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Sammanfattning 

 

Under senare år har man via forskning kunnat påvisa att det finns samband mellan missbruk 

och ADHD. Enligt en studie är det mellan 15-30% ungdomar samt 35-55% av vuxna med 

diagnosen som har ett substansmissbruk, ofta i kombination med andra psykiska störningar. I 

socialstyrelsens rapport framgår det att personer med ADHD riskerar att utveckla ett alkohol- 

eller drogmissbruk i tidig ålder i jämförelse med personer som inte har diagnosen. Personer 

med ADHD och missbruksproblematik tenderar också att snabbare och oftare få återfall. 

Risken är allra störst om personer med ADHD har haft både ett trots- eller normbrytande 

beteende och hyperaktivitet eller impulsivitet under sin barndom. Denna studie baseras på 

fyra kvalitativa intervjuer som har gjorts med socialarbetare. I resultatet framkom det att det 

finns många olika risk- och skyddsfaktorer till varför personer med ADHD i högre 

utsträckning riskerar att utveckla missbruksproblematik. Exempel på dessa är 

självmedicinering, uppväxtförhållandena och skolgången. Vidare uttrycktes det att 

diagnostiseringen av ADHD spelar olika roll för personer. Vissa personer har strategier för att 

kunna hantera sina svårigheter, medan andra behöver en ADHD-diagnos för att kunna erhålla 

hjälp. I motivationsarbetet med dessa personer krävs ingen särskild behandling, man fokuserar 

på missbruket men inkluderar ADHD-problematiken i arbetet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Via forskning har det framkommit att personer som under barndomsåren får diagnosen 

ADHD löper ökad risk för att utveckla ett missbruk eller beroende i senare ålder. Det finns 

olika förklaringar till varför personer med denna problematik utvecklar ett missbruk. Ett 

exempel kan vara att personen på grund av sina koncentrations- och 

uppmärksamhetssvårigheter har ett normbrytande beteende som kan resultera i att man i tidig 

ålder hamnar i ett utanförskap i skolan. Det kan i sin tur leda till att man börjar skolka och 

istället söker sig till kamrater som ofta är äldre än de själva men som också befinner sig i ett 

liknande utanförskap. Risken finns att man tillsammans utvecklar ett avvikande beteende och 

börjar ägna sig åt missbruk eller kriminalitet (Söderpalm, 2012). Många personer hamnar i ett 

utanförskap på grund av att de har fortsatt med sitt missbruk även efter ungdomsåren. På så 

vis kan de ha en ofullständig skolgång, arbetslöshet, kriminalitet, är beroende av socialbidrag 

eller har fysisk och psykisk ohälsa. En sociologisk förklaring till om en person med ADHD 

utvecklar en missbruksproblematik kan vara om barnets hemförhållanden är ambivalenta, om 

en eller båda föräldrarna har psykisk ohälsa eller missbruksproblematik eller om barnet växer 

upp med en ensamstående förälder. Inte är det heller ovanligt att barnet har ett eller flera äldre 

syskon med liknande problematik vilket kan resultera i att de påverkar och får barnet till 

droganvändning (Menfors, 2012).  

När en person börjar missbruka stannar den normala utvecklingspsykologiska tillväxten samt 

mognadsprocessen upp eller saktar ner. Däremot fortsätter erfarenhetsutveckligen men kan 

ofta hamna på sidospår. Specifikt ungdomar som använder droger hamnar efter i utvecklingen 

inom flera områden såsom utbildning, sociala färdigheter, den kognitiva och emotionella 

utvecklingen samt även mognaden får stor påverkan (Menfors, 2012). 

Enligt Söderpalm (2012) kan en psykologisk förklaring vara att vissa patienter med ADHD 

har en bristande impulskontroll som därmed kan medföra att de i riskfyllda situationer kan ha 

svårt med att fatta beslut. Exempelvis i miljöer där droger förekommer, kan det innebära att 

personen har svårt att avstå ifrån drogerna och risken för att personen provar droger ökar. När 

personen sedan har påbörjat droganvändandet minskar möjligheterna för personen att helt 

kunna avstå ifrån drogerna. 

Via hjärnavbildningsstudier, genstudier och farmakologisk evidens har det visat sig att 

ADHD-patienters dopaminsystem är låga vilket gör att de riskerar i högre utsträckning att 

använda sig av beroendeframkallande droger (Söderpalm, 2012). Den biologiska förklaringen 

kan vara att effekterna av användandet av beroendeframkallande medel ökar 

dopaminfrisättningen i hjärnan. Personen kan via droganvändandet uppleva en känsla av 

”normalisering” både när det gäller de kognitiva och de emotionella funktionerna. Detta 

tillstånd vill personen med stor sannolikhet upprepa och denna droganvändning kan till en 
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början ses som en självmedicinering. Detta stöds även i det som ADHD-patienter med 

missbruk beskriver om hur de upplever effekterna av amfetaminet. Istället för att bli 

”speedad” som många personer utan ADHD blir första gången de använder denna drog, blir 

personer med ADHD istället lugna och får ökad koncentrationsförmåga. Dock tas drogen 

sällan i små doser och användandet eskalerar allt eftersom för att få uppleva kickar. För att 

uppnå snabba effekter tillför man drogerna genom näsan, intravenöst eller via rökning. När 

man tillför drogerna på detta sätt får kroppen en hög dopaminfrisättning som är långt över det 

fysiologiska. Detta innebär att kroppen vänjer sig vid drogerna och att symtomen för ADHD 

förvärras allt eftersom. För att en person med ADHD skall kunna uppleva både de lugnande 

och kickande effekterna krävs det att personen ökar sina doser. När användandet av 

amfetamin för dessa personer sker i stora mängder och under många år kan det resultera i att 

personens redan låga funktion i dopaminsystemet förvärras ytterligare. När personen med 

ADHD sedan slutar missbruka kan personens dopaminsystem vara allvarligt nedsatta. Det kan 

innebära handlingsförlamning, amotivation, stora svårigheter med koncentration, 

uppmärksamhet, impulskontroll, planeringsförmåga samt planlös hyperaktivitet. Det innebär 

ett kaosartat liv för personen. Det är även viktigt att tillägga att vissa personer med ADHD 

som självmedicinerar samtidigt kan ha ett välfungerande liv med både utbildning och arbete. 

En av anledningarna till att det fungerar för dem kan bero på att de självmedicinerar med 

centralstimulerande medel i lagom doser (Ibid., 2012).  

Det finns misstankar om att många av de personer som tvångsomhändertagits enligt LVU, 

Lagen om vård av Unga, eller LVM, Lagen om vård av missbrukare, har ADHD eller annat 

neuropsykiatriskt funktionshinder. Dessa personer har försökt med behandling i frivilliga 

former men när detta inte har fungerat för individen och missbruket eskalerar måste personen 

tvångsomhändertas enligt LVU eller LVM. Chansen för att bli fri från sitt missbruk är större 

för personer utan ADHD (Söderpalm, 2012). 

Enligt Menfors (2012) har viljan till förändring i behandlingsarbetet störst betydelse för hur 

arbetsalliansen och delaktigheten fungerar mellan den professionella och klienten. När man 

behandlar personer med missbruksproblematik och ADHD är det viktigt att man behandlar 

båda samtidigt. Medicinering av dessa personer innebär både för- och nackdelar. 

Medicineringen kan medföra en stor förbättring av ADHD symtomen medan det samtidigt 

kan bli problematiskt på grund av missbruksproblematiken. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka socialarbetares upplevelser av att arbeta med personer som har ADHD 

och missbruksproblematik. 
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1.3 Frågeställningar  

– Vilka risk- och skyddsfaktorer finns det för att personer med ADHD utvecklar/inte 

utvecklar en missbruksproblematik? 

– Hur upplever socialarbetarna att diagnostiseringen av ADHD har för betydelse för 

personen? 

– Hur går det att motivera klienter med denna problematik? 

1.4 Problemformulering 

Att ADHD innebär en ökad risk för att utveckla ett missbruk har visat sig i många studier. 

Dock har studierna varit fokuserade på klienternas upplevelser av sin problematik därav 

intresset att belysa socialarbetares upplevelser av arbetet med dem.  

1.5 Tidigare forskning 

Under senare år har man via forskning kunnat påvisa att det finns samband mellan missbruk 

och ADHD (Adamson et al., 2007). Enligt studien är det mellan 15-30% ungdomar samt 35-

55% av vuxna människor med diagnosen som har ett substansmissbruk, ofta i kombination 

med andra psykiska störningar. 

Enligt Beckman & Fernell (2007) beror ADHD på att de kognitiva funktionerna i hjärnan är 

nedsatta. Ett exempel på detta är brister i arbetsminnet som kan leda till att man har svårt att 

bearbeta information, behålla den samt att ta emot flera instruktioner samtidigt. Det kan enligt 

Socialstyrelsens rapport (Bejerot et al., 2008) innebära att de exekutiva funktionerna är låga 

vilket kan leda till att de har svårigheter med att planera och organisera dagarna. Det kan 

resultera i att många kan ha svårigheter med att klara av ett arbete. Russel Barkley är en 

amerikansk forskare inom psykologi som har utvecklat en teori om hur man kan förstå 

ADHD. Innan vi människor handlar i en situation måste vi ha en viss betänketid för att 

fundera över hur vi ska agera. Det gör vi för att kunna skapa, behålla och använda en inre bild 

av vad vi just har upplevt. Då kan vi jämföra med tidigare erfarenheter och vad 

konsekvenserna av handlandet blev. Personer med ADHD har svårigheter att lära sig av sina 

tidigare erfarenheter vilket kan leda till att de i förväg inte kan förutse vad konsekvenserna av 

sitt handlande blir. Många av dem är impulsiva, lever i nuet och kan inte planera för vad som 

kommer ske. De kan vilja ha omväxling när det gäller relationer, både inom vänskapen men 

även inom kärleksrelationer. Det kan resultera i ensamhet (Ibid., 2007).  

I studier (Ljungberg, 2011) valde man att följa upp barn under deras barndom för att se hur 

deras beteenden, symtom samt hemförhållanden skiljer sig åt mellan barnen och hur de 

förändras över tid. Det framkom att ADHD inte enbart beror på genetiska faktorer utan kan 

också förklaras med hjälp av psykosociala faktorer. Det har visat sig att barn som växer upp i 

familjer där de utsätts för psykosocial belastning löper större risk att utveckla ADHD. Dock är 

det många barn som under en period kan uppvisa symtom liknande ADHD (Beckman & 



7 

 

Fernall, 2007). Dessa svårigheter kan istället vara tecken på att barnet har en kroppslig 

sjukdom eller att barnets hemmiljö inte fungerar.   

I socialstyrelsens rapport (Bejerot et al., 2008) framgår det att människor med ADHD riskerar 

att utveckla ett alkohol- eller drogmissbruk i tidig ålder i jämförelse med personer som inte 

har diagnosen. Enligt Ginsberg & Haglund (2013) får personer med ADHD och 

missbruksproblematik snabbare och oftare återfall. Allra störst är risken om personer med 

ADHD har haft både ett trots- eller normbrytande beteende, hyperaktivitet eller impulsivitet 

under sin barndom (Bejerot et al., 2008). För att undvika detta är det enligt Werner och Ruths 

(2003) viktigt att barn och ungdomar bär på inre skyddsfaktorer som kan fungera som ett 

skydd för dem. Exempel på dessa är ett bra självförtroende, hög intelligens, en tro om att livet 

har en mening, realistiska mål samt att alla kan övervinna hinder. Det är även av stor vikt att 

det finns skyddsfaktorer inom familjen som att barnen exempelvis upplever acceptans, 

lyhördhet, god omvårdnad, regler och struktur. Om familjen inte kan fungera som ett skydd 

för barnet kan det vara av stor vikt att de har andra betydelsefulla personer i sitt liv, som kan 

fungera en som förebild för barnet. Enligt Meuwisse, Sunesson och Svärd (2006) kan exempel 

på dessa vara socialarbetare, polis, fritidspersonal.  

Enligt Fristedt, Gustafsson och Nordfeldt (2013) är det ca 5 % av alla barn och ungdomar som 

har ADHD och diagnosen påverkar de redan i tidig ålder. Dessa barn tenderar att ha lägre 

slutbetyg när de har gått ut grundskolan än andra barn vilket kan göra att de senare i livet 

riskerar att få allvarliga psykosociala problem. Forskning har påvisat att barn med ADHD 

redan i årskurs 4 har beteendeproblem, psykosomatiska besvär samt löper ökad risk att 

utsättas eller utsätta andra barn för mobbning. Många av dem är i behov av stöd i skolan som 

ofta resulterar i att de blir placerade i stödklasser. Att bli placerad i en stödklass på grund av 

sin ADHD innebär ett utanförskap för barnet redan i tidig ålder. Enligt Diskrimineringslagen 

(2008:567) har alla barn rätt till samma möjligheter, oavsett funktionshinder och enligt 

skollagstiftningen är en central aspekt att barn utifrån sina svårigheter skall erhålla särskilt 

stöd. Om barn istället för att hamna i stödklasser får adekvat stöd utifrån sina svårigheter 

minskas risken för utanförskap. Personalen besitter inte tillräckligt med kunskap om ADHD 

och hur man skall arbeta med dessa barn. Det krävs att personal utbildas gällande diagnosen 

och vad den problematiken innebär. Om barn med dessa svårigheter uppvisar goda 

skolresultat är detta en stor skyddsfaktor och kan leda till en positiv och normaliserad 

livssituation för personen. Dock har det visat sig att alla barn inte har samma möjligheter att 

utredas vid misstanke om ADHD samtidigt som det finns brister i hur aktörerna samverkar 

med varandra (Ibid., 2013). 

Statens institutionsstyrelse gjorde en uppföljningsstudie om hur tiden efter LVM-tiden har 

fungerat för klienter med ADHD (Statens institutionsstyrelse rapport, 2009). Man fokuserade 

på 60 klienter på Hornö LVM-hem under åren 2004-2008 som alla hade ADHD/ADD. Hornö 

är avsett enbart för män som förutom har en missbruksproblematik, även kan vara 

våldsbenägna och ha svåra psykiska störningar. I studien framgår det att ADHD-

problematiken kan leda till att man utvecklar ett alkohol- och drogmissbruk och man 

uppskattar att ca 20 % av vuxna alkoholmissbrukare och ca 35 % av vuxna drogmissbrukare 
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har ADHD. Större delen av de utredningar som görs vid misstanke om ADHD gör man på 

neuropsykiatriska enheter. Syftet med utredningarna är att kartlägga personens utveckling i 

tidig ålder och hur dennes uppväxtförhållanden har varit. Man utreder personens symptom, 

samt gör en somatisk, psykisk och neuropsykologisk bedömning. Alla klienter som kommer 

till Hornö får möjligheten till en LVM-utredning där det görs ca 50 utredningar varje år. Det 

har visat sig att utredningar gällande misstanke om ADHD har ökat för varje år. Klienter som 

via en LVM-utredning har fått diagnosen ADHD mellan åren 2005-2007 har fördubblats (13 

resp. 25). I dessa utredningar framkommer det ofta att klienterna haft ambivalenta 

hemförhållanden, ofullständig skolgång, påbörjat missbruk i tidig ålder samt upplevt ett 

utanförskap under lång tid.  

I rapporten framkom det 75 % av klienterna har gått ut grundskolan med betyg men att 65 % 

av dem har haft stödundervisning i någon form (Statens institutionsstyrelse rapport, 2009).  

81 % av dem gick ut grundskolan med slutbetyg, dock behöver inte det innebära att man har 

fått grundskolekompetens. Det kan även innefatta att man har fått ett streck i vissa ämnen 

eller har väldigt låga betyg. Det framkom även att större delen av klienterna inte har gått på 

gymnasiet. Förutom den problematik som ADHD medför ser man även två andra orsaker till 

den låga utbildningsnivån, ett tidigt påbörjat missbruk och ett mångårigt missbruk. 

Huvuddrogen var enligt ca hälften av klienterna i studien någon form av centralstimulerande 

preparat och större delen av dem ses som blandmissbrukare. Detta ansåg man inte vara en stor 

andel med anledning av att man idag vet att många klienter med ADHD ofta använder 

centralstimulantia för att förbättra sin koncentrationsförmåga och för att få uppleva ett lugn 

(Ibid., 2009).  

 

I och med att diagnostiseringen av ADHD har ökat under de senaste åren har det resulterat i 

en drastisk ökning av centralstimulerande läkemedel vid behandling av ADHD 

(Socialstyrelsen, 2012). I flera studier har det framkommit att tidig intervention med 

centralstimulantia för personer med denna problematik minskar risken för framtida 

missbruk/beroendeproblematik (Söderpalm, 2012). Flickor och pojkar i åldrarna 10-17 år är 

den största gruppen som behandlas med läkemedlet. Oftast behandlas barn med amfetamin på 

grund av hyperaktivitet vilket har visat på goda resultat när barnen har uppvisat mindre 

symtom av denna och kunnat prestera bättre i skolan. Under åren 2006 till 2011 ökade 

användandet av centralstimulantia bland vuxna människor och under år 2011 var det mest 

förekommande läkemedlet metylfenidat. Metylfenidat är ett mildare centralstimulerande 

läkemedel jämfört med amfetamin och exempel på dessa är Ritalin och Concerta 

(Socialstyrelsen, 2012). Större delen av personerna som behandlades med metylfenidat hade 

en samsjuklighet av psykiska sjukdomar och många av dem hade tidigare vårdats för 

missbruk, depressioner och ångestsjukdomar. Ca 30 % av dem använde även andra 

narkotikaklassade läkemedel som till exempel bensodiazepiner och opioider.  

Adamson et al.(2007) visar på att personer med ADHD och missbruksproblematik 

självmedicinerar med hjälp av substanser för att lindra symtomen av sin diagnos. Tidigare har 

det rapporterats om att personer med ADHD och missbruksproblematik är mer benägna att 
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missbruka en kombination av både droger och alkohol jämfört med personer med endast 

missbruk. 

I Bernler och Johansson (2001) tar de upp att de egna föreställningar som båda parter har, styr 

relationen mellan socialarbetare och klient. Det är främst tre områden som man har 

föreställningar om; gällande problemet, den andra och om hjälpen. Deras definition av 

problemet bestämmer deras syn på vilken form av hjälp som lämpar sig bäst. Föreställningen 

om den andra ligger till grund för hur relationen sinsemellan kommer se ut och då spelar 

bådas tidigare erfarenheter roll. Föreställningen om hjälpen i sig är splittrad, klienten har egna 

förväntningar medan socialarbetaren sammanväger det som faktiskt kan ges och den hjälp 

klientens kan väntas behöva. Den andra delen av hjälpen består av föreställningar om hur dess 

form skall se ut och hur det faktiskt ska ges. 

1.6 Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa oss från vuxna personer med flera neuropsykiatriska diagnoser och 

missbruk till specifikt ADHD och missbruk. Till en början var tanken att fokusera enbart på 

vuxna personer med denna problematik, dock insåg vi efter att ha läst studier att många 

fokuserade på att intervjua klienter med denna problematik. Det gjorde att vi istället blev 

intresserade av att undersöka hur professionella inom socialt arbete upplever att det är att 

arbeta med dessa klienter.  

När det gäller valet av intervjupersoner valde vi att avgränsa oss till tre verksamheter i Umeå 

med närliggande kommun. Dessa verksamheter arbetar med både ungdomar och vuxna 

missbrukare där det förekommer att klienterna även har ADHD. Genom att undersöka 

socialarbetares upplevelser av att arbeta med både ungdomar och vuxna med denna 

problematik gav detta oss möjligheten att få en bredare inhämtning av empirin.  

1.7 Definitioner av begrepp 

1.7.1 Missbruk  

Definitionen av missbruk innebär okontrollerad eller överdriven användning av någon 

substans, oftast alkohol, narkotika eller andra substanser med euforiserande effekter. Det ses 

som ett missbruk när den okontrollerade användningen av substanser fortsätter trots att det 

leder till många problem. Bruk av alkohol, narkotika, tobak och läkemedel kan övergå till 

missbruk på grund av överdriven konsumtion eller genom deras beroendeframkallning av 

fysiskt eller psykiskt slag. Sveriges lagstiftning förbjuder all användning och brukande av 

narkotika förutom användning av narkotiska läkemedel inom sjukvården. Därmed bedömer 

man all icke-medicinsk användning av läkemedlen som missbruk (www.ne.se).  

I Sverige används både ICD-10 och DSM-IV. Vid bland annat diagnosticering av sjukdomar 

används ICD-10 och inom forskning och till viss del inom psykiatrisk verksamhet används 

DSM-IV. Dessa definitioner utgår från sociala eller medicinska aspekter och däremot inte 

http://www.ne.se/
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utifrån ett juridiskt synsätt. Detta eftersom man då klassar all icke- medicinsk användning av 

narkotika som ”missbruk” (www.ne.se). 

DSM- IV: För att en persons användning av droger ska klassas som ett missbruk, måste minst 

ett av de angivna kriterierna vara uppfylld under en och samma 12 månaders period 

(American Psychiatric Association, 2000): 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer såsom 

exempelvis i arbetslivet eller vid bilkörning. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem.  

 

1.7.2 ADHD  

 

Begreppet ADHD kom att användas först i USA år 1987 och står för Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. I Sverige har diagnosen tidigare kallats för DAMP, Dysfunktion i 

fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception, men diagnosen används inte idag med 

anledning av att den inte är lika bred som ADHD-diagnosen (www.adhd-sverige.se/). ADHD 

innebär två sorters symtom, koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. ADHD definieras 

enligt diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, även kallad 

DSM-IV. Det finns tre olika symtom för diagnosen; ADHD med främst 

överaktivitet/impulsivitet, ADHD med främst uppmärksamhetssvårigheter och ADHD med en 

kombination av båda delar (Beckman & Fernall, 2007). För att diagnosen ska kunna 

fastställas krävs det att ett antal kriterier i DSM-IV är uppfyllda. Man ser bland annat till om 

ADHD-symtomen fanns redan i barndomen, hur de yttrade sig samt om symtomen har funnits 

kvar till tidpunkten för utredningen (Beroendecentrum rapport, 2013). En annan viktig del är 

att undersöka hur personen påverkas av sina symtom och hur personen fungerar i sin vardag 

när det gäller familjeliv, relationer och arbete. För att en diagnos skall föreligga måste 

problemen enligt DSM-IV innebära en signifikant funktionsnedsättning för personen 

(Kadesjö, 2007).    

I studier har det visat sig att ADHD är mer vanligt förekommande hos det manliga könet än 

bland kvinnor. Forskare har kommit fram till att symtomen för ADHD kan skilja sig åt mellan 

könen då flickor tenderar att ha mer uppmärksamhetsproblem medan pojkar är mer 

utåtagerande (Beckman & Fernall, 2007).  

1.8 Litteratursökning 

Vi har sökt både nationella och internationella artiklar på flera databaser, såsom Google 

Scholar, SocIndex, SwePub. Vi har använt oss av litteratur på universitetsbiblioteket och även 

funnit rapporter på internet såsom Socialstyrelsen och statens institutionsstyrelse. 

http://www.adhd-sverige.se/
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De svenska sökord som vi har använt är: ADHD och missbruksproblematik, 

självmedicinering, risk/skyddsfaktorer vid ADHD och missbruk.  

De engelska sökord som har använts är: selfmedication, professionals experience of ADHD 

and drug addiciton. 

Vi avgränsade oss genom att fylla i rutan ”peer reviewed” och använde bara de artiklar som 

fanns tillgängliga i full text. Vi laddade ner artiklarna och läste därefter igenom dem för att 

sedan välja ut de delar som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Genom att vi har läst 

igenom andra arbeten har vi även kunnat finna relevanta referenser på detta sätt och som vi 

sedan har kunnat återfinna efter sökning på Google.  

1.9 Arbetets uppdelning  

Större delen av arbetet har gjorts tillsammans men gällande transkriberingen av intervjuerna 

valde vi att dela upp dessa eftersom vi gjorde två intervjuer var. Det gjordes för att 

effektivisera arbetet. Vi har i det resterande arbetet av studien påbörjat olika delar på egen 

hand medan den andra personen har kunnat komplettera med vidare fakta och information. En 

av fördelarna med att skriva allt tillsammans är att båda har blivit insatta i arbetet samtidigt 

som det har medfört att arbetet kunnat flyta på. En nackdel med att skriva det mesta 

tillsammans kan vara när samarbetet sinsemellan inte fungerar, dock har det fungerat väldigt 

bra i vårt fall.  

Däremot ansvarar vi för olika delar i studien. Sofia ansvarar för tillvägagångssätt, 

anknytningsteorin, forskningsetiska reflektioner, metodologiska reflektioner samt 

begreppsdefinitionerna. Ronja ansvarar för urval, hermeneutiken, stämplingsteorin, validitet 

och reliabilitet samt val av datainsamlingsmetod. I de resterande delarna av studien såsom 

bakgrund, tidigare forskning, empirin, analysen och diskussionen har vi skrivit detta 

tillsammans. Detta för att kunna få en enhetlig studie med bådas reflektioner och slutsatser. 

 

2. Metod 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den datainsamlingsmetod som har använts i 

studien för att sedan följas av hermeneutiken. Därefter presenteras urval, bortfall och 

tillvägagångssättet för studien. Som avslutande del i detta kapitel presenteras de etiska 

reflektionerna, begreppen kring studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt de 

metodologiska reflektionerna kring metoden.  

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har kvalitativ metod använts (Bryman, 2011). Det 

empiriska materialet inhämtades genom att fyra olika intervjuer genomfördes. Via 

intervjuerna fick vi innehållsrik information som gjorde att vi fick en tydligare bild över 

socialarbetarnas upplevelser av arbetet med dessa klienter.  
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2.2 Hermeneutiken 

Hermeneutiken handlar om människans skapande av livsvärldar som görs genom människors 

föreställningar om världen. Vid användande av hermeneutisk metod beskriver man en 

individs eller en speciell grupps livsvärld (Hartman, 1998). I vårt fall ville vi undersöka 

socialarbetares upplevelser av att arbeta med personer med ADHD och missbruksproblematik 

för att få en bild av deras livsvärld och hur de uppfattar sin situation. I och med kodning och 

kategorisering av intervjuerna gjorde vi en tolkning utifrån den förförståelse vi hade. Med 

förförståelse menas att man har tidigare kunskap som man sedan använder sig av när man gör 

en tolkning. Den förförståelse vi båda hade var att vi har mött personer med ADHD och 

missbruksproblematik och förstår till viss del vad det innebär. Vår egen förförståelse kommer 

vi därmed aldrig kunna lägga åt sidan. Det innebär en sammanvävning av vår egen förståelse 

med den förståelse personerna vi tolkar har. Den hermeneutiska metoden kan användas för att 

förutsäga och förklara. Man kan till exempel förklara varför en person handlar på ett visst sätt 

(Ibid., 1998). I och med de intervjuer som genomfördes ledde detta till att vi fick en ökad 

förståelse för hur motivationsarbetet med dessa personer fungerar.  

 

2.3 Urval  

Vi valde att intervjua fyra socialarbetare från tre olika verksamheter som bestämdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta innebär att vi valde verksamheter utifrån vad som 

fanns tillgängligt i Umeå samt via tidigare etablerade kontakter. Under höstterminen när vi 

hade praktik blev vi medvetna om att kombinationen av ADHD och missbruksproblematik 

ofta förekommer vilket gjorde oss intresserade av att undersöka hur arbetet med dessa klienter 

fungerar. I tidigare studier upptäckte vi att många fokuserar på klienternas perspektiv och 

deras upplevelser av att leva med ADHD och missbruksproblematik. Det gör att vi istället 

fokuserar på socialarbetares upplevelser av att arbeta med denna grupp. De verksamheter som 

vi intervjuade arbetade alla med målgruppen, en av verksamheterna bedriver institutionsvård 

för missbruk, en av dem arbetar med ungdomar och den sistnämnda arbetar med vuxna.  

2.4 Bortfall  

Två av verksamheterna som vi tog kontakt med kunde inte ställa upp på intervju vilket 

resulterade i bortfall. Enligt Bryman (2011) innebär ett högre bortfall mindre tillförlitlighet i 

studien. Däremot tror vi dock inte att detta påverkade vår studie negativt eftersom vi trots 

detta fick tillgång till de antal intervjupersoner vi var i behov av.  
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2.5 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis togs kontakt med cheferna på de olika verksamheterna vi var intresserade av att 

intervjua. Det visade sig att två verksamheter inte hade möjlighet att ställa upp. Tre 

verksamheter hörde av sig och fyra personer visade intresse. Hade det varit fler intressenter 

som hört av sig angående intervju hade vi behövt lotta ut fyra personer av dessa. Deltagarna 

fick själva välja plats för intervjuerna vilket innebar att alla intervjuer förutom en 

genomfördes på personernas arbetsplats. Eftersom en av respondenterna var ledig den dagen 

som intervjun hölls genomfördes denna hemma hos intervjupersonen. Då respondenterna 

själva fick välja platsen för intervjutillfället tror vi att det kan ha varit positivt för att skapa en 

god atmosfär. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) vid 

intervjutillfällena eftersom vi ansåg att det var den bäst lämpade intervjumetoden för 

besvarandet av dessa frågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden utgjorde strukturen i intervjun 

och fungerade som ett stöd för oss samtalsledare, så att vi inte missade några frågor som 

kunde vara av stor vikt för vår studie. Intervjuguiden bestod av ett antal teman med öppna 

frågor som gav respondenterna utrymme att själva få berätta om sina upplevelser och 

funderingar gällande arbetet med klienter med ADHD och missbruksproblematik (Bryman, 

2011). Under intervjuns gång antecknades ord som kom att fungera som ett stöd för oss när vi 

ställde följdfrågor eller när vi ville återkomma till tidigare frågor senare under samtalet. Det 

gjordes för att få ökad förståelse och för att förtydliga det som intervjupersonen hade berättat. 

Intervjuguiden var vi noga med att inte visa för respondenterna då vi tror att det hade kunnat 

påverka deras svar.  

Vi turades om att hålla i intervjuerna som spelades in med hjälp av en diktafon. När en av oss 

agerade samtalsledare satt den andra personen bredvid för observation samt för att ställa 

följdfrågor vid behov. Inom loppet av två veckor genomfördes de semistrukturerade 

intervjuerna. I genomsnitt pågick intervjuerna i ca 35-55 min.  

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod vid kodning och kategorisering av 

intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2009). Det gjordes för att behålla kärnan i 

intervjumaterialet. Transkribering gjordes efter varje intervju vilket innebär att det empiriska 

materialet genomlästes vid upprepade tillfällen för att kunna identifiera de meningsbärande 

enheterna. Därefter skapades koder som placerades in under olika kategorier som avspeglar 

innebörden i intervjuerna (Bryman, 2011). I de kategorier där det fanns mycket information 

som rörde olika delar skapades subkategorier för att underlätta läsningen och för att ge en 

tydligare struktur. 

Koderna utmynnades i kategorier och subkategorier; 

- ADHD – allmänt, symtom 

- Riskfaktorer – familj, skola, självmedicinering 

- Skyddsfaktorer – Föräldrars ansvar, skolans roll  

- Neuropsykiatrisk utredning – innan utredning, under utredning, efter utredning 

- Motivationsarbete   
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Därefter skapades ett övergripande tema för varje intervju.  

 

2.6 Forskningsetiska reflektioner 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 

etiska principerna som man måste ta hänsyn till när man skriver studier (Vetenskapsrådet, 

2002). De forskningsetiska principerna har beaktats genom hela studien vilket innebär att 

respondenterna har blivit informerade om studiens syfte samt om att deltagandet är frivilligt, 

både i skriftlig form men även muntligt vid intervjutillfället. Därefter inhämtades ett samtycke 

från alla deltagare. Vid intervjutillfället informerades de om deras rätt att avbryta sitt 

deltagande och att intervjun skulle spelas in med diktafon. Därefter blev de informerade om 

de resterande etiska kraven. Det insamlade materialet bestående av ljudupptagningar och 

transkriptioner har förvarats oåtkomligt så att inte obehöriga personer har kunnat ta del av det. 

Efter att ha sammanfattat det insamlade materialet raderades det och både deltagarnas och 

verksamheternas namn fingerades för att undvika att personerna kan identifieras. Det 

empiriska materialet har endast använts för studien och dess syfte. De detaljer som har 

framkommit i respondenternas berättelser och som vi har ansett sakna relevans för resultatet 

har raderats. De uppgifter som kan röja identiteten har även ändrats. Två av intervjuerna hölls 

med personal som vi båda känner och vi är därmed medvetna om att det kan ha påverkat 

intervjuerna samt de svar som har framkommit i dem. 

 

2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Precis som Bryman (2011) uttrycker kan vi inte generalisera de intervjuer som har gjorts i 

undersökningen eftersom att vi bara har genomfört fyra intervjuer med socialarbetare. Till 

skillnad från kvantitativ metod kan vår studie därmed inte genereras till en hel population. 

Kvalitativ forskning är subjektiv och innebär att det endast är en liten del som studeras. 

Resultatet i studien generaliserades istället till teori, och därmed inte population. Om vi hade 

genomfört fler intervjuer hade vi fått en större bredd och mer kunskap kring ämnet vilket hade 

gjort det mer trovärdigt.  

 

Begreppet reliabilitet innebär att resultaten ska vara tillförlitliga. Med det menas att få en bild 

av kvalitén i arbetet. Inom kvalitativ forskning lägger man mindre fokus på mätning jämfört 

med kvantitativ metod.  Begreppet extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning studien kan 

upprepas. När det gäller kvalitativ forskning kan det vara svårt att uppfylla detta eftersom det 

är svårt att ”låsa” sociala miljöer och situationer eftersom de ständigt är under förändring.  

Validitet inom kvalitativ forskning benämns som trovärdighet. Det handlar om att se till om 

studien undersöker dess syfte och frågeställningar. Betydelsen är att skapa en trovärdighet i 
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resultatet. Viktigt är även att säkerställa att forskningen gjorts på rätt sätt och att personerna 

som ingått i studien har bekräftat att deras verklighet som forskaren framställt är korrekt. I 

vårt arbete kan det ha funnits hinder för att uppnå validitet på grund av intervjuareffekten. Det 

innebär att intervjuerna kan påverkas när man känner respondenterna. Två av 

intervjupersonerna känner vi och i efterhand kan det vara svårt att veta ifall det har påverkat 

respondenterna och intervjun. Dock är det viktigt att vara medveten om det (Ibid., 2011).  

 

2.8 Metodologiska reflektioner 

 

Vi valde kvalitativ metod för att vi ville fokusera på deltagarnas perspektiv och undersöka 

deras upplevelser av arbetet med personer med ADHD och missbruksproblematik. Detta till 

skillnad från kvantitativ metod då det är forskarens intresse som styr undersökningen. Genom 

kvalitativ metod erhålls rik och fyllig empiri vilket erhålls genom intervjuerna. Vi strävar 

efter förståelse och beteenden hos deltagarna (Bryman, 2011). Enligt Kvale (1997) är den 

kvalitativa intervjun en lämplig undersökningsmetod när man vill studera människors 

erfarenheter och uppfattningar. En fördel med användandet av semistrukturerade intervjuer är 

att alla deltagare fick besvara samma frågor samt att via de öppna frågorna fick 

respondenterna ett stort utrymme att fritt kunna formulera sina svar. Genom att intervjuerna 

spelades in med diktafon underlättades samtidigt vår tolkning av intervjuerna och risken för 

feltolkning av deltagarnas berättelser minskades (Ibid., 1997).  

 

3. Teori  
I denna del redovisas anknytningsteorin och stämplingsteorin som är de teoretiska 

utgångspunkterna i studien. Anknytningsteorin valdes med anledning av att teorin framkom 

under intervjuerna. Dessutom kan anknytningsteorin ses som en betydande del i risk- och 

skyddsfaktorer hos personer med ADHD att utveckla/inte utveckla en missbruksproblematik. 

Stämplingsteorin valdes för att även denna teori framkom under intervjuerna och är en 

lämplig koppling till vårt syfte och våra frågeställningar.    

3.1 Anknytningsteorin 

 

Barns utveckling påverkas av många olika faktorer (Broberg, Falk, Hindberg och Mothander 

2007). Det har dock visat sig att det finns två faktorer som har störst betydelse och påverkan 

för barns psykiska hälsa, nämligen anknytning och ett tidigt samspel. Anknytningen utvecklas 

enligt Broberg, Granqvist, Ivarsson och Mothander (2006) under de första åren och formas i 

första hand efter den omvårdnad barn får av sina anknytningspersoner. Enligt 

anknytningsteorin utvecklar alla barn olika former av anknytningsrelationer till sina föräldrar, 

som till exempel trygg, otrygg, ambivalent/ motspänstig eller desorganiserad.  
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En trygg anknytningsrelation är när föräldrarna ger barnet den omvårdnad och skydd som 

barn behöver för att kunna överleva och utvecklas. Föräldern fungerar som en trygg ”hamn” 

för barnet. Det är av stor vikt att barnet har en stabil relation till sina föräldrar i form av 

kärlek, trygghet samt att barnet får känna sig behövd. Barnet kan fokusera på sig själv och sin 

utveckling och skyddas på så sätt mot misshandel, övergrepp och försummelse (Allmänna 

Barnhusets rapport, 2007). Barn är i behov av att föräldrarna är närvarande i både fysisk och 

psykisk mening eftersom barnet bildar sin framtid vid föräldrarna (www.socfamrätt.se).  

 

Otrygg anknytning utvecklas när ett barn inte får respons på den närhet och kroppskontakt 

som ett barn söker och är i behov av. Om barnet inte heller möts av positiva känslor lär sig 

barnet med tiden att det inte finns någon mening med att söka tröst och beskydd hos 

föräldrarna. Anknytning och samspel kan påverkas negativt av olika faktorer, som till 

exempel om föräldrarna har en utvecklingsstörning, ett missbruk eller en psykisk störning. 

Problem som kan uppstå är att föräldrarna under vissa perioder blir, eller dagligen är, 

otillgängliga för barnet. Barnet kan inte lita på att föräldrarna är närvarande när de behöver 

dem vilket innebär att barnet riskerar att känna sig värdelös och oälskad (Broberg et al., 

2006). Då måste barnet själv utveckla olika anpassnings- och överlevnadsstrategier för att 

kunna överleva (Allmänna Barnhusets rapport, 2007).  Konsekvenserna av detta kan bli att 

barnet istället sluter sig, därmed slutar att kommunicera och söka efter uppmärksamhet. Via 

neurobiologisk forskning som gjorts under de senaste åren har det visat sig att hjärnans 

utveckling inte bara påverkas av genetiska faktorer, utan även av de erfarenheter och 

interaktioner som barnet upplever genom åren (Broberg et al., 2006).  

 

Ambivalent/motspänstig anknytning är när samspelet mellan barn och förälder är 

oförutsägbart. Det kan resultera i att barn upplever stor separationsångest och starka känslor i 

samband med separationen från föräldern. Samspelet sinsemellan sker på förälderns villkor 

vilket gör att föräldern inte styrs av barnets signaler på samma sätt som ett barn med en trygg 

anknytning. Det kan resultera i att föräldern kan vara en bra förälder när det passar. Barnet 

maximerar anknytningsbehovet för att tillgodogöra sig förälderns skydd om fara skulle uppstå 

(Broberg et al., 2006).  

 

När det finns en anknytning mellan förälder och barnet men samspelet sinsemellan består av 

rädsla kallas det för desorganiserad anknytning. Barnet är i beroendeställning av 

anknytningen till föräldern samtidigt som föräldern väcker rädsla hos barnet. Olika tecken på 

desorganiserad anknytning kan vara att barnet gömmer sig bakom en stol när föräldern 

kommer in i rummet eller att den sätter händerna framför ansiktet, för att skydda sig. 

Riskgrupper för desorganiserad anknytning är i familjer där det förekommer exempelvis 

fysisk eller psykisk försummelse, missbruk eller psykiska ohälsa (Broberg et al., 2006). 

 

 

 

http://www.socfamrätt.se/
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3.2 Stämplingsteorin 

 

Månsson (2010) beskriver att stämplingsteorins grundtanke är att det är omgivningen som 

definierar om en handling eller personer är avvikande. Inom stämplingsteorin upplevs sociala 

problem vara likt en etikett som sätts på en person som därigenom stämplas som avvikare. 

Intresset flyttas från personens egenskaper till de omgivande människornas reaktion på 

personen (Ejrnoes & Kristiansen, 2010). Genom samhällets stämpling av avvikaren fortsätter 

personen att utveckla en avvikande identitet (www.ne.se). Med andra ord, genom de sociala 

processer som sker, skapas och förstärks avvikelser. Enligt Goffman (1972) har samhället 

förväntningar på hur en person skall vara. När en person avviker från våra förväntningar och 

gör något som samhället anses vara hotande, störande eller ovanligt, skapas en stigmatisering 

av den här personen. Stigmatisering är alltså ett resultat av andras värderingar då personen till 

exempel bryter mot lagar, regler eller normer. Faran med stigmatisering är att en människa 

endast behandlas utifrån den misskrediterande egenskapen och att man inte tittar på de andra 

egenskaperna (Engdahl & Larsson, 2006). Det finns tre sorters stigma; kroppsliga 

missbildningar av olika slag, fläckar på den personliga karaktären som till exempel missbruk, 

fängelsevistelse, psykiska rubbningar och ”tribala” stigman som nation, ras och religion. När 

en person anser sig själv vara stigmatiserande kan personen reflektera över hur andra, 

”normala” personer upplever och identifierar honom. Det kan leda till att personen istället 

börjar söka kontakt med andra människor som också har ett stigma. Det gör att han kan känna 

en grupptillhörighet och gemenskap med dessa människor. På så vis kan han känna sig 

”normal” och likasinnad med gruppen (Goffman, 1972).  

 

4. Empiri 
Nedan presenteras empirin i sammanfattande text för att få tydligare struktur och för att 

undvika upprepning av vad respondenterna uttryckte i intervjuerna. Under bearbetningen av 

datamaterialet skapades kategorier och subkategorier som i empiridelen redovisas som 

rubriker och underrubriker för att underlätta läsningen.  

 

4.1 ADHD  

4.1.1. Allmänt 

En av respondenterna beskriver ADHD-diagnosen är relativt ny i Sverige och det är därmed 

mer vanligt förekommande med diagnostisering av denna problematik idag jämfört med för 

20 år sedan. Det kan bero på att forskningen inom ADHD går framåt. Innan ADHD-

diagnosen fanns menar intervjupersonen att de som idag skulle diagnostiseras med ADHD 

förr i tiden kallades för ”ungjävlar”. De var stökiga, skrek, och slog på bänklock. Jämfört med 

tidigare är det idag mer krav i skolan med eget ansvar och större klasser och därför märks 

symtomen för ADHD tydligare. Därmed kan diagnosen vara lösningen till att få extra stöd 

och hjälp i skolan. Den pågående samhällsdebatten gällande ADHD handlar mycket om hur 

samhället har förändrats och vilket ansvar skolan har. Enligt respondenten förändras hjärnan 
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på grund av droger och kombinationen av ADHD-symtomen och drogerna förstärker 

varandra. Inom missbruk och kriminalitet är det vanligt att personer har ADHD och en av 

anledningarna till detta tror respondenten kan vara att de har större sårbarhet.  

En av intervjupersonerna har märkt att det är vanligare att yngre klienter har större möjlighet 

att bli utredda och därmed kunnat få diagnosen ADHD än äldre personer med samma 

problematik. Det kan bero på att det är svårare att göra en utredning på vuxna eftersom det är 

mer problematiskt att få tillgång till bakgrundsinformation om personen, som till exempel hur 

uppväxtförhållandena och skoltiden såg ut.   

Kompetensen gällande ADHD-diagnosen är idag enligt respondenterna hög bland 

professionella inom socialt arbete vilket är en viktig del i arbetet med dessa klienter.  

 

4.1.2. Symtom 

Symtomen för ADHD beskriver respondenterna som att det skiljer sig åt mellan olika 

personer men det yttrar sig genom bland annat en yttre hyperaktivitet, när personen inte kan 

sitta still. De främsta symtom som kännetecknar ADHD är koncentrationssvårigheter, 

uppmärksamhetssvårigheter samt svårigheter att hantera sina impulser. Det kan innebära en 

problematik för personen att planera, ta eget ansvar, svår tidsuppfattning på grund av de 

nedsatta exekutiva funktionerna. När det gäller låg impulskontroll innebär det att de inte alltid 

tänker efter före de handlar i olika situationer vilket ofta innebär att de agerar som andra 

personer gör. Detta kan i sin tur leda till problem som exempelvis missbruk och kriminalitet.  

Dock vet man inte alltid om personen har ADHD, symtomen kan även bero på förvärvade 

hjärnskador som har blivit en följd av missbruket eller inlärda beteenden. Inlärda beteenden 

innebär att man kan ta efter och lära sig beteenden av personer som har ADHD. Som 

socialarbetare kan det då bli problematiskt att veta vad symtomen egentligen beror på, 

speciellt om de inte har blivit utredda.  

4.2 Riskfaktorer  

4.2.1 Familj 

Ett exempel på riskfaktor för personer med ADHD att utveckla missbruksproblematik kan 

vara uppväxt i en stökig familj med exempelvis missbruk, psykisk ohälsa, stora brister i 

anknytningen, bristfälligt stöd i skolan för sina svårigheter eller när personen inte klarar av 

samhällets krav. Som förälder ställs det stora krav på en och när föräldrar har en problematik 

samtidigt som de har barn med till exempel ADHD är det en stor risk att dessa krav inte 

uppfylls. När barn växer upp i familjer där föräldrarna exempelvis har missbruksproblematik 

kan det innebära att barnet inte blir uppmärksammat av sina föräldrar och därmed inte får sina 

behov tillgodosedda. Eftersom ADHD kan vara ärftligt kan det resultera i att både föräldrar 

och barn har diagnosen vilket kan göra det svårt för föräldrarna att fungera som en förebild 

för barnet. Föräldrar och andra vuxna har bland annat som uppgift att lära barnet hantera sina 
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motgångar och sin impulskontroll och när detta inte fungerar lär sig inte barnet att hantera sin 

ADHD-problematik.  

4.2.2 Skola  

Ett annat exempel på riskfaktor för personer med denna problematik kan enligt 

intervjupersonerna vara de svårigheter som kan uppstå i skolan. Symtomen för ADHD yttrar 

sig redan i tidig ålder och det kan visa sig redan på förskolan. Om barnet inte leker med andra 

barn kan det göra att barnet upplever ett utanförskap redan då. Det kan leda till att barnet själv 

upplever sig inte passa in och därmed utvecklar ett avvikande beteende och söker sig istället 

till andra barn som är likasinnade. Problematiken kvarstår ofta även när de börjar skolan och 

problemet är att skolan inte uppmärksammar dessa barn i stor utsträckning. De kan få 

svårigheter i skolan, både när det gäller skolarbete men även med kamrater. Att inte få bli 

respekterad och accepterad för den man är påverkar självkänslan negativt. Däremot anser en 

av respondenterna att bekymren först börjar märkas hos dessa personer i årskurs 8-9. Detta 

med anledning av att kraven i skolan ökar med betygssättning som kan leda till att många 

ungdomar med ADHD inte får rätt stöd för att kunna klara av skolan. Inom skolvärlden kan 

ADHD-symtomen märkas tydligt, främst när det gäller pojkar som är utåtagerande och 

stökiga. De blir stämplade med rollen som ”han är stökig, han kan inget” och det kan därmed 

bli svårt att ta sig ur den rollen. Det blir som en självuppfyllande profetia i de fall när 

personen tar på sig den rollen. Personen får negativ respons samt blir sedd i negativa 

sammanhang. Risken för denna grupp är att de börjar ägna sig åt missbruk eller kriminalitet. 

4.2.3 Självmedicinering 

Alla intervjupersoner är överens om att en av orsakerna till att personer med ADHD utvecklar 

en missbruksproblematik är på grund av självmedicinering. Ett exempel på en drog som 

många använder är amfetamin som ger en lugnande effekt och gör att de upplever en känsla 

av ”normalitet”. Drogerna blir en destruktiv strategi för dem men som innebär att de slipper 

uppleva symtomen för ADHD. De får samtidigt känna gemenskap och samhörighet med 

andra människor. De upplever ett lugn och har inte längre tankarna på högvarv. Om 

missbruket eskalerar kan det destruktiva beteendet leda till stora bekymmer för individen. 

4.3 Skyddsfaktorer 

4.3.1 Föräldrars ansvar 

En av de viktigaste skyddsfaktorerna är enligt de flesta av intervjupersonerna en stabil 

hemmiljö. Med en stabil hemmiljö menas föräldrar som stöttar barnet när det är svårt och att 

de tar ansvar för barnet. Det är även av stor vikt att föräldrarna själva söker hjälp i tid och har 

hjälp av ett gott nätverk. När det gäller diagnostisering av ett barn med ADHD är det enligt en 

av respondenterna viktigt att man gör en noggrann uppföljning av familjen för att undersöka 

hur familjeförhållandena är. Ofta förekommer det att man endast fokuserar på barnet i 

utredningarna men man bör också utreda familjesituationen. Familjen spelar enligt en av 

intervjupersonerna en stor roll när det gäller om en person med ADHD utvecklar en 

missbruksproblematik eller inte. För barn är det viktigt att få uppleva struktur och 

förutsägbarhet i livet, speciellt barn med denna problematik. De är i behov av att få känna 
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stöd både från skola och familj. Inom familjen är det viktigt att man samtalar med barnen och 

pratar om hur dagen har varit. Genom detta kan föräldrar lättare förstå om barnet inte trivs i 

skolan eller inte har några kompisar. De ska lära barnet komma runt svårigheter genom att 

agera som vägvisare. Barnen kommer runt svårigheter genom att lära sig hantera och finna 

olika strategier. 

4.3.2 Skolans roll 

Skolans roll är enligt respondenterna att fånga upp dessa barn redan i tidig ålder så att man 

kan arbeta förebyggande för barn med ADHD, för att inte utveckla missbruksproblematik i 

högre ålder. En av lärares uppgifter är bland annat att upptäcka de svårigheter som barn med 

ADHD kan ha och stötta dem i dessa. Alla barn är i behov av att få uppleva känslan av att 

lyckas vilken medför att barn med denna problematik ofta är i behov av stöd i skolan. 

Hjälpmedel och resurspersoner är två exempel på saker som kan underlätta skolan. Samtidigt 

måste skolan och alla personer som arbetar med barn enligt en av intervjupersonerna utöka sin 

kunskap om hur man skall arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. För att ha 

bra förutsättningar för att kunna klara av skoltiden och gå ut skolan med godkända betyg 

krävs det att man fokuserar på personens energi, drivkraft och idéer och vänder ADHD-

diagnosen till något positivt. Man kan använda ADHD på rätt sätt genom att hantera och hitta 

strategier så att svårigheterna inte blir lika framträdande.  

 

4.4 Neuropsykiatrisk utredning 

4.4.1 Innan utredning 

Vissa klienter har enligt respondenterna gjort en neuropsykiatrisk utredning i tidig ålder på till 

exempel BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin. Missvisande resultat i utredningar i tidig ålder 

kan enligt en av respondenterna uppstå och det kan bero på att barnets uppvisande symtom 

och beteende inte behöver förklaras med en diagnos. Det kan istället bero på ett normalt 

beteende för barn i den åldern. När det gäller klienter som inte har blivit utredda misstänker 

personerna ibland själva att de har ADHD och vill därmed ha möjlighet till en 

neuropsykiatrisk utredning. Dock finns det enligt en av intervjupersonerna ett problem som 

kan uppstå i samband med dessa utredningar, nämligen att psykiatrin först vill att klienterna 

skall vara drogfria innan de påbörjar utredningen. 

En av respondenterna anser istället att många klienter själva inte alltid har uppmärksammat 

sina svårigheter. Däremot kan det vara personer i deras närhet som har gjort det. Det kan vara 

föräldrar som har uppmärksammat svårigheter hos personen under barndomen eller 

professionella som i arbetet med klienterna misstänker att de har någon form av 

neuropsykiatriskt funktionshinder. För att en person skall kunna bli utredd får man gå via 

primärvården. Läkare gör en förhandsbedömning, en så kallad screening som består av frågor 

som man ställer till patienten gällande dennes mående och symtom. Om läkaren anser att 

patienten är i behov av att göra en neuropsykiatrisk utredning skriver denne en remiss som 

sedan skickas till den enhet som är bäst lämpad utifrån personens symtom. Dock är det idag 
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lång kötid, både till primärvården och screeningen samt är det en ännu längre kötid till den 

”stora utredningen”. Det kan ta upp till ett år innan man får möjligheten att bli utredd.  

Det finns även klienter enligt en av respondenterna som själva väljer att inte genomgå en 

ADHD utredning. Det kan bero på att de inte vill bli diagnostiserade. Många har under hela 

sitt liv klarat sig utan att ha blivit diagnostiserad med ADHD och därmed klarat sig utan 

medicinering. Anledningen kan vara att de själva har funnit strategier för att kunna hantera sin 

problematik och därmed inte vill bli utredda. En annan orsak kan också bero på att de har haft 

ett sidomissbruk under den neuropsykiatriska utredningen vilket har inneburit att de inte har 

fått bli utredda. Det är även av stor vikt att tillägga att alla personer inte heller har fått 

möjligheten att bli utredda.  

 

4.4.2 Under utredning 

För att få möjligheten till en neuropsykiatrisk utredning krävs det att man har avslutat sitt 

missbruk och varit drogfri i ca två till tre månader. Om personen är drogpåverkad under 

utredningstiden visar sig inte alltid detta på urinproven vilket innebär att de kan klara 

drogtesterna trots att de är påverkade. Därmed får de fortsätta sin utredning. De symtom som 

personen uppvisar under drogpåverkan kan likna de symtom som uppvisas i samband med 

vissa diagnoser. Om en person exempelvis har rökt hasch kan denne uppvisa symtom som 

nedsatt koncentrationsförmåga, försämrad perception samt ett sämre minne. Det gör att 

diagnostisering sker utifrån effekterna av drogerna och det blir med andra ord ett missvisande 

resultat. Därför måste personen vara drogfri en viss tid innan utredning. Utredningarna kan 

även bestå av att en läkare enbart gör en snabbscreening som innebär att man ställer frågor till 

personen och utifrån detta kan fastställa en diagnos. Om läkaren utifrån screeningen 

misstänker och fastställer att ett barn har ADHD förekommer det att man får Concerta 

utskrivet av läkare. Den snabba diagnostiseringen blir en enkel förklaring till personens 

problematik, dock missar man mycket viktig fakta om svårigheterna eftersom det inte är en 

grundlig utredning.  

4.4.3 Efter utredning 

När man är ovetande om sitt barn har en diagnos eller inte kan ett fastställande av diagnos 

fungera som en skyddsfaktor för barnet eftersom det kan bli lättare för personen att förstå sina 

svårigheter.  När en person har fått en diagnos gäller det att kunna ta till sig diagnosen och 

göra den till sin egen. Som en av respondenterna beskriver får en klient i behandlingen av sitt 

missbruk, se till kriterierna för ADHD och därefter se till vilka svårigheter personen anser sig 

ha. Detta eftersom ADHD är en individuell diagnos där utseendet för diagnosen kan se olika 

ut. En diagnos kan ofta innebära en lättnad för en själv och personer i ens närhet. Personen vet 

vilka svårigheter denne behöver fokusera på och arbeta med. Dock är det viktigt att minnas att 

ADHD-diagnosen i sig inte är en lösning till problematiken utan snarare en förklaring. 

Samma sak gäller medicinering av ADHD, den tar inte bort problematiken utan förmildrar 

symtomen. Därför är det av stor vikt att man lär sig att hantera och leva med diagnosen.  
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En av intervjupersonerna anser att det under senare år har gått överstyr med ADHD-

diagnostiseringen eftersom allt fler diagnostiseras med det. Frågan är om det är 

funktionshindret som har ökat eller om det beror på feldiagnostiseringar? ADHD är dock 

samtidigt mer omtalat och uppmärksammat idag jämfört med tidigare vilket kan ha bidragit 

till den ökade diagnostiseringen.  

Landstingen är enligt två av respondenterna inte alltid positiva till medicinering för personer 

med ADHD som även har en missbruksproblematik. En problematik är att Landstingen inte 

har ett gemensamt förhållningssätt gällande detta utan det skiljer sig mycket åt. Svårigheterna 

blir att när en person befinner sig på institutionsvård på grund av sin missbruksproblematik 

och blir diagnostiserad för sin ADHD där, måste man kontakta det Landsting som klienten 

tillhör. Detta för att se om personen har rätt till medicinering för sin ADHD efter avslutad 

vård. Denna process kan ta lång tid vilket kan göra att klienterna blir otåliga eftersom 

medicineringen kan vara en lösning till att de skall kunna fullfölja behandlingen. Genom att 

direkt påbörja medicinering utan att veta ifall klienten får fortsätta med medicinen på 

hemmaplan stjälper man istället för att hjälpa.  

Medicinering av dessa personer innebär både för- och nackdelar. Medicineringen kan medföra 

en stor förbättring av ADHD symtomen medan det kan bli problematiskt på grund av 

missbruksproblematiken. Om personen enligt respondenten väljer att samtidigt använda både 

droger och mediciner kan effekterna ta ut varandra. Om man har ett pågående missbruk är 

medicinering med amfetamin därmed inte möjlig. Det finns även de som inte vill medicineras 

för sin ADHD och det kan bero på att de är ovana vid medicinering och upplever att de blir 

avtrubbade av medicinen. De kan istället ha funnit  egna strategier som gör att de kan fungera 

trots sin problematik..  

4.5 Motivationsarbete 

Intervjupersonerna beskriver arbetet med klienterna som att man inte alltid är medveten om de 

har ADHD eller inte vilket gör att man får arbeta med dem utifrån deras svårigheter. När man 

besitter hög kunskap om ADHD-problematiken kan man implementera kunskapen i 

behandlingen. Personer med denna problematik kan behöva hjälp med att hitta struktur och 

tydlighet i vardagen för att inte tappa motivationen i behandlingen. Annat som kan vara av 

stor vikt är att hjälpa de med påminnelse, skapa trygghet och hitta vägar runt problemen.   

I behandling varierar det vad man fokuserar på i början av en relation med en klient när man 

ska motivera till förändring. Det är av stor vikt att man inte talar om för personen vad som är 

rätt och fel utan snararare försöker uppmuntra personen till att förändra sin livssituation. Det 

är av stor betydelse att personen vågar inse att den har ADHD och kan ta ansvar för sig själv 

och sina handlingar. I arbetet med dessa klienter är det samtidigt viktigt att ha i åtanke att 

personer med ADHD inte alltid fungerar lika mognadsmässigt om man ser till deras ålder. En 

person som är 18 år kan istället mognadsmässigt uppträda som att den är 14 år. Det gör att 

man som professionell inte kan ha samma förväntningar på dessa personer i jämförelse med 

personer utan ADHD. 
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Man försöker motivera personen från första till sista dagen i behandlingen och det finns enligt 

respondenterna ingen skillnad i motivationsarbetet när det gäller personer med ADHD i 

jämförelse med personer med enbart missbruksproblematik. Arbetet med dessa klienter 

pendlar alltid upp och ner. Motivationsarbetet är alltid individanpassat och man fokuserar på 

missbruket men involverar diagnosen i behandlingen. Man gör därefter upp en problembild 

med personens styrkor och svagheter som kan resultera i att personen själv kan komma till 

insikt om sin problematik samt bakomliggande orsaker till beteendet. För att kunna bli 

motiverad och våga förändra sitt liv krävs det att man har förstått orsakerna till sitt destruktiva 

beteende och sin livssituation. Man gör så kallade situationsanalyser där man går igenom 

tidigare situationer och tidigare handlande. Om en person med ADHD är hyperaktiv och har 

svårt att hantera sina impulser kan det vara viktigt att fokusera på att lära personen ett 

alternativt handlande. Det gör man för att personen hädanefter ska kunna stå emot sina 

impulser. Om en person med ADHD å andra sidan har upplevt ångest hela sitt liv och 

drogerna har kunnat dämpa ångestkänslorna eller till och med fått personen att slippa uppleva 

den blir det svårare att bryta personens gamla mönster. Detta eftersom att livet med drogerna 

har fungerat som en trygghetszon för personen. Då måste personen istället lära sig att hantera 

och leva med ångesten. Enligt en av respondenterna är klienter ofta inte omotiverade till att 

bli fri från sitt missbruk utan ofta är de rädda för förändring. Därför är det av stor vikt att man 

tillsammans med klienten sätter upp ett huvudmål och därefter har olika delmål som man först 

och främst försöker uppnå och klara av.  

Alla intervjupersoner är överens om att det inte krävs någon speciell behandling för personer 

med ADHD när det gäller deras missbruksproblematik. Dock fungerar ofta personer med 

denna problematik bättre i individuella samtal än i gruppsamtal. Man kan även behöva 

anpassa sina arbetsmetoder och sitt arbetssätt genom att ha korta och intensiva möten, man 

ställer enstaka frågor eller håller personen aktiv då det kan underlätta för dem att kunna vara 

fokuserad. Enligt en av respondenterna är typiska symtom för personer med ADHD och 

missbruk att de inte är lika uthålliga och det kan märkas i behandlingen. Som exempelvis när 

en klient med denna problematik hamnar i perioder som känns tunga och när risken för 

återfall är stor. Då måste man som professionell få personen att inse sina framsteg i 

behandlingen vilket kan innebära att man blickar tillbaka i tiden och ser till hur personen har 

utvecklats. Det är samtidigt av stor vikt att påminna klienten om de långsiktiga fördelarna och 

upplägget med behandlingen som de kommit fram till gemensamt. Detta arbetssätt kan 

minska risken för återfall. Samtidigt är det enligt två av respondenterna viktigt att stötta dessa 

personer i deras rutiner och vardagsstruktur.  

5. Analys  
Nedan presenteras vår analys som består av kopplingarna mellan teori och empiri. Rubrikerna 

utgör precis som i empiridelen de kategorier och subkategorier som formades i bearbetningen 

av materialet. För att ge läsaren en tydligare inblick i vad som framkom i intervjuerna 

används citat genomgående i analysen.   
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5.1 Empiri kopplad till teori 

 

ADHD symtom 

Via neurobiologisk forskning har man under senare år kommit fram till att det inte bara är 

genetiska faktorer som styr hjärnans utveckling utan även de interaktioner och erfarenheter 

som barnet har upplevt genom åren (Broberg et al., 2006).  

”Svårt att veta vad är medfött, och vad är förvärvade hjärnskador? På grund av missbruk 

eller skalltrauman, och sen även inlärda beteenden. Om man umgås med folk som har ett sånt 

här beteende tar man ju även efter det själv”. – IP 3 

En av respondenterna uttryckte även att man inte alltid vet vad de ADHD liknande symtomen 

egentligen beror på, om det är diagnosen ADHD som yttrar sig eller om det beror på 

konsekvenser av ett långt missbruk. 

 

Riskfaktorer 

Personer med ADHD tenderar i högre utsträckning att utveckla ett alkohol- eller 

drogmissbruk i tidigare ålder jämfört med personer som inte har diagnosen (Bejerot et al., 

2008).  Det finns enligt respondenterna olika orsaker till detta.  

”[…] inte rätt stöd i skolan, […] misslyckas i skolan och hamnar utanför, och utanförskap 

leder ju ofta till att man hamnar i bekymmersamma situationer, och där missbruk kan ingå.” 

– IP 2 

”[…] de tar till droger för att hänga med kompisarna när de är tonåringar […] kanske 

känner att de blir lite lugnare, eller för att de kommer in i ett sammanhang […] av andra som 

drogar och där kan de känna sig lite normala.” – IP 1 

Samtliga respondenter var överens om att barn med ADHD riskerar att utveckla en 

missbruksproblematik om de inte erhåller rätt stöd i skolan. Detta eftersom att många barn 

med ADHD har svårigheter i skolan och är i behov av extra stöd i skolan då de annars riskerar 

att gå ut grundskolan med lägre slutbetyg än andra barn (Fristedt et al., 2013). 

”Att de får den där rollen som ”han som är stökig”[…] många gånger kan jag tänka mig att 

det blir som en självuppfyllande profetia[…] tar på sig den rollen att ”jag ska vara stökig, 

jag kan ändå ingenting”[…] blir sedd i de här negativa sammanhangen, att man blir förstärkt 

i det […]man puschas mot drogerna.” –IP 4 

”Man blir liksom utfrusen […] inte känner att man lyckas så bra med saker och ting heller. 

Skolan tar inte så stor hänsyn till de här barnen om jag får säga vad jag tycker. Det är ju lätt 

att man söker sig till andra som är lite vid sidan om, har ett avvikande beteende. För där 
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känner man sig mer accepterad och mer hemma där[…] det finns en risk […] med ett 

avvikande beteende, det kan ju vara liksom kriminalitet och missbruk.”– IP 3  

En riskfaktor kan enligt en av respondenterna även vara när en person inte klarar av de krav 

som samhället ställer på en som individ. Det kan leda till att personen hamnar i en subkultur 

där missbruk och kriminalitet ofta förekommer. Inom stämplingsteorin är det samhället som 

definierar personer och processer som avvikande (Ejrnoes & Kristiansen, 2010). Personen 

behandlas därefter utifrån sitt stigma och utvecklar därmed en avvikande identitet och söker 

sig ofta till personer som är likasinnande (www.ne.se). Då kan personen uppleva en känsla av 

gemenskap, normalitet och tillhörighet med den likasinnade gruppen (Goffman, 1972).  

När föräldrar har missbruk eller en psykisk störning kan anknytning och samspel till 

barnet/ungdomen påverkas negativt. Vilket kan innebära att föräldrarna är frånvarande och 

tillgängliga endast på deras egna villkor. När ett barn inte får den behovsmässiga 

uppmärksamheten kan det leda till att barnet känner sig oälskad och tar avstånd. Risken för en 

desorienterad anknytning mellan barn och förälder är störst hos familjer med missbruk eller 

psykisk ohälsa. (Broberg et al., 2006). 

”Det kan finnas någon ärftlig del i det också, och då kan det ju vara att föräldrar själva har 

den problematiken […] inte heller kan vara den här vägvisaren, hur man ska hantera 

motgångar, sin impulsivitet eller planeringsförmåga och sånt där.” –IP 4 

”Ungdomar som lever i väldigt stökiga familjer, och det är väldigt stora brister i 

anknytningen.” – IP 2 

Enligt en av respondenterna är det vanligt att klienter har vuxit upp i familjer där både psykisk 

ohälsa och missbruk har förekommit. I familjer där föräldrar har ett missbruk, en psykisk 

störning eller utvecklingsstörning kan det enligt Broberg et al. (2006) resultera i barnet inte 

får den närhet och kroppskontakt som barn är i behov av. Det kallas för en otrygg anknytning 

som innebär att det finns brister i anknytningen och samspelet mellan föräldrarna och barnet 

vilket har en stor påverkan för barnets psykiska hälsa. Precis som forskning har påvisat 

påverkar de erfarenheter och interaktioner som barnet upplever, hjärnans utveckling.  

Ett typiskt drag för personer med ADHD är enligt Bejerot et al. (2008) att de ofta kan ha 

svårigheter med att hantera sin impulskontroll. Det kan innebära att de ofta agerar i en 

situation utan att först fundera över sitt handlande och vad konsekvenserna av detta kan bli. 

Många av dem lär sig inte heller av sina tidigare erfarenheter.  

”De hinner inte tänka efter före. Det här med dålig impulskontroll kan ställa till det på 

många sätt och speciellt då med missbruk.”- IP 3 

 

Enligt Adamsson et al. (2007) självmedicinerar personer har ADHD och missbruksproblem 

för att minska symtomen av sin diagnos. Många personer med ADHD använder 

http://www.ne.se/
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centralstimulantia för att bli lugna och få en bättre koncentrationsförmåga (Statens 

institutionsstyrelse, 2009).  

”Jag tror att en del missbrukare började som brukare av alkohol eller droger av annan art i 

självmedicinerande syfte. De började ta droger och speciellt om de gått in på amfetamin så 

märker dem ”Oh, wow, jag vart kolugn, jag fick inga jättetoppar, jag vart inte rosenrasande 

på alla utan jag kunde vara ganska normal.” – IP 1 

”De som provar amfetamin till exempel centralstimulantia, de säger att ”när jag gjorde det 

så förstod jag ju att det här var min grej. För då vart jag smart och jag kunde liksom fokusera 

på saker och minnet och koncentrationen och allting liksom. Jag blir ju lugn på amfetamin ” 

är det många som sagt. ” – IP 3 

Samtliga intervjupersoner medger att självmedicinering är en bidragande faktor för personer 

med ADHD att utveckla ett framtida missbruk. Precis som citaten visar har klienter till 

respondenterna självmedicinerat för att få uppleva positiva effekter som att bli lugna och få 

bättre koncentrationsförmåga. En av respondenterna uttryckte även att många av dem inte 

förstår de farliga effekterna av självmedicineringen på grund av de positiva effekterna av 

drogerna.  

Skyddsfaktorer 

Det är av stor vikt att barn och unga besitter inre skyddsfaktorer som kan fungera om ett 

skydd för dem. Extra viktigt är det för personer med ADHD (Werner och Ruths, 2003). 

”Rent psykologiskt, att personer med ADHD har ju ofta ganska jobbigt med kompisar och att 

klara av skolan. Och det gör ju att det får konskevenser för självkänslan, det är svårt att 

utveckla en sund självkänsla om man aldrig känner att, om man inte blir accepterad och 

respekterad för den man är.” – IP 3 

Det är viktigt för alla barn att ha skyddsfaktorer inom familjen. Exempel på dessa är god 

omvårdnad, lyhördhet, regler och struktur. När föräldrar inte kan fungera som en förebild för 

barnet är det viktigt att det finns en annan viktig person i barnets liv som kan ta sig an rollen 

som vägvisare (Werner och Ruths, 2003). När barnet å andra sidan har en trygg anknytning 

till sina föräldrar kan det resultera i att barnet skyddas mot försummelse, vanvård och 

misshandel (Broberg et al., 2007).  

”Som vi varit inne på tidigare så är just det här med struktur och förutsägbarhet viktigt för 

alla barn, i synnerhet de barn med de här svårigheterna. Det blir en trygghet för dem att veta 

att ”imorgon då händer det här och då ska jag träffa den” och så ska jag göra det här.” –IP 

3 

En av intervjupersonerna beskriver vikten av stöttning både hemifrån och i skolan när det 

gäller ADHD-problematiken. Det har visat sig att barn som uppvisar goda skolresultat kan få 

en positiv och normaliserad livssituation och därmed kan både skolan och familjen fungera 

som skyddsfaktorer (Fristedt et al., 2013). 
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”Resurspersoner och olika hjälpmedel, så behöver de ha en diagnos. Och man kan ju kanske 

tycka att oavsett om de har en diagnos eller inte, ser man att ett barn har särskilda behov så 

har de rätt till olika resurser.” – IP3 

”Den här problematiken (ADHD) men som har använt energin och drivkraften till någonting 

positivt […] kan man använda det på rätt sätt och hitta strategier och hantera det så kan man 

ju gå väldigt väldigt långt tror jag, man kan vara en väldig idéspruta.” –IP 4 

En av respondenten menar även på att diagnostiseringen av ADHD kan fungera som en 

nyckel för att få tillgång till rätt stöd i skolan. Då kan barnet förstå sina svårigheter och lättare 

få tillgång till de resurser som behövs för att kunna klara av skolan.  

Innan utredning 

Diagnostisering kan medföra att personer med ADHD och missbruksproblematik kan 

medicineras med bland annat centralstimulerande läkemedel som till exempel metylfenidat 

(Socialstyrelsen, 2012). Att bli medicinerad för sin ADHD kan innebära att de klarar att avstå 

ifrån sitt missbruk. 

”De säger; ”om jag blir utredd och får medicin så kanske jag kan avstå ifrån drogen eller 

alkoholen, eller det skulle dra ner mycket.” – IP 1  

”Många av våra klienter är ju som, kanske tänker att diagnosen=medicin, och det är ju inte 

alls säkert att det är lämpligt att få medicin eller att medicinen i sig liksom hjälper, utan den 

kan ju hjälpa till viss del men man behöver ju liksom jobba aktivt som individ också för att 

hitta vägar runt problemet där det blir svårt.”-IP 4 

Flera av intervjupersonerna nämnde vikten av att personer får möjlighet till neuropsykiatrisk 

utredning. Detta för att de ska kunna hålla sig drogfria och erhålla eventuell medicinering som 

kan minska ADHD-symtomen.  

Psykiatrin säger: ”Vi kan inte göra något förrän ni har fixat missbruket” och hur ska man 

göra då? De missbrukar ju för att de har det här bekymret.”- IP 1 

Dock har det via forskning visat sig att det finns brister i hur aktörerna samverkar kring 

utredningar vid misstanke om ADHD (Fristedt et al., 2013). En av respondenterna beskrev 

vikten av att samarbeta med landstinget då en god samverkan kan innebära en bättre 

behandling och stöd för klienten.  

Diagnostiering 

Utredningar vid misstanke om ADHD har under senare år ökat, till exempel har LVM- 

klienter som genomgått en neuropsykiatrisk utredning för ADHD fördubblats under åren 

2005-2007 (Statens institutionsstyrelse, 2009). Precis som Beckman och Fernall (2007) 

uttrycker kan många barn uppvisa ADHD liknande symtom. Dessa svårigheter kan istället 

vara tecken på att barnets hemmiljö inte fungerar. Enligt en av intervjupersonerna kan 
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symtomen hos barn och ungdomar som vuxit upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa 

vara identiska med de som har en ADHD-diagnos.  

”Det har gått lite överstyr med ADHD-diagnostiken för nu tycker jag att varenda en får och 

då är det något som inte stämmer heller. ”- IP 1 

”Jag har haft klienter som i stort sett har fått diagnos och medicinering på bara en snabb 

screening, vilket är bedrövligt.” –IP 2 

Samtliga intervjupersoner var överens om att diagnostiseringen av ADHD har ökat under de 

senaste åren och ingen av dem vet egentligen vad det beror på. De flesta av respondenterna 

ansåg att yngre personer har lättare att få möjlighet till en neuropsykiatrisk utredning jämfört 

med äldre personer. Detta med anledning av att man i utredningarna undersöker hur personens 

problematik var redan under barndomen, man utreder till exempel hur skoltiden fungerade för 

personen. Det kan vara svårt att undersöka hos personer som är äldre och om man inte har 

tillgång till nätverket. En av intervjupersonerna antydde dock att diagnostiseringen i form av 

snabbscreening kan vara en anledning till den ökade diagnostiseringen och att detta i sig kan 

vara ett problem. Respondenten uttryckte att man inte kan diagnostisera en patient utifrån en 

snabbscreening då man bara ställer ett visst antal frågor till personen. Det krävs en större 

utredning för att kunna fastställa att en person har ADHD. Idag är dock ett problem med de 

neuropsykiatriska utredningarna att väntetiderna för utredningen samt utredningsprocessen tar 

så pass lång tid att man hellre gör en snabbscreening.  

 

Motivationsarbete 

Precis som Bejerot et al. (2008) uttrycker har personer med ADHD-problematik svårigheter 

med planering och struktur. Dessa personer har även en tendens att snabbare och oftare få 

återfall på grund av sin impulsivitet (Ginsberg & Haglund, 2013). De största riskfaktorerna 

för detta är om personen har haft både ett trots eller normbrytande beteende och hyperaktivitet 

eller impulsivitet under sin barndom (Bejerot et al., 2008). De kognitiva funktionerna i 

hjärnan är nedsatta hos personer med ADHD och det kan  innebära att det finns brister i 

arbetsminnet som gör att man har svårt att bearbeta information (Beckman & Fernell, 2007). 

”[…] man hjälper de att på något sätt påminnas om de här långsiktiga fördelarna med en 

planering […]alltså många har ju bråttom […]de är rastlösa och vill iväg” – IP 4 

”Man måste också ha i åtanke när det gäller ADHD att hjärnan är ju väldigt, framförallt 

mognadsbiten är ju väldigt outvecklad hos många med ADHD, så kommer de hit och är 17-18 

år så är dem funktionsmässigt/mognadsmässigt 14 år, utan att de själva reflekterar kring 

det.” – IP 2 

Alla är överens om att personer med ADHD och missbruksproblematik inte kräver någon 

speciell behandling. Symtomen för diagnosen skiljer sig åt mellan personer vilket gör att man 

fokuserar på behandlingen men väver in diagnosen i denna. Precis som en av 
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intervjupersonerna berättade så har inte många personer med ADHD och missbruk en stark 

självkänsla vilket de professionella måste arbeta med i motivationsarbetet med klienterna. 

Precis som flera av respondenterna berättar så kan dessa personer vara i behov av hjälp med 

vardagsstruktur och planering. 

”Motivationen är en process […] vår uppgift att hjälpa de att hitta sin motivation […] 

motivationsarbete för mig pågår från första till sista dagen.” – IP 2 

”Se till vad som hänt hittills. En bra grej som jag brukar göra när det känns tungt för dem är 

att när de får en känsla av hopplöshet att titta på ”hur har det sett ut? Nu har du varit här i 

tre månader säger vi, ja hur mådde du då?” – IP 3  

En av intervjupersonerna ansåg att motivationsarbetet med klienterna med denna problematik 

är en lång process som tar mycket tid. I motivationsarbetet handlar det om att man ser till 

orsakerna till beteendet och problematiken. Precis som citaten visar kan det vara av stor vikt 

att man  blickar tillbaka i tiden på hur personens mående var i början av behandlingen. Då kan 

personen komma till insikt om vilka framsteg som har gjorts och därigenom kan motivationen 

till att vara drogfri öka.  

6. Diskussion 
 

I studien bekräftar vi att anknytning kan ha betydelse för om personer med ADHD utvecklar 

missbruksproblematik eller inte. Precis som det framgår i både tidigare forskning och empirin 

riskerar den här gruppen i högre utsträckning att utveckla alkohol- eller drogmissbruk i tidig 

ålder i jämförelse med personer utan denna problematik (Bejerot et al., 2008). Samtidigt är 

barn som växer upp under förhållanden då anknytningen till föräldrarna är ambivalent, 

desorganiserad eller otrygg, mer utsatta att i senare ålder utveckla en drogproblematik. När 

brister i samspel och/eller anknytningen förekommer kan det bero på att föräldrarna har 

missbruksproblematik eller psykisk störning. Dessa barn är även utsatta att bland annat på 

grund av sina koncentrationssvårigheter få svårigheter i skolan. Precis som forskning påvisat 

(Fristedt et al., 2013) kan det innebära att de går ut grundskolan med låga slutbetyg. I både 

tidigare forskning och i empirin framgår det att de låga prestationerna kan innebära ett 

utanförskap för barnet. Enligt Goffman (1972) är det samhället som stämplar individer som 

avvikande när de inte uppfyller samhällets normer. När personer betraktas som avvikande kan 

det leda till att det blir som en självuppfyllande profetia. Med andra ord, om barn med ADHD 

ses som ”bråkig och stökig” i klassrummet kan det göra att barnet tar sig an den rollen och 

lever upp till klasskompisarnas och lärarnas förväntningar. Skolan har därmed också ett stort 

ansvar och enligt både respondenterna och Fristedt et al. (2013) är lärarnas kompetens 

gällande ADHD idag låg. Det gör att dessa barn inte alltid får den hjälp och stöd som de är i 

behov av för att kunna klara av skolan. Stämplingen i sig påverkar personens självkänsla 

negativt och kan leda till att barnet söker sig till andra barn som också har en avvikande 

identitet för att få uppleva grupptillhörighet. Risken är att de börjar ägna sig åt kriminalitet 

eller missbruk.  
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Samtidigt har det i studien visat sig att en del personer med ADHD-problematik växer upp 

utan att ha fått möjlighet till neuropsykiatriskt utredning i tidig ålder och först blir utredda och 

diagnostiserade med ADHD i vuxen ålder. Problematiken kan vara att personen i äldre ålder 

redan har börjat självmedicinera för att uppleva en känsla av normalitet och därmed har 

utvecklat ett missbruk (Söderpalm, 2012). Detta eftersom att många redan känner ett 

utanförskap i samhället och upplever det som ett ”vi och dom”. Här ser man tydligt vikten av 

att dessa personer får möjlighet till neuropsykiatrisk utredning redan i tidig ålder. Om 

personal samtidigt utbildas om ADHD-problematiken samt om hur man skall arbeta med 

dessa barn kan man arbeta med tidiga insatser för att kunna arbeta förebyggande. Personal kan 

lättare uppmärksamma de barn som man misstänker har ADHD och är i behov av 

neuropsykiatriskt utredning. Med en diagnostisering i tidig ålder kan det innebära att barnet 

erhåller rätt stöd i skolan och har lättare möjlighet att uppnå goda skolresultat. De barn som på 

grund av sin ADHD har koncentrationssvårigheter kan genom medicinering uppnå en positiv 

effekt genom förbättrad koncentrationsförmåga.  

 

Anknytning och ett tidigt samspel är precis som Broberg (2007) uttrycker, två viktiga faktorer 

för att ett barn ska utveckla en god hälsa. En trygg anknytning innebär att föräldern fungerar 

som en ”trygg hamn” för barnet och relationen bygger på kärlek och trygghet. Det kan 

resultera i att barnet skyddas mot övergrepp, försummelse och misshandel (Allmänna 

Barnhuset, 2007). Med en stabil hemmiljö menar man att barnet upplever struktur och 

förutsägbarhet i livet och det är av stor vikt för barn med ADHD. För dessa barn är det viktigt 

att ha en förebild som lär dem att hitta och hantera olika strategier. När barn med ADHD 

växer upp i en trygg miljö kan det skydda barnet från att utveckla en missbruksproblematik 

och det kan även stödjas i vad som framkom i empirin. 

 

För vissa personer som får diagnosen ADHD kan det innebära en lättnad över att få en 

förklaring till sin problematik. När man skall göra en neuropsykiatrisk utredning för de 

personer som har ett missbruk är en problematik att de måste ha varit drogfria mellan två till 

tre månader. Detta i samband med att kötiden och att utredningsprocessen tar lång tid kan 

göra att personer inte klarar att vara drogfri. Det är även en risk för de ungdomar som redan 

befinner sig i riskzonen att utveckla ett missbruk. När man gör utredningar för personer som 

missbrukar och har gjort det under många år kan de skador som man kan misstänka beror på 

ADHD istället vara en följd av missbruket. Svårigheterna blir att avgöra, beror problematiken 

på ADHD eller är dessa konsekvenser av ett långvarigt missbruk? Det talas samtidigt om i 

Sverige att det sker en överdiagnostisering av ADHD och en av anledningarna till det tror vi 

kan vara en av dessa. Om människor med missbruksproblematik diagnostiseras med ADHD 

men symtomen beror på missbruket sker det en feldiagnostisering. Om de då medicineras för 

den missvisande diagnosen tror vi att det kan innebära att personens användande av 

amfetamin ökar. Det kan i sin tur göra att missbruket eskalerar ytterligare då personen får 

receptbelagd medicin utskriven samtidigt som personen har missbruksproblematik. 

Problematiken med övermedicinering kan även vara att många får ”mersmak” för drogerna 

och vill prova på fler droger. Därav ökar risken för en missbruksproblematik. 
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Vi anser även att det kan vara problematiskt med de personer som har blivit utredda via 

snabbscreening och därmed fått medicin utskrivet akut då det inte känns tillförlitligt att utifrån 

frågor kunna fastställa om personen har ADHD eller inte. Det är ett problem när det kan 

innebära att människor medicineras i onödan samtidigt som man lätt kan gå miste om 

personer som faktiskt har diagnosen. I empirin framkom ytterligare en anledning till den 

ökade diagnostiseringen av ADHD, att fler professionella besitter ökad kunskap gällande 

ADHD idag jämfört med för flera år sedan.  

 

Vi har i studien reflekterat kring om alla människor verkligen har lika stor chans att bli 

neuropsykiatriskt utredda för sin ADHD. Vad som har framkommit av intervjupersonerna är 

att det är svårare för äldre människor att bli utredda eftersom man undersöker hur personens 

barndom har varit och hur bland annat skoltiden och familjeförhållandena sett ut. Då behöver 

man som utredare ofta ta kontakt med personens anhöriga och även lärare för att kunna få 

reda på hur personen fungerade under barndomsåren. Man gör en kartläggning bakåt i tiden 

för att kunna få fram en adekvat bild om personens skoltid och detta kan bli problematiskt för 

personer som är äldre eftersom man inte alltid kan få tillgång till denna information. Det är 

även svårt för personer med missbruksproblematik att bli utredda för sin ADHD när de måste 

ha varit drogfria mellan två och tre månader samtidigt som utredningsprocessen ofta pågår 

under lång tid.  Det kan bli svårt för personerna att kunna avstå ifrån drogerna på grund av 

ADHD-problematiken, speciellt för personer med bristande impulskontroll. 

 

Barn har vi förstått har större möjlighet att bli utredda, dock är det viktigt att barnen får 

möjlighet till den ”stora neuropsykiatriska utredningen” och inte snabbscreening då 

diagnostiseringen riskerar att bli missvisande. Då kan det vara svårt att avgöra om barnens 

symtom beror på ADHD, kroppslig sjukdom eller om det beror på brister i hemmiljön 

(Beckman & Fernall, 2007).  

 

Precis som både tidigare forskning och empiri har påvisat kan den normala 

utvecklingspsykologiska tillväxten och mognadsprocessen stanna upp eller sakta ner för en 

person med ADHD som missbrukar. De som löper störst risk att hamna efter i utvecklingen är 

ungdomar och det kan gälla inom flera områden som till exempel inom sociala områden. Det 

är inte heller ovanligt att den kognitiva och emotionella utvecklingen och mognaden påverkas. 

Det gör att man i arbetet med dessa klienter måste ha i åtanke att de inte fungerar lika 

mognadsmässigt om man ser till deras ålder. Som professionell kan man inte ha samma 

förväntningar på dessa personer jämförelsevis med personer utan ADHD. I arbetet med dem 

är det av stor vikt att det finns tydlighet och struktur. Precis som intervjupersonerna uttryckte 

måste personer med ADHD även lära sig att förstå sin diagnos för att kunna hantera den. Det 

räcker inte med medicinering för att man skall må bra utan man måste lära sig att leva med 

diagnosen och hitta strategier. Samtidigt har det enligt två av respondenterna visat sig att vissa 

personer med ADHD behöver medicinering för sin problematik för att kunna klara av sin 

behandling för missbruket. Dock har Landstingen olika förhållningssätt till om personer med 



32 

 

missbruksproblematik skall medicineras för sin ADHD eller inte vilket kan försvåra deras 

behandling för missbruket.  

 

En av studiens styrkor är att vi har valt att fokusera på de professionella inom socialt arbete 

istället för att intervjua klienterna. Vi såg det som mest lämpligt att välja detta med anledning 

av att det inte finns många studier sedan tidigare gällande detta samt hade det varit svårare att 

intervjua klienter gällande detta då inte alla förstår sin problematik. En annan styrka kan vara 

att vi har intervjuat fyra socialarbetare från tre olika verksamheter som alla arbetar med både 

ungdomar och vuxna med ADHD och missbruksproblematik. Det har inneburit att vi har 

kunnat få ett brett perspektiv då mycket kunskap har kunnat inhämtas hos intervjupersonerna. 

En svaghet i studien är att vi bara har genomfört fyra intervjuer vilket gör att studien inte går 

att generalisera till en hel population. För att få en ökad trovärdighet studien hade vi behövt 

genomföra fler intervjuer.   

Avslutningsvis har vi reflekterat kring vidare forskning inom området. I denna studie har vi 

förstått att det finns brister kompetensmässigt gällande ADHD hos personal inom skola och 

barnomsorg vilket vi anser att det bör bedrivas vidare forskning om. Om fler personer som 

arbetar med barn har kunskap om ADHD-problematiken kan man uppmärksamma dessa barn 

i tidig ålder och därmed kan de erhålla det stöd som de är i behov av. Vidare har vi i studien 

diskuterat den överdiagnostisering och feldiagnostisering som sker i Sverige. 

Intervjupersonerna uttryckte brister i neuropsykiatriska utredningar gällande barn med ADHD 

på grund av att man inte alltid undersöker hur anknytningen ser ut i familjen. Om man även 

gör en kartläggning av hur barnets hemmiljö ser ut kan man tidigt uppmärksamma brister och 

därmed sätta in tidiga insatser. Genom att tidigt uppmärksamma eventuella brister i barnets 

hemmiljö kan barnet erhålla ett bättre skyddsnät från samhällets sida och därmed förhindras 

ohälsa hos barnet. Det krävs att man forskar mer kring hur de neuropsykiatriska utredningarna 

genomförs i Sverige.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

  
Inledning  

Informera intervjupersonerna om vilka vi är, syftet med intervjun samt hur länge intervjun 

kommer pågå. Därefter informera om konfidentialiteten, nyttjandet samt om vår sekretess. 

Fråga sedan intervjupersonerna om det känns bra för dem eller om de undrar något.  

Bakgrund och verksamhet 

1. Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 

2. Vad har du för arbetstitel? 

3. Vilken är er målgrupp? 

4. Hur länge har du varit verksam inom verksamheten? 

5. Har du jobbat inom behandling tidigare? 

ADHD och missbruk 

6. Hur yttrar sig symtomen för personer med ADHD? 

7. Det sägs att personer med ADHD riskerar i större utsträckning att utveckla en 

missbruksproblematik, vad anser du om det? – stämmer detta eller tänker du något annat? 

8. Vilka faktorer tror du har betydelse för om en person med ADHD utvecklar en 

missbruksproblematik? (riskfaktorer) 

9. Vilka faktorer tror du spelar stor roll för att en person med ADHD inte skall utveckla en 

missbruksproblematik? (skyddsfaktorer)? 

10. Vilka insatser/behandling erbjuder ni klienter med ADHD och missbruk? 

11. Vad är syftet med dessa insatser? 

12. Utgår ni ifrån missbruket eller diagnosen när ni utformar/utför insatserna? (behandlingen) 

 

Motivationsarbetet 

13. Vad är viktigt att tänka på i arbetet och bemötandet med dessa klienter/brukare? 

14. Hur fungerar motivationsarbetet med dessa klienter? 

15. Hur skiljer sig motivationsarbetet åt när det gäller klienter med enbart 

missbruksproblematik jämförelsevis med klienter med ADHD och missbruksproblematik? 

16. Hur upplever du att ADHD- problematiken och missbruket var förr jämfört med idag? 

Skillnader/likheter? 

17. Hur upplever du att professionellas kunskap gällande denna grupp är idag? (er verksamhet 

samt andra?) 

 

Avslutning 

Tacka för deras medverkan och hör med dem om de har några frågor.  

 


