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SAMMANFATTNING 
 

Detta arbete handlar om DAMP/ADHD. Bakgrunden till arbetet är att jag har den 

uppfattningen att människor med den diagnosen relativt ofta kommer i kontakt med 

polisen. 

Syftet är att ta reda på om människor med DAMP/ADHD har en högre benägenhet 

att bli kriminella. Jag vill också skapa kunskap och förståelse kring bemötande i 

samband med dessa människor. 

Jag har använt mig av en metod baserad på litteraturstudier. Diagnosen 

DAMP/ADHD som jag beskrivit har speciella kännetecken. De mest framträdande 

kännetecknen är svårigheten att kunna koncentrera sig, svårt med perception och att 

de handlar impulsivt. När man som polis bemöter personer med diagnosen ska man 

tänka på att vara extra tydlig, konkret och konsekvent.  

Resultatet visar tydligt att det är högre risk att bli kriminell om man har diagnosen 

DAMP/ADHD. 
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1.  Inledning 

1.1  Bakgrund 
 

De senaste åren har debatten om diagnosen DAMP/ADHD varit ett hett 

samtalsämne. Åsikterna är delade om varför barn och vuxna får problem med 

koncentration, uppmärksamhet och hyperaktivitet. Var 20: e elev i skolan anses 

vara ett s.k. bokstavsbarn.   

 

Idag sitter 3500 interner inne i svenska fängelser för grova brott. Av dessa 

människor har 90 procent någon form av psykisk störning och över 50 procent har 

hjärnskador som är medfödda eller kommit tidigt i barndomen, bland annat 

DAMP/ADHD.  

 

En undersökning från riksmottagningen på Kumlaanstalten, där alla män är dömda 

för fyra års fängelse eller mer, visar att 55 procent av de grövsta våldsbrottslingarna 

i landet fått ADHD i barndomen. Utredare Steve Ericsson menar att detta måste 

vara en väckarklocka för samhället att agera tidigt och att det är skrämmande siffror 

som inte går att blunda för. Han tycker att politikerna tänker fel när de vill satsa på 

fler poliser istället för på barnen. (www.petrus.se) 

 

Professor Christoffer Gillberg anser i en motion till riksdagen att en del barn med 

DAMP/ADHD som utvecklar kriminalitet inte är skyddade av lagen. De anses inte 

vara tillräckligt störda enligt brottsbalken och att en fängelsevistelse för dessa 

personer med denna funktionsstörning vore förödande. De är istället behov av vård 

och behandling. I motionen skriver Gillberg också att funktionsstörningen 

DAMP/ADHD är idag inte tillräckligt observerat och behandlat. Det gäller allt från 

att upptäcka och diagnostisera handikappet till behandling. 

 

Ett stort antal långtidsstudier, både i Sverige och utomlands har visat att det finns ett   

starkt statistiskt samband mellan hyperaktivitet i kombination med aggressivitet och 

trots i barndomen och en antisocial utveckling under ungdom och vuxen ålder med 

brott och missbruk. Resultaten från dessa studier visar att många av dem som idag 
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sitter inne på våra fängelser skulle ha kunnat få ett helt annat liv om deras symptom 

hade uppmärksammats i barndomen. (Beckman 2000) 

 

För många år sedan var man bland yrkesfolk benägen att se DAMP som något man 

växer ifrån. Det har visat sig i en rad undersökningar att på 40 procent av barnen 

med DAMP växer den bort men 60 procent har den kvar i vuxen ålder. Desto 

svårare DAMP-diagnos, desto svårare växer den bort. (Gillberg 96)  

 

Många har inga diagnoser och har aldrig blivit sedda. De har av olika skäl aldrig 

fångats upp när de var små, men finns nu på våra gymnasier och har ofta en svår, 

ibland bedrövlig skolgång bakom sig. Dessa ungdomar befinner sig i riskzonen för 

att råka i andra svårigheter, jobbigt psykiskt eller asocialt beteende. Detta medför 

stora kostnader för samhället men framför allt mänskligt lidande. (Öhlmèr 1998)   

 

När jag fick höra om den ovan nämnda statistiken blev jag inte förvånad. Jag har 

arbetat med barn som har DAMP/ADHD och har själv sett att deras vardag ofta kan 

vara svår och frustrerande. Det blir ofta så fel fast det inte var meningen. Som polis 

kommer jag att stöta på många människor med denna funktionsstörning.  

Jag anser att det är viktigt att polisen har kunskap om hur DAMP/ADHD kan 

fungera, tar sig uttryck eftersom polisen ofta bemöter dessa människor i arbetet. Jag 

tror diagnosen kan innebära ett problem i bemötandet eftersom kunskapen kan vara 

begräsad hos många poliser. Finns kunskapen om DAMP/ADHD tror jag att 

förståelsen kan leda till ett bättre bemötande som sedan skulle kunna leda till 

mindre missförstånd och hjälp till dessa människor.  

1.2   Syfte   
 

Polisen möter människor med DAMP/ADHD dagligen i sitt arbete. Mitt syfte är att 

genom litteraturstudier skapa kunskap och förståelse om diagnosen DAMP/ADHD. 

Mitt syfte är också att du som läser detta arbete skall få sådana grundläggande 

kunskaper att du skall ha möjligheten utnyttja kunskapen som kan leda till ett bättre 

bemötande. 
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1.3   Frågeställningar 
 

¤ Har personer med diagnosen DAMP/ADHD större risk att bli kriminella? 

¤ Vad är viktigt att tänka på när man bemöter människor med DAMP/ADHD? 

     1.4   Avgränsningar 
 

Jag har valt att endast inrikta mig på DAMP/ADHD. Det finns många 

funktionshinder inom samma område men dessa kommer jag inte att nämna i 

arbetet. Exempel på dessa funktionshinder är Aschberger syndrom, Tourette 

syndrom och MBD (minimal brain dysfunction) 

     1.5   Metod 
 

I detta arbete har jag valt att göra en litteraturstudie. Jag kommer att använda mig 

av böcker från biblioteket, tidskrifter och Internet. Jag pratade med en psykolog 

som utreder DAMP och beskrev mitt syfte och han berättade för mig att det finns så 

mycket skrivet om DAMP/ADHD att det inte är nödvändigt att göra intervjuer för 

att göra ett bra specialarbete. 

 

2.    Begreppsförklaring 

     2.1    Vad är DAMP/ADHD? 
 

Det finns många som fortfarande undrar om DAMP är en riktig funktionstörning, 

alla har väl en dålig dag och alla har väl svårt att koncentrera sig ibland. Det står nu 

klart att DAMP är ett av de verkliga folkhälsoproblemen, med allvarlig risk för 

psykisk och social felutveckling om diagnos inte ställs och hjälp inte ges. 

 

Störningarna skall ha börjat före sex års ålder och ha pågått i minst sex månader för 

att klassificeras som DAMP. DAMP ska uppmärksammas i flera olika situationer, 

som skola, hem och fritidsinstitutioner. Det är vanligast att pojkar drabbas.  

 



 4 

DAMP bör ses som en störning i den normala utvecklingen. Barn med DAMP 

utvecklas liksom andra barn, om också inte genom en likartad kurva. Vissa 

svårigheter avtar med åren, andra blir uppenbara först sent i utvecklingen. Detta 

innebär att man inte kan vänta sig att symptombilden vid DAMP skall vara den 

samma oberoende av individens ålder. I själva verket växlar symtomen markant 

från en tid till en annan. (Gillberg 96)  

 

Grundorsaken till DAMP går inte att bota eller eliminera genom en 

samhällsförändring. Individer som har DAMP kommer ha kvar sina svårigheter 

ändå, däremot kan vi hjälpa individer med denna svåra diagnos genom att skaffa oss 

kunskaper och insikt i vad det handlar om. Genom att förändra samhället kan vi 

underlätta för de som har DAMP och förhindra att de blir handikappade.(Axengrip 

2002) 

 

DAMP och ADHD är överlappande begrepp. I det Nordiska länderna används 

diagnosen DAMP oftast före det som kallas Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) och i USA ofta Attention Deficit Hyperactivity (ADD. DAMP 

betyder Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Översätter man detta 

betyder det Dysfunktion (nedsatt funktion) i fråga om Aktivitetskontroll och 

uppmärksamhet, Motorikkontroll och Perception (varseblivning och bearbetning av 

intryck).  

Termerna är inte helt synonyma: DAMP betonar den samtliga förekomsten av 

uppmärksamhetsstörningar och motoriska/perceptuella problem, medan ADHD 

endast sätter uppmärksamhetsstörningen i fokus. ADHD är något vanligare än 

DAMP i vårat samhälle. ADHD är fyra gånger vanligare hos pojkar än hos 

flickor.(Gillberg 96)  

 

Begreppet perception (varseblivning) beskriver hur vi uppfattar med våra sinnen. 

Det handlar om förmågan att se, höra, känna, lukta och smaka. Många situationer 

som individer med DAMP ställs inför blir ofta helt obegripliga p.g.a. bristande 

perception, de tolkar sinnesintryck på ett förvrängt sätt. Alla individer med DAMP 

har uppmärksamhetsstörningar. (Attention) vilket är de grundläggande kriterierna 

för diagnosen ADHD. Alla med DAMP har inte ADHD. Hälften av alla barn med 

DAMP uppfyller diagnoskriterierna för ADHD.  
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Individer som har DAMP har ett s.k. uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet. 

Svår DAMP betyder att personen har uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet, 

motoriska svårigheter och perceptionstörningar.(Gillberg 98, 

http://home.swipnet.se) 

       

     2.2   Varför får man DAMP/ADHD? 
 

Förklaringen om varför människor får DAMP/ADHD är ganska entydiga. Nedan 

följer en rad olika källor som har ganska lika uppfattning. 

 

DAMP har ingenting med begåvning att göra. 50 procent av alla med DAMP har 

ärftliga funktionsvarianter, släkten bakåt har drag av DAMP. 

30 procent har en påvisbar skada i hjärnan p.g.a.problem vid förlossning eller under 

första levnadsåret. 

10 procent beror på hjärnskador p.g.a. kraftig rökning under graviditeten.  

(Gillberg 96) 

 

DAMP kan också orsakas av hjärnskador eller funktionsstörningar på hjärnan, som 

uppkommit under fosterstadiet, förlossningen eller spädbarnsåren. Det kan också 

vara fråga om en kombination av ärftliga och andra faktorer. I sällsynta fall är andra 

sjukdomar orsaken, som kromosomavvikelser, ämnesomsättningssjukdomar och 

ärftliga sjukdomar som drabbar till exempel hjärna och hud.  

Ibland finner man ingen förklaring till vad som orsakat tillståndet. (RBU 98) 

 

Inga säkra bevis finns för närvarande om varför man får DAMP. Det kan t.ex. vara 

faktorer under graviditeten eller förlossningen, sjukdomar hos det nyfödda barnet 

som orsakar skadan eller så kan det vara så att ärftligheten ger upphov till det. Det 

är relativt vanligt att någon av föräldrarna eller en släkting också har en liknande 

skada. DAMP-barnen behöver dock inte alls ha dessa bakgrunder, utan kan få 

DAMP utan dem med. 

 

DAMP är ungefär fem gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Det finns inget 

belägg till att DAMP skulle uppkomma p.g.a. relationsstörningar mellan föräldrar 
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och barn, otillräcklig omsorg eller liknande faktorer. Även hos barn med en stabil 

och harmonisk uppfostran har man tyvärr hittat DAMP. (Socialstyrelsen 2002) 

 

Uppmärksamhetsstörningar kan yttra sig i koncentrationssvårigheter, att tankarna 

lätt  kommer på avvägar och uppmärksamheten ideligen avleds. Hyperaktiviteten 

kan ses som ett sätt att med kroppens snabba rörelser kompensera att de främre 

delarna av hjärnan fungerar lite trögt och långsamt. 

 

Alla kan ha enstaka drag i sin personlighet som liknar en/några av de svårigheter 

som begreppet DAMP innefattar. Den som har DAMP har däremot många 

svårigheter samtidigt. 

Enstaka drag i personligheten är något helt annat än DAMP. Det är när beteenden 

blir kroniska, genomgripande och påverkar hela livssituationen som det är dags att 

fundera på diagnosen DAMP/ADHD. 

      

     3.   Resultat 

      3.1   Har personer med diagnosen DAMP/ADHD benägenhet att bli 

         kriminella? 
 

Många barn med DAMP/ADHD utvecklar kriminalitet, då de på grund av sitt 

handikapp är lättledda, ohämmade och socialt omogna. 

 

Cirka hälften av barnen med diagnosen DAMP/ADHD har tidigt så allvarliga 

sociala anpassningssvårigheter att de anses ha det psykiatrin benämner 

trotssyndrom och uppförandestörning, dvs. svårt att anpassa sig socialt efter 

samhällets normer. Studier från olika delar av världen där man följt dessa barn upp 

mot vuxen ålder visar samstämmigt vilken betydelse sjukdomen har för en 

antisocial utveckling som dessa människor möter. Undersökningar som utgått från 

vuxenperspektivet, ger samma bild. Cirka var femte alkoholist och var tredje 

blandmissbrukare har dessa störningar. Hälften av kriminalvårdens klienter har 

också dessa problem enligt studier från fängelser i Malmö och Gotland. 
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Risken för att utveckla antisociala mönster blir högre om individen har haft en 

otrygg uppväxt men ärftliga faktorer bidrar också. Ärftligheten som medför risk för 

antisocial utveckling är kopplad till signalämnet Serotonin i hjärnan och disponerar 

kanske främst för aggressivitet och konfliktbenägenhet. (BRÅ 05) 

 

Utanförskap och upplevelsen att inte bli accepterad är vanligt bland dessa 

människor. Att inte ha förmåga att kunna påverka sin situation, sin ekonomi och 

inte bli accepterad att anförtros sig de uppgifterna ökar känslan av utanförskap. 

Majoriteten av kriminalvårdens klienter tillhör de socialt underprivilegierande.  

 

Kränkningar kan stimulera till våldshandlingar. De flesta med psykiska störningar 

har upplevelser av kränkningar bakom sig. Vissa är också lättkränkta och 

konfliktbenägna. 

Sambanden mellan kriminalitet och missbruk har flera dimensioner. Många med 

DAMP/ADHD känner sig ständigt oroliga och upplever inte sällan missbruket som 

en positiv självmedicinering. Missbruk finansieras ofta genom tillgreppsbrott. Den 

drogpåverkade tappar ofta spärrarna mot sin aggressivitet och då blir det förödande 

om man redan dessförinnan har en aggressiv läggning och försvagad 

impulskontroll. ( Modigh 98) 

 

Mord som begåtts av ungdomar kan mycket väl hänföras av ev. 

uppförandestörningar, vilket diagnostiseras som DAMP/ADHD. De barnen är 

hyperaktiva och hamnar lätt utanför och kan därigenom komma att begå brott när de 

är äldre menar professor Anders Forsman som är svensk expert i rättspsykiatri. 

Vissa barn har nedsatt förmåga till empati, de förstår inte att de kan skada. Detta 

leder till att de i vuxen ålder blir psykopater. (www.aftonbladet.se) 

 

Steve Ericsson, projektledare från kriminalvården i Eskilstuna menar i sin studie att 

hyperaktiva personer med DAMP/ADHD är mer kriminella än övriga.  

 

Ensamheten är stor hos ungdomar med DAMP/ADHD. De lider ofta av utanförskap 

eftersom de är så ”jobbiga”. Fritiden blir tom och innehållslös. Risken är då stor att 

fritiden fylls av saker som inte alls är accepterade och resulterar i  allvarlig 
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utslagning som kan leda till kriminalitet för att bekräfta att de kan något. (Öhlmèr 

1998) 

 

Personer med denna diagnos har svårt att styra sina impulser och gör ofta fel saker 

vid fel tillfälle, ställer ofta till det för sig. De är illa utrustade för konfliktlösning. 

Konsekvensen visar sig som symptom såsom fysiska smärtor, depression, ångest, 

fobier eller paniksyndrom. I ett försök att bemästra svårigheterna för människor kan 

de lätt utveckla missbruk. Förutom missbruk av alkohol och narkotika kan man se 

andra slags missbruk som shopping, spel och sexmissbruk. Det är inte ovanligt att 

man blir storrökare eller storkonsument av kaffe eller Coca-Cola. Sömnrubbningar 

är vanligt liksom en rubbad dygnsrytm.    

Detta leder till problem i relationer- privat och arbetsliv. Det är inte ovanligt att det 

leder till kriminalitet efter ensamhet och social isolering. (Beckman 2000)     

 

En effekt är att det kan t ex bli svårt att lokalisera ljud, bedöma avstånd och bedöma 

kraft. Dofter och smaker kan uppfattas obehagligt för de har ett starkt lukt och 

smaksinne. Att de ofta har svårigheter med samordningen öga-hand hänger 

sannolikt ihop med både motoriska och perceptionella svårigheter vilket ofta kan 

leda till irritation. (Axengrip2002) 

 

En vuxen man med DAMP som berättar att när han satt bakom en ratt och skulle 

köra bil så var det ett helt dagsverke att bara köra en liten stund. Han upplevde att 

han blev bombarderad av information, skyltar, mötande bilar och fotgängare, allt 

blev en enda stor röra. Han menar att han var en stor trafikfara. (Beckman 2000) 

Stor risk föreligger för individen med DAMP att grundinformationen misstolkas 

och leder till ”felaktigt” beteende. (Axengrip 2002) 

 

Rastlöshet blir ett behov. Hyperaktiviteten minskar ofta i samband med puberteten 

och vuxna har ofta inre oro, de kan känna sig som om de är driva av en inre motor. 

 

Barn eller vuxna med DAMP kan alltså vara hyperaktiva eller hypoaktiva. En del är 

överaktiva medan andra kan vara raka motsatsen, passiva. Ofta används begreppet 

DAMP som en synonym till bråkig. Om någon med denna diagnos blir bråkig är det 
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ett tecken på att personen behöver hjälp av sin omgivning på rätt sätt. (Axengrip 

2002) 

 

Människor är olika när det gäller aktivitetsnivå, både motoriskt och mentalt. Det är 

väl känt att vissa är aktiva och andra är mer passiva, utan att de för den skull 

uppfattas som avvikande. 

Ett typisk överaktivt barn i t ex treårsåldern är ett barn som nästan aldrig sitter stilla, 

rör sig runt i rummet hela tiden plockar, tar på allt och inget, uppfattas nervös. Det 

är som barnet är drivet av ett fordon med högt varvantal. Ett typiskt underaktivt 

barn gör förflyttningar bara om man nästan tvingar det till rörelse.  

 

I högre ålder kan överaktiviteten uppfattas nästan uteslutande som nervositet och 

syns tydligast i ett ständigt plockande eller trummande med fingrarna och händerna, 

vaggande med benen eller kroppen och ett allmänt rastlöst beteende. 

Förmågan att anpassa sig till den rådande situationen och vara lagom motorisk aktiv 

är avgörande om vi uppfattas som normal-aktiva eller inte. Det är denna 

aktivitetskontroll som så ofta brister vid DAMP. (Gillberg 1996) 

 

Hos den unge vuxne har hyperaktiviteten ofta övergått i något som mer kan 

beskrivas som en rastlöshet. En oro som nästan ligger utanför kroppen. Man kan 

nästan känna sig själv lite nervös tillsammans med dessa ungdomar. De här 

ungdomarna stör kamraterna men är samtidigt de som först oroas av minsta 

störning. När röran är ett faktum har de svårt att se sin delaktighet i det som hänt. 

De upplever sig ofta orättvist beskyllda eller tillrättavisade. 

 

I svårare fall kan en överaktivitet finnas kvar och ta sig mycket drastiska uttryck. 

De måste hela tiden något på gång, vad spelar inte så stor roll. Det är action som 

gäller!  Dessa ungdomar befinner sig verkligen i en riskzon. De snubblar in i 

situationer som de absolut inte ska befinna sig i. Många av dessa individer har ingen 

riktig kompis, någon som ställer upp. De har ingen som ringer för att prata bort en 

stund, gå på bio eller någon fotbollsmatch. De är ensamma mitt i mängden. Detta 

leder oftast till dåligt självförtroende. Har man lärt sig att misslyckas jämt så tänker 

man att man inte duger. Dåligt självförtroende kompenseras inte sällan med fixering 
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av prylar. De vill ständigt ha nya häftiga saker. De skryter om storverk, ofta om 

sådant som de tror imponerar på andra för att bekräfta sig själva. (Öhlmèr 1998) 

 

Impulsivitet är oftast ett framträdande drag. Man förmår inte ge sig tid att tänka 

efter, eller kunna resonera själv om följderna av en handling. Det gör att individen 

inte kan lära sig av erfarenheten. De handlar direkt istället så får man se hur det går. 

Den bristande förmågan till inre resonerande och svårigheten att kunna jämföra sitt 

eget handlande med tidigare gånger eller hur andra gör, bidrar till att man inte 

tillägnar sig de normer som finns hos andra människor och samhället i stort. 

 

Depression, trots och aggressivitet följer ofta DAMP och ADHD. Man får svårare i 

det sociala samspelet och drar ofta förhastade slutsatser om människor och 

situationer. Det resulterar inte sällan i besvikelse och ensamhet. (Beckman 2000) 

 

Här följer konkreta exempel på konsekvenser som kan uttryckas av DAMP/ADHD:  

• Hör inte. 

• Vet ej om det gått en halv dag eller 10 minuter. 

• Har svårt att uttrycka sig i tal och skrift. 

• Har mycket svårt att följa instruktioner. 

• Kan inte skilja ut viktigt från mindre viktigt. 

• Kan inte uppfatta en röd tråd i t ex en film. 

• Får ingenting gjort om inte de blir påminda. 

• Kan gå ut i 25 grader kyla utan jacka, mössa eller handskar. 

• Kan inte förutse konsekvenserna av sina handlingar. 

• Agerar först, tänker sen. 

• Kan inte bedöma om bilen är 100 eller 10 meter bort. 

• Känner inte hur stark han/hon är och gör omedvetet sina vänner illa. 

• Svårt att hålla balansen. 

• Kan bli fruktansvärt arg vid beröring eftersom känselsinnet är så starkt. 

• Kan inte planera, organisera och strukturera. 

• Svårt att vänta på sin tur och avbryter den som talar. 

• Känner sig dålig av allt som inte fungerar. 

• Har ofta tankar på självmord. (Beckman 2000) 
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3.2   Bemötande 

 

När det gäller bemötande så finns det många saker man kan tänka på när träffar 

personer med DAMP/ADHD. Det är viktigt att vara tydlig, klar och konsekvent. 

Berätta en sak i taget och avsluta det du berätta om innan du påbörjar något nytt. 

Försök att skapa en så enkel vardag som möjligt. Ta bort störande element från 

vardagen. 

När man talar med personen så ska man tänka på att vända sig mot personen så att 

han/hon uppfattar att samtalet är riktat till honom/henne. (RBU 2000) 

 

Det är jätteviktigt med rutiner och att man är konsekvent. Det är också viktigt att 

man är tydlig med vad som skall göras och att man förklarar vad som skall ske. 

Personer med dessa störningar är ofta nervösa och besvikna när en situation 

förändras utan att personen är förberedd. Berätta varför personen skall göra som du 

säger.  

Ofta vågar dessa personer inte prova något nytt för rädslan att misslyckas, då är det 

bra att pressa dem lite om man vet att de kommer att klara det, när de klarar det 

växer självförtroendet. (Freltofte 2000) 

       

      Riksförbundet Attation menar också att bemötande och förhållningssätt som kan   

      underlätta vardagen har stor betydelse. Personer med ADHD behöver en    

      välstrukturerad vardag präglad av tydlighet, förutsägbarhet och åskådlighet. I   

      umgänget är det viktigt att uttrycka sig kortfattat, enkelt, entydigt och konkret, att   

      inte moralisera och att ge tät och påtaglig feedback. Klart uttryckta förväntningar,  

      gränser och konsekvenser underlättar.    

      Typiska problemsituationer kan många gånger undvikas om man är tillräckligt   

      förutseende. Hänsyn behöver tas till den bristande uthålligheten och beroendet av    

      motivation. Samband och sammanhang kan behöva förklaras och åskådliggöras.  

      Viktigt att krav och förväntningar anpassas och miljön tillrättaläggas så att man  

      undviker ständig stress och överbelastning. (www.attention-riks.se) 
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4. Diskussion 
      

Denna diagnos eller funktionstörning som jag har beskrivit kan uttrycka sig på 

många olika sätt. Men en sak finns gemensamt, det blir missförstånd i vardagen. 

Detta leder ofta till frustration och irritation. Dessa personer är ofta känsligare och 

svårberäkneliga.  Många har upplevt kränkningar bakom sig vilket kan stimulera till 

våldshandlingar.    

 

Tyvärr finns det allt för många med DAMP/ADHD som inte får den hjälp de 

behöver. Utredare Steve Eriksson menar att samhället måste agera tidigt med att 

hjälpa dessa människor. Jag anser att han har en viktig synpunkt när han vill ta tag i 

problemet från djupet, att förebygga brottslighet genom att hjälpa dem som unga 

istället för att sätta in fler poliser. 

Studier från BRÅ visar att hälften av barnen med diagnosen har allvarliga sociala 

anpassningssvårigheter. Eftersom jag är förskollärare och arbetat med barn som har 

DAMP/ADHD så låter det enligt min erfarenhet mycket troligt. Dessa barn hade 

ständiga problem med de sociala umgängen.  

Jag har även den erfarenheten, som Beckman beskriver, att barnen har svårt att styra 

sina impulser och det blir ofta fel i de flesta vardagliga situationer.  

 

      När jag började arbetet om DAMP/ADHD hade jag en del kunskap om hur    

      diagnosen uttrycker sig på barn, men inte så mycket kunskap om ungdomar och  

      vuxna. Det jag vet är att de jag har träffat så hade alla problem med missbruk.  

I litteraturen som ligger till grund för mitt arbete så menar bland annat överläkare 

Modigh att oron leder till en positiv självmedicinering genom att missbruka. Enligt 

mina egna erfarenheter så kan detta stämma. Jag har mött en kvinna med DAMP 

som ville fly från den ständiga oron genom att dricka alkohol, därför går hon på 

Antabus idag. 

 

I allt material jag läst så är det stor enighet att ungdomar med dessa störningar 

befinner sig i en riskzon. Många är ensamma med dåligt självförtroende och 

känslan av att man inte duger. Öhlmèr och Axengrip anser att dessa personer begår 

brott för att bekräfta att de kan något.  
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Något som anmärkningsvärt är vad professor Anders Forsman som är expert i 

rättspsykiatri hävdar. Han uttalade sig att vissa barn med DAMP/ADHD har nedsatt 

förmåga till empati och att det leder till att de i vuxen ålder blir psykopater. Detta 

bottnar i ensamheten. Detta uttalande har jag inte funnit något stöd för. 

Eftersom det finns en stor enighet att personer med DAMP/ADHD har en ökad risk 

att bli kriminella så kommer polisen att möta dessa människor. Bemötandet är då 

väldigt viktigt för dessa människor. Om kunskapen finns hos polisen så menar jag 

att dessa människor kan bli bemötta på ett sätt som gör att missförstånd kan 

minskas och kanske till och med undvikas.  

 

 

4.1. Slutsatser och förslag  

 
     I mitt arbete har jag fått uppfattningen att samhället kan göra mera för att hjälpa till  

      att minska riskzonen till kriminalitet för människor med DAMP/ADHD.  

Eftersom diagnosen DAMP/ADHD uppträder när man är barn så  

har de flesta barnen problem i skolan. Redan här börjar  
      motgångarna för dessa barn. Det bör sättas in mer resurser i skolan för att   

      öka möjligheten att klara av skolan för barnen med dessa funktionshinder. Detta är   

      en början till ett långsiktigt arbete för att minska kriminaliteten i tonårstiden. Därför  

      bör lärarna få en bredare utbildning om denna svåra diagnos. Lärarna har ett stort  

      ansvar. Detta kostar mycket pengar, men vill vi ha resultat så måste vi satsa från  

      grunden.  

 

Många med DAMP/ADHD kan inte fungera normalt i vardagen därför är 

bemötandet så viktigt. När man bemöter dessa människor ska man vara tydlig i det 

som ska göras och det som kommer att ske. Av egen erfarenhet så anser jag att 

polisen bör informera så kortfattat som möjligt.         

      En sak i taget. För att förstärka informationen så kan det vara bra att använda sig av  

      kroppsspråk för att tydliggöra budskapet. Många med diagnosen DAMP/ADHD  

     klarar inte av att slutföra situationer utan påminnelse och uppmuntran. De kan ofta  

     stanna upp i det de håller på med för att sedan börja med något helt annat. Som polis  
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     är det då viktigt att få ett bekräftande att de har förstått, innan man går vidare. Det   

     gäller att underlätta för dem, förstärka deras positiva sidor istället för att tydliggöra  

     deras negativa sidor.  

     Barnen är grunden till vårat samhälle. Därför måste vi satsa på att grunden blir så  

     stark som möjligt genom kunskap och resurser som bör leda till en annan förståelse  

     till dessa människor med diagnosen DAMP/ADHD. 
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