas klargöranden. Genom att vi använde oss av 

meningskoncentrering kunde vi bearbeta, korta ner berättelser och analysera det insamlade 

materialet så att de temana kunde knytas samman för att finna jämförelser och på så sätt 

sammanställa informanternas berättelser (Bryman, 2011). 

4 . 6 Validitet och reliabilitet 
När det gäller validitet och reliabilitet är det många kvalitativa forskare som menar på att det 

inte är relevant för en kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Eftersom vi inte har många 

kvalitativa intervjuer kommer vi inte ge en generell klarbild över hur ADHD tar plats i olika 

verksamheter inom socialt arbete, därmed går det inte att utföra ett generaliserbart resultat. 

Den ända organisationen inom socialt arbete som vi intervjuade var frivården och vi fick flera 

kvalitativa intervjuer inom samma profession, dock var detta inte vårt syfte från början utan 

vi intresserades oss för hur verksamheter inom socialt arbete kunde fungera som flera 

skyddsfaktorer för klienter med ADHD, samt hur ADHD tar plats i dessa verksamheter. Vi 

kan endast belysa vad olika informanter har för tankegångar och tolka den informationen, 

vilket också är vårt syfte med studien. Intervjufrågorna formades av problemformuleringen 

som är enkelspråkligt. Informanterna hade möjligheten att prata fritt angående situationer och 

frågor. Vi ställde samma frågor till samtliga informanter. Innan intervjun skedde rum var vi 

tydliga med vilka vi var, vilket är studenter på Mittuniversitet. Vi ansåg att vi hade en hög 

validitet och reliabilitet genom att tillämpa denna arbetsmetod (Kvale & Brinkmann, 2011). 
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5 . Resultat 

 

Vi kommer att presentera resultatet utifrån våra frågeställningar som är kopplade till tidigare 

forskning samt dra jämförelser mellan informanternas redogörelser. Varje tema kommer att 

innehålla underrubriker där det kommer att ingå sammanfattning av informanternas svar, citat 

och analys med hjälp av tidigare forskning. Vi kommer att använda oss av Ip 1,2,3 osv. som 

nämndes tidigare för att klargöra vem som har sagt vad. Vi har valt att inte presentera 

informanterna detaljrikt på grund av att vi inte är intresserade av informanternas ålder, namn 

och kön. Det vi är intresserade utav är vad frivårdsinspektörer har för objektiv syn på ADHD. 

5 . 1 Tema ett – Vad har informanterna för erfarenheter av att hantera och 
bemöta klienter med ADHD inom frivården? 

5 . 1 . 1 Vad är ADHD för dig, din definition av ADHD? 

 

Alla informanterna var eniga om att ADHD för dem är när någon är impulsiv, rastlös, har 

koncentrationssvårigheter och att de behöver en tydlig struktur i vardagen för att inte skapa 

massa oreda i hens liv. En av informanter kom även fram till att det kan finnas en koppling 

mellan läs- och skrivsvårigheter hos klienter med ADHD, men de visste inte om det handlade 

om att dem inte har fått rätt stöd i skolan eller om det faktiskt hänger ihop rent diagnostiskt. 

Det framgick även att klienter med ADHD har svårt att lyssna under en längre tid då 

individen har lätt att börja tänka på annat: 

 

”Ja, alltså min definition av ADHD är att man är rastlös, har koncentrationssvårigheter, 
svårigheter i sociala sammanhang. […] Jag menar det kan ju vara grader av funktionshinder 
så att säga, från det att man fungerar hyggligt till att man medicineras för det.”(Ip1) 

 

”När folk kommer hit och säger att de har ADHD, då tänker jag så här att okej då är de 
impulsiva tänker jag, nu känner jag att de kommer att komma massor med fördomar men det 
ändå vad jag tänker om ADHD. Att de är impulsiva, att de behöver en tydlig struktur, att jag 
behöver vara extra tydlig för att inte skapa en massa oreda eller att inte skapa massa frågor 
på saker utan att vara lite fyrkatig så där så försöker jag att tänka. […] Jag brukar ofta 
inleda första gången om du svävar iväg, eller om du börjar tänka på något annat, eller om du 
känner att det börjar krypa i benen, att du slutar lyssna så säg det då det är bättre att du 
säger det en att jag ska prata på här och så ska du bara säga mm till mig.”(Ip2) 
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”Överaktiv, impulsiv och problem med uppmärksamheten, det är typiska symtom på ADHD. 
ADHD är ett funktionshinder som kännetecknas av bristande koncentrationsförmåga, dålig 
impulskontroll och hyperaktivitet.” (Ip3) 

 

Informanterna nämnde olika egenskaper som klienter med ADHD besitter och enligt den 

forskning vi har kollat på som Socialstyrelsen (2002) har tagit fram så ingår dem kriterierna i 

DSM – IV. Enligt definitionen av hyperaktivitet så har individen svårigheter med att sitta still, 

blir lätt rastlös och pratar överdrivet mycket. En av informanterna nämnde kopplingen mellan 

ADHD och läs- och skrivsvårigheter att det kan finnas ett samband rent diagnostiskt. Enligt 

definitionen av ouppmärksamhet så konstaterar man att individen har svårigheter i skolan i 

form av att de misslyckas att genomföra sina uppgifter på grund av att de saknar egenskaper 

som mental uthållighet. Genom att könens egenskaper är annorlunda så blir hanteringen och 

bemötandet av klienterna annorlunda. 

Det finns riskfaktorer som passar in på det informanterna har beskrivit i intervjuerna kring 

deras definition av vad ADHD är för dem. Det förekommer likheter mellan de riskfaktorer 

som Socialstyrelsen (2010) tar upp i sin undersökning och de besvär en klient med ADHD 

har. Informanterna nämnde att klienterna med ADHD har svårt med sociala sammanhang 

vilket hör ihop med riskfaktorerna; bristande språklig förmåga och bristande social 

kompetens. Vid intervjuerna framförde informanterna begrepp som är svåra för individen 

vilket är struktur, organisering och disponering som framgår i riskfaktorn bristande exekutiva 

funktioner. Här framkommer det motstånd i bemötandet och hanteringen från klientens 

perspektiv och då måste frivårdsinspektören anpassa sig till vilken bristande förmåga klienten 

har. 

5 . 1 . 2 Vad har ni för tidigare erfarenheter av ADHD? 

 

Informanterna har erfarenheter av ADHD beroende på vad de har fått för information tidigare 

av t.ex. kollegor. De äldre informanterna som vi intervjuade hade en annan kunskapssyn 

kring ADHD medan dem yngre har lärt sig mer av omgivningen. Det förekommer inga 

generella tidigare erfarenheter när det gäller ADHD. Varje informant hade en berättelse att 

komma med kring deras tidigare erfarenheter. 

 

”Om du menar vad vi har för tidigare erfarenheter av ADHD här på frivården, så kan jag väl 
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se att de senaste 10-12 åren har det uppmärksammats på ett helt annat sätt. Tidigare var det 
bara besvärliga klienter som var mkt svåra att arbeta med. Man förstod inte deras 
problematik och vi hade ingen kunskap om vad som kunde vara problemet. Har man ingen 
kunskap/kännedom om något så kan man ju heller inte arbeta med det på rätt sätt. Det finns 
många klienter som passerat genom frivården som kunde fått ett drägligt liv om problemet 
uppmärksammats.”(Ip2) 

 

”Har jobbat här i 25 år så det här med ADHD har kommit under min tid här. När jag 
började så fanns inte begreppet ADHD det är ju något som är relativt nytt som har kommit på 
senare dagar.” (Ip5) 

 

”Jag började min karriär på frivården i Gävle för sju år sen. Då samarbetade jag mycket 
med en socialsekreterare då som kunde mycket om ADHD […] Det är nog där ifrån jag har 
fått det där med impulsivitet, handla först tänka sen. ” (Ip2) 

Vi kan se att klienter konstruerar frivårdsinspektörernas bemötande med sina erfarenheter de 

har med sig, vilket förändrar bemötandet och hanteringen för frivårdsinspektörer. Genom 

denna aktivitet förändras även dess sociala arbetes konstruktion. 

5 . 2 Tema två - Vilka skyddsfaktorer använder frivårdsinspektörer sig av 
för att hantera och bemöta klienter med ADHD? 

5 . 2 . 1 Hur jobbar ni för att vara en stödjandefaktor för klienten och utanför er 
verksamhet? 
 

Det som nämns gemensamt för dessa intervjupersoner är strukturer med dagar och tider som 

stödjandefaktorer för klienter med ADHD. Det är betydelsefullt med ett skyddsnät runt om 

klienten som fångar upp eventuella bekymmer. Det finns samarbeten med andra sociala 

myndigheter som har bakgrundsfakta om klienten och delger vissa utbyten med varandra. 

Informanterna samarbetar med flera sociala myndigheter beroende på klientens problematik. 

 

”[…] jag brukar tänka på det här med scheman, att vara noga med tider och samma lika att 

man har samma rutiner när dem kommer in […]”(Ip2) 

 
”Men sen är det väl de här med tider och så där då, det kan ju vara ett problem då fall man 
vet att det är någon som har ADHD att man kanske ligger på lite mer kan jag tänka mig och 
det här med struktur som är viktigt och att nätverket hjälps åt med den här strukturen.” (Ip6) 
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”Att det finns en kontakt kan ju bli ett stöd för dem här killarna och tjejerna […] det blir som 
en kontrollfunktion.” (Ip1) 

 

”Vi skriver remisser. Följer med dem på utredningar. Ställer krav och sätter upp mål som vi 
vet är möjliga.” (Ip4) 

 

”Inte egentligen. Vi har naturligtvis kontakt med Varvet, Pilen, psyk, olika typer av boenden 
och lekmannaövervakare. Inga egna resurser.” (Ip3) 

 

Informanterna ansåg att klienten bör ha en sund relation till närstående och externa 

verksamheter. Det framgår i FoU (2005) att en viktig skyddsfaktor är en god relation till sin 

socialarbetare och andra skyddsnät kring individen. En del av informanterna tryckte på att 

finnas där som stöd till klienten under svåra förhållanden. De flesta informanterna klargjorde 

att de inte har några direkta riktlinjer över samarbeten med andra myndigheter. FoU (2005) 

upplyser om att den forskning som finns kring skyddsfaktorer är väldigt lite där utav finns det 

inte så mycket mer att tillägga gällande den aspekten. De skyddsfaktorer som informanterna 

har beskrivit är en social konstruktion som de tillsammans har skapat för att hjälpa klienten 

med dess problematik. Informanternas syn på ADHD speglade deras bemötande och 

hantering av klinterna, vilket är en social konstruktion av deras tidigare bemötande av hur 

klienter med ADHD ska vara. När denna företeelse skapas blir resultatet att klienten 

respektive socialarbetaren har krav och förväntningar på varandra. Detta medför att 

informanterna får erfarenheter av hur de ska bemöta och hantera klienter, de förändras och 

påverkas kontinuerligt av omgivningen från både kollegor samt klienter. Detta kan ses både 

som en riskfaktor och en skyddsfaktor för socialarbetaren, då ADHD temat är något som 

skapas. 

5 . 2 . 2 Kan ni beskriva en lyckad situation med en klient med ADHD, hur gick ni 
tillväga då? 
Vissa informanterna delger lyckade situationer med en klient i form av berättelser medan 

andra inte kan komma på någon specifik situation. 

”Jag kan inte säga att jag har någon så där specifik situation som jag kan beskriva.” (Ip2) 

 

”Jag har just nu en kille som jag haft kontakt med sedan 1987, samma år som jag började på 
frivården. Han har åkt ut och in i fängelset och dömts för många våldsbrott. Jag har haft 
svårt att få honom till frivården. Vi har under åren haft en ”bra relation”, men det har inte 
fungerat i kontakten. Nu dömdes han i slutet av oktober och det fungerade så där i början. 
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Jag skickade en remiss till psykrehab ganska snart efter dom. Han är nu utredd och 
medicinerar. Han har fått ett boende på ett hem för dubbeldiagnoser i A-rum. Han har de 
senaste 4 månaderna kommit till mig varje fredag. Han mår ganska bra nu och har fått en 
fungerande vardag.” (Ip6) 

 
”Men den kille som jag tänker på där det har gått bra så här långt får man väl säga då. Han 
var på ett utredningshem först, jag tror det var tre månader där man kanske inte kom fram till 
att det var en renodlad ADHD utan det var en mer ADD diagnos den där hyperaktiviteten 
fanns inte riktigt med där då. Men sen så har han haft psykolog - kontakt och utreds vidare 
och han har medicineras och där har det lugnat ner sig. Sen var han på ett halvvägshus, han 
var ute en tid emellan och sen kom han till ett halvvägshus där han sedan slussades ut till en 
lägenhet med fortsatt tillsyn och stöd från halvvägshuset då. Men det är inte ett sånt där 
halvvägshus som är enligt minnesotamodellen, utan det här är ett socialt företag som driver 
ett halvvägshus då. Så här långt har det gått bra då, nu har han ju fått en lägenhet och 
arbete. Men det har ju varit en process det här, de tar ju lite tid.” (Ip3) 

 

De lyckade situationerna som har beskrivits i form av berättelser kommer att redovisas 

genom de skyddsfaktorer vi har tagit upp i tidigare forskning. Informanterna tydliggjorde hur 

viktigt det är med en bra kontakt med sin socialarbetare och externa funktioner som är andra 

sociala myndigheter. I berättelserna kan man konstatera att klienterna har slussats fram och 

tillbaka mellan flera sociala myndigheter vilket stärker behovet av en betryggande 

skyddsfaktor. I FoU (2005) fastställer man att skyddsfaktorerna är avgörande för individens 

väg in i samhället. I samarbetet mellan klient och frivårdsinspektör så är språket det 

viktigaste enligt Börjesson (2010) för att konstruera den verklighet tillsammans med klienten. 

I relationen mellan klient och frivårdsinspektör har de olika språkliga referenssystem från 

tidigare sammanhang, vilket gör att dialogen ska vara enkelspråklig, för att det inte ska leda 

till missförstånd eller motstånd. Kommunikationen mellan socialarbetaren och klienten måste 

fungera för att klienten ska få sina behov tillgodosedda. Vi kan se att socialarbetarna har 

använt språket med klienten som en maktfaktor vid bemötandet för att konstruera klientens 

beteende, vilket tyder på att relationen med klient, socialarbetare och social myndighet har 

fungerat. 

5 . 2 . 3 Kan ni beskriva ett tillfälle då det blev mindre lyckat med en klient med ADHD? 
 

Informanterna beskriver berättelser av mindre lyckade situationer med klienter vilket kan ses 

som att de brustit i den stödjandefaktorn. 
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”Jag har en annan klient, som jag också känt sedan 1987, som det är omöjligt att planera 
något med. Han har definitivt ADHD. Jag har varit med honom på psykrehab och han har 
flera gånger inlett en utredning, men aldrig lyckats fullfölja dem. Han är en person som i 
kontakten med mig säger jag till allt och håller med. Man får inget motstånd då han alltid 
håller med. Han har egentligen inte tagit till sig det som han har problem med, utan följer 
minsta motståndets lag. Vi kan aldrig bestämma vad klienterna skall göra i dessa fall utan 
bara ge dem råd. Man måste själv inse att han har behov av hjälp och ta till sig det som 
erbjuds. Denna man återfaller ständigt i våldsbrott och han tycker väldigt synd om sig själv” 
(Ip6) 

 

”Ja men det har jag ett exempel, det var när jag jobbade som vanlig handläggare då hade 
jag en kille som hade ADHD och jag var nog jag tyckte att jag var den här vanliga tydliga 
fyrkantiga människan som var väldigt tydlig så där. Han gjorde samhällstjänst den här killen 
då är man tvungen att vara där på vissa tider och liksom så. Då var han sjuk en gång och då 
sa jag så här, ja men det gör inget sjuk kan man vara så du kan få gå den här dagen istället 
så fick han en annan dag som inte var i hans schema. Men då insåg ju han att det är ju inte 
så viktigt det här, att jag hade nog uttryckt mig i att nej men det gör inget att du är sjuk så ni 
kan ju gissa hur många gånger han har varit sjuk sen dess. Då förstod jag att han fattade, 
jag tror att han var sjuk på riktigt första gången men sen har han ju ringt och sjukanmält sig 
och sjukanmält sig. Jag tror att jag kan ha uttryckt nånting då att det inte var så viktigt med 
den här samhällstjänsten trots att det är den viktigaste delen nästan i en påföljd. Jag kan ha 
sagt nånting som han har uppfattat som att det är inte viktigt när jag sa, ja men det är okej 
sjuk kan man bli. Så ja det blev ju riktigt dåligt det är ett ärende som jag har brottats med 
jätte länge nu och jag tror att jag har klantat till det där, lättade lite på min fyrkantighet att 
det blev lite fluffigt. Att jag sa något med att ja det är inte så viktigt och då tog han fasta på 
det.” (Ip2) 

 
I dessa berättelser kan man tydligt dra paralleller till risk- och skyddsfaktorer. Utifrån 

Socialstyrelsen (2010) behöver individen en normaliserad miljö genom de skyddsfaktorer 

FoU (2005) har tagit upp. Utifrån informanternas destruktiva berättelser kan vi se ett 

samband mellan de riskfaktorer som tas upp i Socialstyrelsen (2010). Klienterna har tydligt 

brustit i alla de kriterier som Socialstyrelsen (2010) har tagit upp kring riskfaktorer. Vi kan 

tydligt se ett samband i vissa berättelser hur både klienterna och socialarbetarna har brustit i 

kommunikationen med varandra, vilket har lätt till att behövligheten av att vara en 

stödjandefaktor för klienten har misslyckats. När informanten skulle ange en mindre lyckad 

situation med en klient så har kommunikationen mellan klienten och frivårdsinspektör 

fallerats. Vi kan se ett samband gällande mindre lyckade situationer där det har förkommit 

missförstånd, motstånd eller tvärtom att klienten endast håller med frivårdsinspektören. 

Enligt Börjeson (2010) nämner han att språket är en viktig del som är avgörande för hur vi 

förstår verkligheten. Frivårdsinspektörerna som har beskrivit en mindre lyckad situation med 

en klient har inte lyckats bemötandet och hanteringen av den sociala konstruktionen eftersom 
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konstruktionen av klientens beteende inte har förändrats. En frivårdsinspektör kan konstruera 

en klients beteende genom att använda språket. 

5 . 3 Tema tre - Hur hanteras och bemöts klienter med ADHD inom 
frivården, förekommer det skillnader mellan könen i frivården? 

5 . 3 . 1 Hur tar ADHD plats i er verksamhet? 
 

En del av informanterna delger ett subjektivt perspektiv när de bemöter klienter med ADHD 

medan andra delger ett objektivt tillvägagångssätt för verksamheten. I det objektiva 

tillvägagångssättet beskriver man bemötandet med andra sociala myndigheter. I det 

subjektiva perspektivet framgår det att man är tydlig med klienten vilket innebär att man är 

enkel språklig, frågar om personen lyssnar samt fyrkantig gällande tider. 

”[…] vi gör ju personutredningar […] med socialtjänsten och psykiatrin […].” (Ip1) 

 

”Det är väl så att man får tänka till lite grann om man vet att det kommer någon som har 
ADHD att jag gör en plan. Då får du ett schema med tydliga tider […].” (Ip2) 

 

”[…] det här kommer hända när vi ska ses, det här ska vi göra idag, det här är vad det 
innehåller sedan är jag tydlig med tider och så.” (Ip3) 

 

Informanterna svarade väldigt olika på denna fråga en del svarade generellt hur ADHD tar 

plats i verksamheten medan andra svarade hur ADHD tar plats för dem själva i verksamheten. 

I detta tema återkommer punkten om själva upplägget med klienten. I Paynes (2008) tredje 

konstruktionsarena så tydliggörs relationen mellan klienter, socialarbetare och sociala 

myndigheter, utifrån denna konstruktionsarena ser vi hur frivårdens samarbete med andra 

verksamheter är annorlunda beroende på individens problematik. Detta kan vara 

motstridande, då klienten själv har ansvaret att utföra de uppgifter som hen blir tillsagd att 

göra; ”Vi kan aldrig bestämma vad klienterna skall göra i dessa fall utan bara ge dem råd. 

Man måste själv inse att han har behov av hjälp och ta till sig det som erbjuds.” Detta leder 

till att klienten bortser sig från skyddsfaktorn och känner inget behov att ta till sig den hjälp 

som behövs. 
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5 . 3 . 2 Hur resonerar ni gällande kön med ADHD, finns det skillnader? 
 

Mångfalden av klienter med ADHD består största delen av män. Informanterna menar på att 

det är ovanligt med klienter som är kvinnor som har ADHD. De kvinnor som de har stött på 

har egenskaper som manipulativa, självdestruktiva, självskadebeteende. Informanterna 

tydliggör att män är mer utagerande medan kvinnorna är mer inåtriktade. 

 

”Skillnaden är att kvinnor är mer utsatta. Det är inte lika vanligt att kvinnorna är utagerande 
utan blir kanske mer självdestruktiva på olika sätt. Självskadebeteenden, prostitution, låter 
sig utnyttjas av män.” (Ip5) 

 

”Jag skulle säga att de tjejer som jag har träffat upplever jag nog mer som manipulativa att 
dem inte kanske står på sin ADHD på samma sätt som killarna har gjort […].” (Ip2) 

 
  
”Jag tänker mig att tjejer är mer självdestruktiva kan jag tänka mig och killar mer 
utåtriktade mera brottsintensiva det är min uppfattning i alla fall.” (Ip3) 

 

Enligt Brar (2011) så är det vanligare med ADHD hos män än hos kvinnor, vilket 

överensstämmer med informanternas redogörelser. Detta varierar dock då det i studierna har 

framkommit att det råder en bristande kunskap gällande genus. I studien av FoU (2005) 

konstaterar man att egenskaperna eller symtomen bland män och kvinnor varierar, vilket 

tydligt har framställts av informanternas berättelser. Brar (2011) har dragit en slutsats 

gällande beteendeskillander hos män och kvinnor vilket är lika med både FoU (2005) och 

informanternas perspektiv. I samhället råder det stort mörker - tal bland kvinnor med ADHD 

på grund utav att det är svårare att upptäcka. I frivården kan man dra den slutsatsen att denna 

aspekt inte är så förekommande för att det inte finns så många kvinnor som är klienter inom 

frivården. Ett annat samband är informanternas framställningar gällande karaktärsdragen hos 

de både könens ADHD. Detta tyder på att kunskapsläget för ADHD är berikat och de har 

förståelse samt individsanpassande tillvägagångssätt av att bemöta och hantera klienter. 
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6 . Analys 
 

I analysen har vi beskrivit systematiskt det teoretiska perspektivet social konstruktion 

kopplad till resultatet som består av en tematiserad design kring informanternas 

redovisningar. De samband kopplade till de kvalitativa intervjuerna är att informanterna 

besvarade frågorna relativt lika bortsett från de subjektiva frågorna, vilket tyder på att 

informanterna är eniga och har en gemensam kunskapsbild av klienter med ADHD oavsett 

demografisk avståndsförhållanden. Reflektionen är att informanterna har exemplifieringar av 

mönster med ADHD klienter vilket inpräntas till hjärnan gällande konstruktionen av hur 

individer med ADHD agerar samt reagerar vid olika situationer. Samhället har uppfattningar, 

krav och förväntningar om hur frivården ska fungera samt vilka sociala roller 

frivårdsinspektörerna ska ha. 

Vi ska nu sammanställa vårt resultat av tematiseringen genom att analysera frågeställningarna 

samt syftet som kopplades till teoretiskt utgångspunkt. I tema ett svarade informanterna på 

frågeställningen hur det bemöter och hanterar klienter med ADHD utifrån de erfarenheter de 

har fått. Utifrån informanternas svar har de en enig bild av en klient med ADHD egenskaper. 

Vi kan se att varje informant angav samma kriterier för hur en individ med ADHD uppför sig, 

detta tyder på att kunskapsbilden är likställd bland frivårdsinspektörerna. När det gäller 

informanternas erfarenheter av klienter med ADHD så är den beroende av informantens ålder 

eftersom de yngre frivårdsinspektörerna har ett annat bemötande än de äldre. Detta 

konstaterades i intervjun då de äldre frivårdsinspektörerna hade en annan kunskapsbild än de 

yngre frivårdsinspektörerna. De äldre frivårdsinspektörerna har mer erfarenhet av ADHD 

utifrån situationer medan de yngre frivårdsinspektörerna har fått erfarenhet genom andra 

kollegor samt att deras kunskap kring ADHD är mer uppdaterat. 

I tema två svarade informanterna på frågeställningen hur frivårdsinspektörer bemöter och 

hanterar klienter utifrån skyddsfaktorer. Vi ser ett mönster gällande informanternas sätt att 

fungera som en skyddsfaktor till klienterna. De informanterna tyckte var avgörande för en 

klient med ADHD var att de skulle ha strukturerade och schemalagda dagar. Det som var 

viktigt för klienten var att kommunikationen fungerade mellan klient-socialarbetare-sociala 

myndigheter. Vi kan se ett mönster gällande de mindre lyckade situationerna som 

frivårdsinspektörerna beskrev och det var att de hade misslyckat i kommunikationen mellan 
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klient-socialarbetare-sociala myndigheter. Detta grundas på att klienterna hade slussats fram 

och tillbaka mellan flera sociala myndigheter. När detta sker så skapas missförstånd, 

motstånd eller tvärtom att klienten endast håller med frivårdsinspektören. Detta skapar 

svårigheter för klienten att finna tillit till sociala myndigheter. 

I tema tre svarade informanterna på hur klienter med ADHD hanteras och bemöts och om det 

finns skillnader mellan könen. Vi kan konstatera att informanternas belysning gällande 

klienternas egenskaper hos både män och kvinnor med ADHD är olika. Informanterna 

beskrev männen som mer utåtagerande medan de beskrev kvinnor mer inåtriktade. 

Mångfalden hos frivården är män vilket gör att bemötandet och hanteringen bland kvinnor 

medför svårigheter angående relationen till kvinnor eftersom det råder en bristande kunskap 

gällande genus med ADHD. 

Resultatet visar att bemötandet och hanteringen bland ADHD klienter skötts på ett 

professionellt sätt, informanterna har visat oss de har flera tillvägagångssätt att lösa en viss 

problematik med ADHD klienter. 
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7 . Diskussion 

 

Diskussionen kommer innehålla underrubriker som är diskussion av resultatet, 

metoddiskussion och slutsats. Vi kommer att ta upp de hinder vi har haft under uppsatsens 

gång.   

7 . 1 Diskussion av resultatet 
 

Här kommer vi att diskutera de teman vi har presenterat i resultatet. Tema ett tog upp 

informantens egen syn på vad ADHD är. Det finns inget rätt eller fel i denna punkt, då den är 

subjektiv. Vi kopplade definitionen av ADHD med riskfaktorer för de symtom och 

egenskaper dem beskriver som en individ med ADHD besitter. Vi kan se ett mönster att de 

informanterna benämnde exakt de symtom som klassificeras genom DSM - IV 

(Socialstyrelsen, 2010). När vi framlade punkten vad ADHD är för något så var riktingen mot 

riskfaktorer istället för skyddsfaktorer. 

Synen på ADHD har aktualiserats på senare år, därför kan de informanter som var äldre 

skaffat kunskap genom miljön och de yngre informanterna kan ha skaffat kunskap genom 

litteratur och kollegor. Informanternas tidigare erfarenheter är subjektiva och dess narrativa 

skildringar speglade deras syn på ADHD. De äldre tänkte mer i gamla banor medan de yngre 

hade en generell bild av ADHD och använde sig av termer som speglade 

forskningslitteraturen. 

Tema två tar upp skyddsfaktorer för både verksamheten och frivårdsinspektörerer. I 

undersökningen som forsknings- och utvecklingsenheten (2005) har tagit fram framgår det att 

forskningen som finns kring skyddsfaktorer är ytterst lite i jämförelse med riskfaktorer som 

det finns avsevärt mer forskning kring. Det nämns också att det inte finns någon gemensam 

definition av vad en skyddsfaktor är för något men man har kommit fram till att risk- och 

skyddsfaktorer är varandras motsatser. Det man tydligt kan se är att informanterna är eniga 

gällande tider, struktur, scheman för klienten som en fungerande skyddsfaktor. Det man 

tydligt även kan se är att sammarbetena med andra organisationer varierar där utav 

förekommer det inga direkta förbindelser mellan frivården och andra myndigheter. Detta kan 
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vara en riskfaktor för klienten då hen slussas fram och tillbaka, därigenom kan förtroendet 

brustit genom att kontakternas kommunikation inte alltid har fungerat.  Om vi hade en 

resolution på problemet så hade det sett ut så här att det ska finnas direkta riktlinjer för 

klienten med specifika problem, men dock så ligger ansvaret på klienten. 

Varför finns det mer riskfaktorer än skyddsfaktorer? I sökandet efter litteratur för 

skyddsfaktorer inom socialt arbete för klienter med ADHD, så hittade vi inte så mycket. 

Tema tre tar upp hur informanterna bemöter klienterna med ADHD, denna fråga ställde 

informanterna lite mot väggen så svaren blev olika. En del av informanterna besvarade 

objektivit kopplat till verksamhetens tillvägagångssätt medan andra informanterna svarade 

subjektivit förenat med dess synsätt. Hanteringen av klienter utgår efter en specifik mall som 

används i bilagan. Vi har även tagit fram differentieringen mellan genus under detta tema, där 

skillnaderna är markanta egenskaper av ADHD klassificeringen. I denna aspekt framgår det 

även brist på kunskap om kvinnor som har ADHD, dessutom råder det ett mörkertal enligt 

(FoU, 2005:17). Backman (2007) har synpunkter gällande själva utredningen för flickor om 

de ska ha speciella kriterier eftersom egenskaperna ser annorlunda ut än för pojkar. Vi tycker 

att det ska vara så och införa det i framtiden, eftersom beteendena ser annorlunda ut. 

Tema fyra tar upp olika tillvägagångssätt av klienter med ADHD där informanterna fick 

beskriva en lyckad respektive mindre lyckad situation med klienten. Det informanterna 

gjorde bra för att vara en stödjandefaktor var att klienten hade en bra relation, tydlig struktur, 

följde med dem på möten. Enligt de berättelser där det har förekommit mindre lyckade 

situationer så är kommunikationen och andra sammarbeten som har misslyckats. Det har 

förekommit mer riskfaktorer än skyddsfaktorer i denna aspekt. 

7 . 2 Metoddiskussion 
 

Under metoden så har den ändrats fram och tillbaka på grund av att vi hade en annan fokus av 

ADHD från början. I samtal med handledaren justerades tillvägagångssättet för att det blev 

allt för brett och skulle smalnas ner. Fördelen med vår metod som vi har nu är att vi fick 

informativa och breda svar på vår narrativa studie. Vi skulle förmodligen ha haft mer 

djupgående frågor på skyddsfaktorerna kring socialt arbete inom frivården. Vår studie är att 

belysa skyddsfaktorer inom socialt arbete, i intervjun fick vi generella svar av vilka 
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skyddsfaktorer som förekommer. Nackdelen med metodavsnittet är att vi inte utforskade de 

metoder som fanns utan vi kände oss bekväma med de metoder som passade in i vår 

undersökning. Vi anpassade oss efter vad empirin gav oss. 

7 . 3 Slutsats 
 

Vårt syfte var att skriva en uppsats om ADHD, eftersom det har aktualiserats mer idag från 

media, debatter och andra samhällsgrupper, då tänkte vi att intresset runt ADHD måste vara 

stort, både från barn, unga och vuxna. Det första vi funderade på var varför det har blivit en 

ökad trend med att diagnostisera individer med ADHD. Vi ville ta reda på hur socialt arbete 

kunde fungera som en stödjandefaktor till individer med ADHD. Detta perspektiv smalnades 

ner till hur sociala myndigheter bemöter och hanterar klienter med ADHD. Vi ville ha svar 

från många sociala myndigheter, dock fick endast respons från frivården. Detta medförde till 

att våra urval ändrades till bekvämlighetsurval och slumpmässigt urval. Det gjorde att vi 

presenterade frivårdens informanters perspektiv av erfarenheter, bemötande och hantering 

med klienter som har ADHD samt hur informanterna kunde exemplifiera potentiella 

skyddsfaktorer. Vi intervjuade sex informanter, fyra telefonintervjuer och två intervjuer på 

plats i frivården. 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer inom frivården som grundar sig på hur 

frivårdsinspektörer hanterar och bemöter klienter med ADHD. Frivården har ett flertal 

skyddsfaktorer som möjliggör att klienter får de behov tillgodosedda som till exempel 

samarbeten med organisationer. Våra frågeställningar var, vilka skyddsfaktorer använder 

frivårdsinspektörer sig av för att hantera och bemöta klienter med ADHD, vad har 

informanterna för erfarenheter av att hantera och bemöta klienter med ADHD inom frivården 

och hur hanteras och bemöts klienter med ADHD inom frivården, förekommer det skillnader 

mellan könen inom frivården? 

När det gäller hur informanterna resonerade kring kön angående ADHD fick vi svar att det 

förekommer skillnader, dock består mångfalden av betydligt fler män än kvinnor. 

Informanterna har tidigare erfarenheter av klienter med ADHD detta speglade bemötande och 

hantering av klienter med ADHD.   

Vårt resultat består av tre teman som kopplades till tidigare forskning om de sex 

informanternas redogörelser gällande de frågor som de svarade på. Varje tema bestod av 
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underrubriker där det klargick informanternas relevantaste del av transkriberingen. Deras 

berättelser, tillvägagångssätt, samarbeten med andra sociala myndigheter gällande klienter 

med ADHD. Vi sammanförda frivårdsinspektörernas subjektiva och objektiva syn om klienter 

med ADHD. Vi kom fram till att frivården har andra samarbeten rent demografiskt sätt med 

andra sociala myndigheter beroende på klientens problematik. De har nätverksrelationer inom 

socialt arbete för att fungera som en skyddsfaktor. Vi kom även fram till att informanterna 

målade upp likande egenskaper hos de både könen gällande ADHD. Ett annat samband för att 

fungera som en stödjande faktor för klienten var hur viktigt det är med tider, schema och 

struktur samt vara enkelspråklig mot klienten och gärna upprepa innehållet vad som hade 

sagts, så att det inte förekom missförstånd. Vi gav även informanterna möjligheten att 

beskriva en lyckad samt mindre lyckad situation med en klient, då kunde vi tydligt se ett 

mönster att kommunikationen och bemötandet var de avgörande faktorerna, så att inte det 

förekom missförstånd eller motstånd. Eftersom vi inte har så många intervjuer så går det inte 

att utföra ett generaliserbart resultat. Vi kunde endast belysa vad de informanter har för 

tankegångar och tolka den informationen, vilket också var vårt syfte med studien. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Tema 1 – informantens perspektiv   

Vad är adhd för dig, din definition av adhd? 

Vad har ni för tidigare erfarenheter av adhd? 

 

Tema 2 – skyddsfaktorer för socialt arbete, lyckad situation mindre lyckad situation 

Hur jobbar ni för att vara en stödjandefaktor för klienten och utanför er verksamhet? 

Kan ni beskriva en lyckad situation med en klient med adhd, hur gick ni tillväga då? 

Kan ni beskriva ett tillfälle då det blev mindre lyckat med en klient med adhd? 

 

Tema 3 – bemötande av klienter med adhd 

Hur tar adhd plats i er verksamhet? 

Hur resonerar ni gällande kön med adhd, finns det skillnader? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Intervjupersoner sökes till C uppsats 

Hej! 

Vi heter Zebastian Karlsson och Alexander Larsson och är två socionomstudenter på 

Mittuniversitet i Östersund, som skriver en c-uppsats om hur ADHD tar plats i olika 

verksamheter. Vi skulle jätte gärna vilja intervjua en person som har kunskap och erfarenhet 

inom ADHD på er verksamhet. 

Vårt syfte är ta reda på hur ADHD tar plats på er verksamhet, samt hur man bemöter och 

hanterar individen. 

 

De uppgifter ni lämnar ut kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga, de kommer inte 

att lämnas ut till någon eller användas på ett sådant sätt att man kan identifiera dig som 

person. Allt deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjun. 

 

För ytterligare information eller om ni undrar något, tveka inte att höra av er. 

Mvh. 

alla1100@student.miun.se 

Alexander Larsson: 070-059 40 50 

 

zeka1100@student.miun.se 

Zebastian Karlsson: 073-521 25 48 

 



 

32 

 

Bilaga 3 – kriminalvårdens handlingsplan för ADHD 
 

1. BAKGRUND 

Det finns en klar överrepresentation av missbruk/beroende bland personer med ADHD. I 
vissa studier anges en samsjuklighet för alkohol-narkotikaberoende till 4-7 gånger den bland 
personer utan ADHD. 

Förekomsten av ADHD i den allmänna befolkningen uppskattas till 2-5 % med proportionen 
män/kvinnor som 2/1. 

När vi ska beskriva psykiska störningar bland Kriminalvårdens intagna brukar vi uppge att 
ungefär 25 % av de intagna männen inom Kriminalvården har ADHD. 

Några exakta siffror på hur vanligt ADHD är bland våra intagna finns emellertid inte och de 
studier som finns visar på en stor spridning av förekomsten. Som mest anges 72 % av de 
intagna ha ADHD medan studien med den lägsta förekomsten anger 4 %. Jämförelserna är 
svåra även på grund av att det rör sig om heterogena grupper. I Sverige är det främst Arne 
Dalteg och Sten Levanders så kallade Gotlandsstudie 1998 som ligger till grund för 
uppskattningarna. Då fann man att 25 % av de undersökta männen uppfyllde kriterierna för 
ADHD i vuxen ålder och 50 % i barndomen. I en nyare (2004) tysk studie fann Rosler att 45 
% bland intagna yngre vuxna män hade ADHD och bland dessa fann man även en hög andel 
missbruk och uppförandestörningar. 

Den studie som forskare på KUS-Huddinge bedriver i samverkan med Kriminalvården 
motsäger inte dessa bedömningar. 

För kvinnor är siffran osäker, eftersom framför allt de hyperaktiva symtomen uttrycks 
annorlunda hos kvinnor. I en undersökning som publicerades sommaren 2009 angav 
emellertid psykologen Maija Kostenius att 29 % av de undersökta och intervjuade kvinnorna 
hade symtom på ADHD. 

2. ÖVERVÄGANDEN 

De preliminära resultaten från projektet på Norrtälje-anstalten är positiva och de klienter som 
inkluderats i studien verkar fungera bättre än vad som man kunnat förvänta. Det rapporteras 
färre våldsincidenter, färre avskiljanden, ökat deltagande i BoM-program och i Lärcentrum 
samt att fler deltar i annan daglig sysselsättning. Detta talar för att Kriminalvården bör sträva 
efter att identifiera intagna med ADHD för behandling. 

Om det finns drygt ca 4700 intagna på anstalt så kan den möjliga målgruppen vara uppemot 
1000 personer. Det säger sig själv att det inte går att påbörja satsningen med full bredd utan 
man måste börja någonstans. 
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Processen kan delas upp i följande steg; 

1. Screening 
2. Utredning 
3. Behandling med läkemedel 
4. Behandling inom Kriminalvården 
5. Utslussning 
 

2.1 SCREENING 
En screening är meningsfull först när det är möjligt att fullfölja med en utredning. Därför 
är det inte aktuellt att på bred front börja screena intagna eller frivårdsklienter. Att börja 
använda screeninginstrument utan att ha beredskap för att fortsätta med en utredning 
väcker enbart falska förhoppningar. Screening ska göras med instrumenten WURS (för att 
se att symtom på ADHD förelåg i ungdomen) och ASRS (som mäter symtom i 
vuxenlivet). 

2.2 UTREDNING 
 

Enligt normaliseringsprincipen ska personer intagna i anstalt ha samma rätt till sjukvård som 
andra invånare i landet, men möjligheten att få ett eventuellt neuropsykiatriskt 
funktionshinder utrett inom landstingsvärlden varierar. Därtill finns frågeställningen om hur 
omfattande utredningen ska vara. I landsting som eftersträvar en snabb utredningsgång, så 
bantas kraven på utredning, medan andra landsting/regioner har lagt sig på en omfattande 
utredningsnivå. 

Screeningen syftar till att bekräfta aktuella symtom på ADHD samt att dessa har funnits i 
barndomen. För att bekräfta att barndomssymtom funnits ska en anhörigintervju göras. Båda 
dessa steg i utredningarna kan utföras av person med lämplig bakgrund inom 
Kriminalvården. Det finns en standardiserad anhörigintervju som tar ca 45 min att genomföra 
i telefon. 

När det gäller själva utredningen så börjar det växa fram konsensus om att denna ska baseras 
på en gedigen psykiatrisk undersökning där det ingår somatiskt status och vissa 
laboratorieprov. Att ställa diagnosen ADHD är skäligen okomplicerat enligt gängse 
psykiatriska manualer, men man måste noga efterhöra hela sjukhistorien och fråga specifikt 
om olika symtom och funktioner. Manual till en strukturerad intervju finns och den har bred 
acceptans i Europa och en förhoppning är att den ska få det även i Sverige. 

Ett problem är eventuell samtidig förekomst av andra sjukdomstillstånd. Främst är det mer 
missbruk/beroende, men även andra vanliga psykiatriska sjukdomstillstånd som måste 
efterfrågas. Om det i undersökningen eller i anhörigintervjun framkommer misstanke om 
annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller svag begåvning ska även en 
psykologutredning göras. 
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Utifrån vad som framkommer ovan, så kan stora delar av ett utredningsarbete genomföras av 
Kriminalvårdens ordinarie organisation och det ter sig naturligt att Kriminalvården måste 
vara beredd att ikläda sig ett visst utredningsansvar. Våra konsulterande psykiatrer, men även 
allmänläkarna och sjuksköterskorna på de aktuella anstalterna, måste utbildas i 
intervjuförfarandet.  Det är aktuellt med utredningsstödstöd av psykologer för vissa diagnoser 
och hur detta kan lösas måste diskuteras region för region. Därtill ska anhörigintervjuare 
utbildas. 

2.3. BEHANDLING MED LÄKEMEDEL 

Inför Norrtäljeprojektets start fanns det på olika håll farhågor för att behandling med 
centralstimulantia skulle medföra risk för missbruk, läkemedelsspill och illegal marknad. 
Några sådana tendenser har inte iakttagits. Det finns fortfarande skäl att till försiktighet och 
behandling ska bara genomföras när diagnostiken är säker enligt de riktlinjer för 
förskrivningen som finns i Basläkamedel inom Kriminalvården. 

När behandling initieras av Kriminalvården måste läkemedelsförskrivningen skötas av våra 
konsultläkare. Detta kräver utbildning av läkare och att det vid de enheter finns läkare som 
kan följa upp utredningen med läkemedelsförskrivning. Alla psykiater numera har rätt att 
förskriva exempelvis metylfenidat, men det utesluter inte att förskrivning görs av annan 
läkare än psykiater, eftersom det fortfarande går att söka dispens hos Läkemedelsverket. Det 
är också viktigt att det finns enhetliga riktlinjer för vilka preparat som ska användas, hur 
upptrappning sker och hur eventuella biverkningar registreras. 

2.4. BEHANDLING INOM KRIMINALVÅRDEN 

Erfarenheterna från Norrtälje är att de intagna som hittills påbörjat läkemedelsbehandling fått 
en bättre förmåga att koncentrera sig, att hantera aggressivitet/impulsivitet samt fungerar 
bättre i det programutbud som anstalten har. Det innebär att behandling med läkemedel ställer 
krav på tillgång till Lärcentrum, arbete, yrkesutbildning och BoM-program. Att alla program 
är i princip är öppna för dessa intagna torde vara en självklarhet. Särskilda insatser ska kunna 
vidtas vid enheten för att stödja den intagnes sociala träning, det vill säga att han/hon lär sig 
att fungera i grupp och att förstå vanliga sociala normer. Behandlingen inom Kriminalvården 
styrs av VSP och därför måste misstanke omnämnas om ADHD och därmed att behov av 
screening/utredning föreligger. 

2.5. BEHANDLING EFTER VILLKORLIG FRIGIVNING 

De behandlingsinsatser som påbörjats inom Kriminalvården måste kunna fortsätta efter 
villkorlig frigivning. Därför är det viktigt att Kriminalvården vid utredning av ADHD har en 
kontakt med den ”vanliga” sjukvården i hemlandstinget. För att hemlandstinget ska kunna 
förbereda sig på att en intagen kommer att behöva fortsätta behandlingen på dess enheter bör 
den kvarvarande verkställigheten i anstalt vara mer än 6 månader sedan behandlingen har 
påbörjats. Finns ett upparbetat samarbete med hemlandstinget behöver tiden inte vara så lång, 
men saknas sådant samarbete måste man vara ute i god tid för att inte äventyra kontinuiteten i 
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behandlingen. Vid etablering av ADHD-satsningen ska verksamhetschefen initiera samverkan 
med berörda landsting för att säkerställa vårdkedjan. Kriminalvården bör sträva efter att 
genomföra utredningar och behandling enligt ovan. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
klientgruppen i frigivningsprocessen där både verksamhetsstället och ansvariga på 
frivårdskontoret ska vara delaktiga. Kontakt med lämpliga frivilligorganisationer ska 
etableras. 

3. FÖRSLAG 

Att i större omfattning identifiera och utreda personer med ADHD inom Kriminalvården 
måste börja stegvis. I ett första steg är det rimligt att först börja utreda intagna på 
ungdomsavdelningarna (åldersskäl) och på SRI-avdelningarna (funktions/beteendeskäl) samt 
att fortsätta med verksamheten på Norrtälje. De föreslagna nya enheterna bör övervägas för 
att delta i satsningen.  Regionchefen bör till HK föreslå deltagande och vilken/-a enhet/-er 
som ska delta. 

Det finns ungdomsavdelningar på anstalterna i Kristianstad, Täby, Borås, Luleå och Hällby. 
Sammanlagt rör det sig om 74 platser. SRI-avdelningar finns på anstalterna Fosie, Norrtälje 
och Tidaholm med sammanlagt 54 platser. På Norrtälje finns dessutom en 
behandlingsavdelning med 12 platser med inriktning mot ADHD. Dit kan intagna ansöka om 
förflyttning om förutsättningar för placering finns. 

Personal på berörda avdelningar där etablering beslutas ska utbildas om ADHD i allmänhet. 
Därtill måste vissa inom personalen få fördjupad utbildning i att genomföra screeningar. 
Personer/funktioner som är lämpade att genomföra anhörigintervjuerna måste också utses och 
för dessa kommer en utbildning i intervjuformulär och –metodik att genomföras. Personalen 
på A Norrtälje kan användas för utbildning av personal. 

Psykiater och vissa allmänläkare på berörda enheter måste utbildas i det föreslagna 
intervjuformuläret. Läkare och sjuksköterskor ska utbildas om medicinering liksom de 
psykologer verksamhetscheferna ska involveras i verksamheten.  En gemensam 
utbildningsdag i Stockholm för respektive enheters personal planeras i juni 2010. 

Verksamheten vid Norrtälje-anstalten bör fortgå och den kompetens som finns måste tryggas.  
Norrtäljeavdelningen kan användas som stödjande och rådgivande enhet för utredning, men 
även för inställning och behandling. Om det är svårt att få till stånd utredningar inom någon 
enhet kan intagna som screenats och där anhörigintervju gjorts tillfälligt placeras på 
Norrtäljeanstalten för kompletterande utredning och att påbörja medicinering. 

Eftersom det redan finns ett samarbete med Stockholms läns landsting strävas efter att träffa 
en överenskommelse om fortsatt screening och behandling på A Norrtälje. 

 

4. EKONOMI 
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Utbildningsinsatserna i Norrtälje uppgick till 130 kkr för att utbilda hela personalen 
(vikariatskostnader) samt 150 kkr för berörd avdelning. Utbildningen bör kunna göras i 
mindre omfattande. Hur utbildningen läggs upp på respektive enhet får organiseras lokalt. För 
de enheter som avser att påbörja utredningar/behandling tar HK fram ett förslag till 
utbildningsdag med uppföljning. Föreslagen budgetering är ett stöd för de aktiviteter som 
redan nu påbörjats och avser inte att vara heltäckande. 

Förskrivande läkare, behandlande sjuksköterskor och vissa psykologer måste utbildas. Detta 
tillgodoses genom en gemensam utbildningsdag.  Kostnaderna ersätts regionerna för en 
sjuksköterska och en läkare, men enheterna inbjuds att skicka fler deltagare på egen 
bekostnad. 

När det gäller utredningar så baseras denna på en läkarundersökning. Vid utbildningen 
presenteras vad som ska ingå i den manualbaserade utredningen. Dels vad själva 
läkarundersökningen (kroppslig undersökning samt riktad sjukhistoria) ska omfatta men även 
vilka laboratorieprov som ska ingå. 

Det kan behövas tillgång till viss psykologkompetens, framför allt för nivåbestämningar och 
utredning av störningar inom autismspektrat. Att inrätta tjänster regionalt torde inte vara 
realistiskt. En nationell psykologresurs som antingen själv utför kompletterande utredning 
eller som handleder psykolog inom regionerna som har kompetens för sådan utredning 
föreslås. Denna är avsedd för olika regioner att samverka om. Med tanke på tidsåtgången för 
varje utredning är det rimligt att en psykolog utför 75-100 utredningar/år beroende på 
omständigheterna. Det innebär att en halv tjänst troligen täcker ett nationellt behov under ett 
år. 

Det är svårt att bedöma vilken utredningstakt som krävs är för att motsvara behovet. En del 
av utredningarna kan göras inom ramen för befintliga läkarresurser, men beroende på 
avdelningarnas storlek/klientomsättning kan regionerna behöva kompenseras för extra 
läkartimmar. Kostnaden för dessa beräknas dock bli relativt små i förhållande till den totala 
verksamheten. Ej heller beräknas kostnaderna för laboratorieutredningen bli så höga. 

När det gäller läkemedel, så är kostnaden för en person inte så hög, men eftersom det rör sig 
om många personer så kan de sammanlagda kostnaderna öka. En dos om 72 mg (kanske i 
lägsta laget) kostar 50 SEK/dag d.v.s. drygt 18 kkr/år. Dock har många av dessa intagna redan 
idag en stor mängd läkemedel och vid en behandling behöver det inte innebära att man 
adderar läkemedel utan ersätter. 

Merkostnader för ökade efterfrågan på Lärcentrum och program är det svårt att uppskatta, 
varför inga extra medel budgeteras för detta. Dessa kostnader kompenseras även av de lägre 
kostnader som följer av att intagna uppvisar bättre skötsamhet och anpassning i anstalten. 

Sammantaget är det svårt att beräkna vilka merkostnader denna satsning skulle medföra. Det 
utvärderingen av Norrtäljeprojektet visar är att på sikt uppväger vinsterna av en satsning 
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kostnaderna. Därför budgeteras medel enligt nedan för de Regioner som vill delta i 
satsningen. 

5. KOSTNADER 

Utbildningskostnader personal 

Bidrag till vikariekostnader vid utbildning 

av 8 avdelningar á 40.000 SEK/ avdelning   320.000 SEK 

Vikariekostnader för personal från Norrtälje 

som genomför utbildningen     40.000 SEK   
  

Utbildning för förskrivande läkare 

och behandlande sjuksköterskor 

(1 dag i Stockholm, kostnader för1 läkare 

och 1 sjuksköterska/anstalt). 

Föreläsararvoden     30.000 SEK 

Kostnader för läkare som deltar i utbildning   80.000 SEK 

   

Vikariekostnader för sjuksköterskor    20.000 SEK 

Resor      30.000 SEK 

 

Utredning     630.000 SEK 

Medel att fördela till respektive region 

för fungerande utredningsverksamhet. 

 

Diagnostiska hjälpmedel    150.000 SEK 

Beslutsstöd från QbTech 

 

Utvärdering 
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Kontinuerlig process över två år, inledande året  100.000 SEK. 

Utvärderingen bör bekostas med befintliga medel för FOU 

    

Summa för 2010                       1 400 000 SEK 

 

6. GENOMFÖRANDE 

Efter remiss till respektive Region föreslås satsningen starta under våren 2010. HK föreslås 
utarbeta ett utbildningspaket för deltagande enheter. Speciell inriktning ska göras på 
genomförandet av screening. Deltagande enheter ska bestämma vilka personer som ska 
genomföra anhörigintervjuer och dessa ska därefter samlas till gemensam utbildning. En 
utbildning för läkare, sjuksköterskor och psykologer i diagnostik, intervjumanual, 
läkemedelslära, rutiner för provtagning, biverkningsrapportering och uppföljning av 
medicinering genomförs i juni 2010. Fortfarande finns fokus på eventuellt läckage av 
medicineringen, sidomissbruk och biverkningar. 

7. UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 

För uppföljningen föreslås fortsatt diskussion med Utvecklingsavdelningen. Utvärderingen 
måste inrikta sig dels på kostnader, eventuella vinster och resursutnyttjande inom 
Kriminalvården, men även på hur vårdkedjan över till landstingens sjukvård fungerar. 
Exempel på direkta kostnader är kostnader för utbildning av personal, utredningstid, 
medicinering och på direkta vinster bland annat minskad sjukskrivning bland personalen. Ett 
positivt behandlingsresultat kommer att medföra ett ökat användande av Kriminalvårdens 
resurser i form av program, sysselsättning och lärcentra, men samtidigt kan klientkostnaderna 
minska tillföljd av bättre skötsamhet, minskad annan medicinering, minskat vårdbehov av 
andra skäl än behandling av grundsjukdom. Studier av vårdkedjan påvisar eventuella brister i 
nuvarande organisation och därmed förbättringspotential samt hur kontakterna med andra 
vårdgivare etableras. 

 

Lars Håkan Nilsson 

Medicinsk rådgivare 

Kriminalvården/HK 


