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Abstract	

The purpose of this study was to examine the methods that social workers and other professionals 

use in their work with children and youth with ADHD and behavioural problems. Seven 

professionals from different practices and backgrounds where interviewed about their methods 

and their understanding of the underlying psychosocial mechanisms of behavioural problems in 

children and youth with ADHD. Results showed a wide variety of methods used across the field. 

Interviewees pointed out the importance of flexible and individually adaptable approaches and 

methods, including forms of cognitive training but also pharmacological aspects. Interviewees 

agreed on most points regarding the underlying psychosocial mechanisms revolving around 

childrens academic and social difficulties and processes of negative identity-shaping. The 

findings indicate that time of diagnosis and parent’s and teacher’s understanding of ADHD plays 

an important role in the development of behavioural problems, and that a variety of different 

methodological approaches to intervention seem to have good results. 
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Sammanfattning	

Syftet med denna studie var att undersöka vilka metoder socialarbetare och andra professionella 

använder sig av i arbetet med barn och ungdomar med ADHD och problemskapande beteenden. 

Sju professionella med olika bakgrund intervjuades kring sina metoder och sin förståelse av de 

psykosociala mekanismerna som finns latenta och driver fram utvecklingen av problemskapande 

beteende hos barn och ungdomar med ADHD. Resultaten visade att variationen mellan olika 

arbetsmetoder är stor. Bland annat förekom olika former av kognitiv träning och medicinering. 

De flesta intervjupersoner påpekade vikten av ett flexibelt och individanpassat angreppssätt. Det 

rådde ett stort samförstånd mellan intervjupersonerna angående de psykosociala mekanismerna, 

där de flesta förklaringar kretsade kring barnens akademiska och sociala svårigheter, och 

processer av negativt identitetsskapande. Studiens slutsatser var att tidpunkten för diagnostisering 

och föräldrars och lärares förståelse av ADHD spelar en viktig roll i utvecklandet av 

problemskapande beteenden, och att en mångfald av olika ansatser till intervention har god 

effekt. 

 

Nyckelord: ADHD; problemskapande beteende; interventionsmetoder; socialt arbete 

 

 

	

  



 
 

 

Förord	

Denna studie har tagit form i ett samarbete mellan författarna Kristina Siljeving och Peter 

Friemann, med stöd av handledare Dimitris Michailakis. Författarna har tillsammans utformat 

studien och rådgjort med varandra igenom studien. En viss uppdelning av ansvar har gjorts för att 

effektivisera arbetets fortskridande. Kristina Siljeving har haft huvudansvaret för kontakten med 

intervjupersonerna samt presentationen av metoder, teorier och analys i själva uppsatsen. Peter 

Friemann har haft huvudansvaret för genomgång och presentation av tidigare forskning, 

presentationen av denna studies resultat och den avslutande diskussionen. I övrigt har författarna 

samarbetat och delat ansvaret. 

 

Författarna vill rikta ett särskilt tack till handledare Dimitris Michailakis som har funnits som ett 

stöd igenom arbetets fortlöpande och bidragit med konstruktiv kritik och snabba, tydliga 

responser. Författarna vill även tacka intervjupersonerna som gav av sin tid för att göra denna 

uppsats möjlig. 
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	
Diagnostiseringen av barn och unga med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har 

ökat kraftigt på senare år och i Sverige beräknas idag ungefär tre till tio procent av alla skolbarn 

ha någon form av ADHD (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Detta 

beror delvis på att kunskapsnivån om diagnosen, dess symptom och funktion, har ökat, men även 

på trenden att dagens “informationssamhälle” ställer allt högre krav på individers kognitiva 

förmågor (Socialstyrelsen). Just de kognitiva förmågorna är ofta vad som brister hos barn och 

ungdomar med ADHD, vilket riskerar att leda till en  mängd svårigheter för dem igenom livet.  

 

Trots att kunskapen om ADHD har ökat enormt de senast åren löper barn och ungdomar med 

ADHD idag fortfarande en påtagligt förhöjd risk att utveckla beteendeproblem som senare kan 

utvecklas till kriminella livsstilar och allmänt dåliga levnadssituationer. Detta syns i samhället 

bland annat genom att andelen individer med ADHD i fängelsepopulationer är enorm 

(Socialstyrelsen, 2014; Schilling, Walsh & Yun, 2011; von Polier, Vloet & Herpertz-Dahlmann, 

2012). För att kunna förebygga en eventuell negativ utveckling hos barn och ungdomar med 

ADHD är det av stor vikt att omgivningen förstår och kan identifiera problemområdena så att de 

kan anpassa sina metoder och kompensera för de funktionsnedsättningar ungdomen uppbär. 

Särskilt i hemmet och skolan har många barn stort behov av extra stöd (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Det identifierade problemet blir relevant för socialarbetare på så vis att de olika konventionella 

interventionsmetoderna till stor del kan, och eventuellt bör, utföras av socialarbetare (exempelvis 

kuratorer inom skola och vård, men även behandlingsassistenter etc.). Generellt rekommenderar 

man ett brett angreppssätt för att främja en positiv utveckling hos barn och ungdomar med 

ADHD, där både föräldrautbildning, familjebehandling, kognitiv träning, skolanpassning och 

farmakologiska behandlingar ingår (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Forskningen har hittills inte lett fram till generella, välutvecklade och välbeprövade 

interventionsmetoder (Richardson, Moore, Gwernan-Jones, Thompson-Coon, Ukoumunne, 

Rogers & Ford, 2015). Några studier har strävat efter att utvärdera vissa former av metoder, men 

vi har inte kunnat hitta någon forskningsansats som strävar efter att ge insikt om vilka metoder 
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som lämpar sig bäst i vilket sammanhang och varför. Följaktigen anser vi att det är både 

intressant och relevant att undersöka hur professionella med beprövad erfarenhet inom området 

arbetar idag. Detta både för att eventuellt kunna jämföra de professionellas praktiska erfarenheter 

med evidens inom området, men även för att ge inspiration till fortsatt forskning om 

interventionsmetoder och deras effektivitet, vilket kanske så småningom skulle kunna leda till en 

gedigen och välutarbetad metodik på fältet. 

 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Vårt syfte är att undersöka hur professionella inom vårt valda område ser på relationen mellan 

ADHD och problemskapande beteenden, samt vilka metoder de använder sig av för att motverka 

och förebygga vad de uppfattar som problemskapande beteenden hos barn och ungdomar med 

diagnosen ADHD. 

 

Våra frågeställningar är: 

1. Vilka åsikter har intervjupersonerna vad gäller risken för barn och ungdomar med 

diagnostiserad ADHD att utveckla problemskapande beteenden? 

2. Vilka åsikter har intervjupersonerna vad gäller skyddsfaktorer för att motverka 

problemskapande beteenden hos barn och ungdomar med ADHD? 

3. Vilka metoder använder intervjupersonerna i sitt arbete med barn ungdomar med ADHD 

som uppvisar problemskapande beteenden och vad anser de om metodernas effektivitet? 

 

1.3	Studiens	avgränsningar	
Psykiatriska diagnoser är komplicerade och mångsidiga, och mycket plats måste ägnas åt att 

beskriva dem om man ska studera dem. Vi har i denna studie därför valt att begränsa 

undersökningsområdet till den neuropsykiatriska diagnosen ADHD, dels av tids- men även 

utrymmesskäl.  

 

Vi har även valt att begränsa oss till målgruppen barn och ungdomar, då vi främst är intresserade 

av hur professionella förstår utvecklingen av problemskapande beteenden och hur de arbetar 

intervenerande och förebyggande med målgruppen under dess tidigare levnadsår.  
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Vidare har vi av tidsmässiga och ekonomiska skäl varit tvungna att begränsa 

undersökningsområdet endast till Mellansverige. 

 

1.4	Definitioner	av	centrala	begrepp	
1.4.1 ADHD 

ADHD (Attention-deficit / hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som påverkar en individs kognitiva funktioner, framför allt förmågan till uppmärksamhet och 

impulskontroll (American Psychiatric Association [APA], 2013). För att en diagnos ska kunna 

fastställas enligt kriterierna i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

(DSM-5), måste symptom uppkomma före 12-års ålder, bestå minst sex månader före diagnos, 

och medföra betydande svårigheter i personens livsföring. Dessutom måste symptomen uppträda 

i flera av individens livsmiljöer, exempelvis både i hemmet och i skolan, för att man ska kunna 

utesluta att det rör sig om miljöfaktorer snarare än en funktionsnedsättning (APA, 2013). 

 

Det är vanligt att man börjar misstänka möjligheten att ett barn har ADHD under de första 

skolåren (Branscome et al., 2014), eftersom skolan är en miljö som ställer krav på just de 

förmågor som personer med ADHD har svårast med: uppmärksamhet och impulskontroll. Barnet 

kan ha svårt för att koncentrera sig under lektioner, ta till sig instruktioner eller komma ihåg läxor 

(uppmärksamhetsstörning). Barnet kan även ha svårt för att sitta stilla under lektioner, avbryta 

andra talare och i övrigt ha svårt att förhålla sig till regelverk (hyperaktivitet, svårigheter med 

impulskontroll). Ofta kan barn med ADHD även ses som aggressiva och utagerande mot 

kamrater och lärare (Branscome et al., 2014). 

 

1.4.2 Problemskapande beteende 

Termen “problemskapande beteende” är inte okontroversiell (för att uttrycka oss försiktigt), 

eftersom man kan ställa sig frågan var problemet egentligen finns. Är det hos individen som 

uppvisar beteendet? Är det hos omgivningen, som inte kan acceptera beteendet? Eller är det ett 

samspel mellan individ och omgivning? Allmänt kan man i alla fall konstatera att det vanligtvis 

inte är ett beteende i sig som skapar problem, utan det är situationsbundet. Om man exempelvis 

tar till våld i en nödsituation för att försvara sig själv skulle få anse att det var ett problematiskt 

beteende, medan de flesta skulle anse det om det var oprovocerat, till exempel under en rast i 
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skolan (Hejlskov Elvén, 2009). Med detta i åtanke ser vi ändå termen som användbar, då den kan 

täcka en stor variation av beteenden.  

 

Vi har valt att använda oss av Emersons (2011, s. 3) definition av termen: 

Kulturellt abnormalt beteende av sådan intensitet, frekvens eller varaktighet att den fysiska 

säkerheten för personen själv eller andra troligtvis riskeras, eller beteende som troligtvis 

begränsar personen i användning av, eller resulterar i att personen nekas åtkomst till, 

vanliga offentliga fysiska ställen eller tjänster. 

Här kan exempelvis allt från självskada eller allvarliga regelbrott i skolan till lagbrott ingå. Vi 

anser att termen är lämplig för denna studie eftersom vi inte vill blunda för den stora 

heterogeniteten i de problematiska beteenden som professionella försöker att påverka i sitt arbete. 

Vi vill heller inte begränsa oss till endast kriminella beteenden, eftersom interventioner 

förhoppningsvis ska kunna påbörjas redan innan en individ med ADHD börjar utveckla ett sådant 

beteende. 

 

1.4.3 Självbild, självförtroende, självkänsla. 

I denna studie använder vi oss av begreppen självbild, självförtroende och självkänsla, i olika 

kombinationer. Delvis för att våra intervjupersoner även använde sig av dessa begrepp och dels 

för att de har olika betydelser och beskriver olika aspekter av samma tema.  

 

Man kan förstå en självbild som en samling uppfattningar som en individ har om sig själv. Dessa 

uppfattningar kan exempelvis handla om fysiska eller psykiska egenskaper, värderingar och 

behov (Woody & Woody, 2011). En individs självbild börjar att utvecklas i tidig barndom, 

genom att individen internaliserar olika signaler från sin omgivning och börjar att tänka kring sig 

själv som en enskild person. I självbilden ingår olika delar, som exempelvis självförtroende, som 

handlar om vad individen tänker kring sina egna förmågor att klara av olika uppgifter. Även 

självkänslan, som handlar om individens åsikter om sitt eget värde som människa, är en av de 

många delarna i självbilden (ibid.). 
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2.	Tidigare	forskning	

2.1	Sökprocess	
För att hitta relevant forskning inom ämnet använde vi oss av diverse nätbaserade databaser som 

vi fått tillgång till via Högskolan i Gävle, nämligen LIBRIS, Discovery och PubMed. Där har 

sökningar gjorts via nyckelord och sökresultaten begränsats, genom databasernas funktioner, till 

peer-review artiklar som finns tillgängliga i fulltext.  

 

Sökordord och fraser som användes i sökningen var: “ADHD”; “Social work* method* ADHD”; 

“ADHD + delinquency”; “ADHD + conduct disorder”;  “ADHD + intervention*”;  “ADHD + 

social work”;  “ADHD + risk factor*”;  “ADHD in adolesence”; “ADHD + youth”;  

“ADHD+metoder+riskbeteende*”; “ADHD+problemskapande beteende*”. 

 

2.1.2 Tidigare forskningsfrågor 

Forskning som relaterar till ADHD och problemskapande beteenden behandlar till stor del de 

olika sambanden mellan ADHD, andra riskfaktorer och beteendestörningar i vuxen ålder. 

Eftersom forskningsfältet är stort har det gjorts en del översiktsstudier. Exempelvis gjorde von 

Polier och kollegor (von Polier et al., 2012) en forskningssammanfattning för att belysa vilka 

riskfaktorer som i samspel med ADHD ökade kriminellt beteende. Vidare har det gjorts studier 

om sambandet mellan ADHD och kriminellt beteende (Mordre, Groholt, Kjelsberg, Sandstad, & 

Myhre, 2011; Mannuzza, Klein, & Moulton, 2008) samt om sambandet mellan ADHD och bruk 

av alkohol och marijuana (Howard, Molina, Swanson, Hinshaw, Belendiuk, Harty, & Wigal, 

2015). Man har även undersökt hur ADHD påverkar moralutvecklingen (Groman & Barzman, 

2014). 

 

Ett annat forskningsområde är utvärdering av olika interventionsmetoder (Richardson et al., 

2015; Malekpour, Aghababaei & Hadi, 2014). Vidare finns det forskningsöversikter angående 

ADHD som riktar sig till professionella, exempelvis kriminologer eller skolkuratorer, för att 

främja evidensbaserat arbete (Branscome, Cunningham, Kelley & Brown, 2014; Schilling et al., 

2011). 
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Anmärkningsvärt är att den forskning som bedrivits till en stor majoritet har haft medicinska och 

psykologiska perspektiv, som inte direkt har relaterats till socialt arbete (Schilling et al., 2011). 

 

2.1.3 Tidigare metoder 

Generellt kan man inordna majoriteten av den befintliga forskningen i tre delar: kvantitativa 

studier som använder sig av enkäter och registerdata, ofta med uppföljningar (Howard et al., 2015 

; Mannuzza et al., 2008 ; Mordre et al., 2011), kvalitativa litteraturstudier som granskar och 

sammanfattar forskningen inom fältet (von Polier et al., 2012; Groman et al., 2014; Richardson et 

al., 2015; Branscome et al., 2014; Schilling et al., 2011), och kvantitativa experimentstudier som 

mäter en särskild interventionsmetods effektivitet och jämför med en kontrollgrupp (Malekpour 

et al., 2014 ; Howard et al., 2015). 

 

Ingen av de forskningsartiklar vi har tagit del av hade använt sig av kvalitativa intervjuer. 

 

2.2	Centrala	begrepp	i	tidigare	forskning	
2.2.1 ADHD 

Det mest centrala begreppet i den tidigare forskningen är naturligtvis ADHD-begreppet, vilket 

används på samma sätt som i denna studie (se vår begreppsförklaring under “Definitioner av 

centrala begrepp” s. 3). 

 

2.2.2 Trotssyndrom och uppförandestörning 

Även trotssyndrom och uppförandestörning förekommer ofta i den tidigare forskningen, och sätts 

i samband med ADHD.  

 

Trotssyndrom (oppositional defiant disorder, ODD) och uppförandestörning (conduct disorder, 

CD) är två olika diagnoser som kan ställas enligt DSM-5, och som oftare förekommer bland 

individer med ADHD än i normalpopulationen (von Polier et al., 2012; APA, 2013). Vid båda 

diagnoserna rör sig symptomen om problemskapande beteenden som har betydande negativ 

påverkan på individens akademiska och sociala funktionsnivå (APA, 2013). ODD yttrar sig 

genom ett negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende, som består över en period av minst sex 

månader och som kan göra det svårt för individen att fungera i alldagliga situationer (APA, 

2013). 
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CD yttrar sig genom ett beteendemönster där individen regelbundet kränker andras rättigheter 

och bryter mot åldersadekvata sociala koder och regler. Konkret kan individer med CD 

exempelvis visa aggression mot andra människor och djur, skolka från skolan, eller utföra 

lagöverträdelser som skadegörelse och stöld. Beteendet ska ha pågått i minst sex månader för att 

en diagnos ska kunna ställas (APA, 2013). 

 

2.3	Resultat	från	tidigare	forskning	
2.3.1 Sambandet mellan ADHD och kriminalitet 

Det har gjorts flera studier som visar att ADHD i sig inte alltid innebär någon entydig förhöjd risk 

att utveckla problemskapande beteenden i form av just kriminalitet (Mordre et al., 2011; 

Manuzza et al., 2008), vilket kan verka märkligt eftersom man vid flera tillfällen har konstaterat 

att andelen individer med ADHD bland fängelsepopulationer, med siffror runt 45%, är tydligt 

förhöjd jämfört med normalpopulationen, där förekomsten av ADHD ligger mellan 5-10% 

(Schilling et al., 2011; von Polier et al., 2012). En förklaring till detta fenomen, och en slutsats 

som många av forskarna tycks dra, är att ADHD ofta är komorbid med andra tillstånd som är tätt 

förknippade med kriminalitet, som exempelvis ODD, CD och problematisk konsumtion av 

alkohol och narkotika (von Polier et al., 2012; Mordre et al., 2011; Manuzza et al., 2008). 

 

Olika studier har kommit fram till olika siffror gällande prevalens av de olika diagnoserna. Vissa 

studier har visat att 30-60%  av individer med ADHD uppfyller de diagnostiska kriterierna för 

ODD, medan andelen fall av ODD i normalpopulationen är väldigt låga, och ligger runt 2% (von 

Polier et al., 2012; Maughan, Rowe, Messer, Goodman, & Meltzer, 2004). Något som försvårar 

denna analys är att individer med CD ofta även uppfyller kriterierna för ODD, men ODD-

diagnosen inte ges när CD också föreligger (APA, 2013; Maughan et al., 2004). När det gäller 

CD har upp till 27% av alla individer med ADHD även CD, jämfört med 11,9% i 

normalpopulationen (von Polier et al., 2012). När man undersöker kronologin i utvecklingen av 

dessa tillstånd, ser man att ADHD i allmänhet uppträder först, följs av ODD och slutligen CD, 

vilket ju redan i sig innebär problemskapande beteende, men som tidigare nämnt ökar risken för 

att individen ska utveckla även ett kriminellt beteende (Schilling et al., 2011). 

 

Många forskare menar att man kan hitta förklaringar till varför barn med ADHD löper större risk 

att utveckla ODD och CD inom framför allt tre fält: kognitiv funktion, skolsituation och sociala 

relationer (von Polier et al., 2012). Det är välbelagt att individer med ADHD har vissa kognitiva 
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svårigheter, framför allt när det handlar om impulskontroll och arbetsminne (von Polier et al., 

2012; Schilling et al., 2011). Utöver detta har individer med ADHD oftare olika former av 

inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter (von Polier at. al., 2012; Branscome et al., 

2014). Allt detta gör att barn med ADHD ofta har svåra skolsituationer, vilket kan spela en roll 

för utvecklingen av problemskapande beteende (von Polier et al., 2012; Bransome et al., 2014). 

 

Därtill ser man tydligt att barn och ungdomar med ADHD generellt har mycket svårarare för att 

skapa och upprätthålla sociala relationer (von Polier et al., 2012). De ses ofta som socialt 

inkompetenta och aggressiva av andra, och detta tillsammans med övriga faktorer leder ofta till 

att barn och ungdomar med ADHD blir socialt exkluderade och isolerade (von Polier et al., 

2012). Groman och Barzman (2014) skriver att barn med ADHD ofta har svårigheter i sin 

socialisation och utveckling av moral och empati, vilket beror på deras svårigheter att vara 

uppmärksamma på sina signifikanta andras känslomässiga signaler och reaktioner under den 

tidiga utvecklingen. Dessutom spelar även de kognitiva svårigheterna en roll, eftersom de kan ha 

den effekten att barnet inte riktigt förstår instruktioner och då ofta råkar ut för förebråelser och 

negativa reaktioner från sin omgivning. Barn och ungdomar med ADHD har därför även 

svårigheter med att förstå och reglera sina egna emotioner (Groman & Barzman, 2014). 

 

2.3.2 Interventioner 

När det kommer till de vetenskapliga utvärderingarna av olika interventionsmetoder har man 

kunnat se att både farmakologiska interventioner,  interventioner som bygger på att utbilda och 

bistå människor i barnens omgivning (särskilt föräldrar och skolpersonal) samt interventioner 

som bygger på kognitiv träning och beteendeterapi har goda effekter (von Polier et al., 2012; 

Howard et al., 2015; Richardson et al., 2015; Malekpour et al., 2014). På sådant sätt är ADHD 

tacksamt för professionella att arbeta med, då man kan uppnå positiva resultat med en mängd 

olika metoder.  

 

De farmakologiska interventionerna bygger främst på stimulerande medel såsom amfetamin och 

metylfenidat, som påverkar de neurologiska funktionerna i hjärnan. Man har konstaterat 

störningar i de biologiska signalfunktionerna hos individer med ADHD, främst när det gäller 

signalsubstansen dopamin. Detta gör att individer med ADHD lätt kan uppleva att de är 

uttråkade, eller att de inte blir lika berörda av olika stimuli. Det antas att detta även är en av 

anledningarna till att personer med ADHD kan söka “kickar” och utveckla en problematisk 

konsumtion av alkohol och narkotika (von Polier et al., 2012; Schilling et al., 2011). 
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Stimulerande medel har då effekten att jämna ut och förbättra de neurologiska 

signalfunktionerna, vilket leder till att individen inte behöver hitta egna, potentiellt 

problematiska, strategier (Schilling et al., 2011). 

 

När det gäller effektiviteten mellan de olika interventionsmetoderna har bland andra Howard (et 

al., 2015) funnit att farmakologiska interventioner verkar ha en större positiv effekt än metoder 

som bygger på beteendeterapi eller stöd från socialtjänst. Dock såg man att effekten försvann 

relativt fort när behandlingen avslutades (Howard et al., 2015). Vidare har man kunnat visa att 

icke-farmakologiska interventioner som bygger på att utbilda föräldrar i lämpliga 

uppfostringsmetoder och förståelse av sitt barns problematik verkar mer effektiva än metoder 

som fokuserar på barnet självt eller barnets skolsituation (Malekpour et al., 2014). Man tänker sig 

då att detta beror på att föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv och står för hur 

barnets emotionella och sociala inlärning gestaltas (ibid.). 

 

Vad gäller olika former av insatser i skolan har man för det mesta funnit att detta har positiva 

effekter på barn och ungdomar med ADHD, men man menar att det är svårt att dra generella 

slutsatser eftersom det saknas standardiserade interventionsmetoder (Richardson et al., 2015). 

Hur metoderna gestaltas och hur effektiva de är beror alltså mycket på de professionella som står 

för utformande och genomförande av interventionerna.  

 

Allmänt rekommenderar man integrerade interventioner, där man både ger stödinsatser i barnets 

hem-miljö och med barnets föräldrar, i skolan, med barnet självt samt att man sätter in en 

medicinering om symptomen fortfarande är allvarliga (ibid.; Malekpour et al., 2014). 

 

2.4	Sammanfattning	av	tidigare	forskning	
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ADHD hos barn och ungdomar ökar risken för att de 

ska utveckla ett problemskapande beteende, särskilt när även ODD eller CD finns med i bilden. 

Detta i sin tur leder ofta till en kriminell livsstil i vuxen ålder. Vidare förmodar man att denna 

utvecklingsprocess sker på grund av de många svårigheterna som barn med ADHD i större 

utsträckning riskerar att stöta på, såsom problem i föräldra-barn-relationen, problem med 

kompisrelationer, problem i skolan och problem med de allmänna kognitiva svårigheterna som 

påverkar barnet i princip hela tiden. Man kan alltså anse att sambandet mellan ADHD och 

problemskapande beteende är tämligen väldokumenterat.  
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I den tidigare forskningen har även konstaterats att det lönar sig att sätta in stödinsatser för barn 

och ungdomar med ADHD och att det finns en rad olika metoder som man kan använda sig av, 

både för att stabilisera hem-miljön, skolan och kompensera för kognitiva funktionsnedsättningar. 

Vad som däremot fattas är undersökningar av hur professionella idag faktiskt arbetar och hur 

deras erfarenheter av problematiken ser ut. Vi har därför valt att fördjupa oss i just detta i vår 

studie. 
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3.	Metod	

Under detta avsnitt kommer vi presentera våra överväganden kring val av forskningsmetod, urval 

och avgränsning, studiens genomförande, etiska dilemman, tillförlitlighet, förhållningssätt och 

förförståelse. 

 

3.1	Förförståelse	
Vi som har utfört denna studie har ett stort intresse för ämnet och även en viss erfarenhet av att 

arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta har vi sett som en 

tillgång i processen att identifiera vad som skulle kunna vara aktuellt eller intressant att studera 

samt i sökandet av information, litteratur och intervjupersoner. Det är dock även något vi har 

försökt distansera oss ifrån under studiens fortlöpande, eftersom de personliga erfarenheterna 

skulle kunna styra studiens resultat och manipulera det med förutfattade meningar och 

antaganden. Som Widerberg (2002) påtalar förutsätter all förståelse någon form av förförståelse, 

och vi kan inte komma ifrån att denna förförståelse existerar även i vårt fall och har en viss 

betydelse. I den mån vi har kunnat har vi dock försökt förhålla oss värderingsfria och sakliga till 

det material vi har samlat in, så väl som i intervjuernas genomförande, som sig bör i all forskning 

(Bryman, 2011). 

 

3.2	Metodbeskrivning	
De frågor vi vill besvara i denna studie behandlar professionellas erfarenheter och åsikter kring 

arbetet med barn och ungdomar med ADHD och problemskapandet beteende. Med anledning av 

detta har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun, som lämpar sig särskilt 

bra för att studera fenomens karaktär och egenskaper utifrån deltagande respondenters perspektiv, 

och på ett djupare plan än vad den kvantitativa ansatsen tillåter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Metoden är flexibel och lyhörd, och ger respondenterna gott om utrymme att själva forma sina 

svar, vilket kan generera just den mångfald av erfarenheter och kunskap som vi efterfrågar 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vi har genomfört sex semi-strukturerade muntliga intervjuer med sju respondenter, där två 

respondenter har deltagit i samma intervju. Den semi-strukturerade intervjuformen innebär att 
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genomförandet har skett med stöd av en förhållandevis standardiserad intervjuguide, där vi utgått 

från fyra teman i bestämd ordning och ett visst antal grundfrågor. Vi har därutöver låtit 

spontaniteten få stort utrymme och våra följdfrågor har anpassats stundens ingivelse och våra 

intervjupersoners tidigare svar (Lantz, 2013). 

 

De variationer och mönster som vi har sett i vårt empiriska data har vi sedan tolkat och analyserat 

utifrån två lämpliga teorier; den salutogena teorin och stämplingsteorin. Dessa teorier har valts 

efter att intervjuerna har genomförts och efter noga övervägande av vad vi har uppfattat har varit 

det centrala i våra respondenters svar. Vi har alltså valt att förhålla oss induktivt till 

tolkningsramen för vår studies resultat, för att om möjligt minska påverkan av vår förförståelse 

och inte riskera att “låsa oss” vid teorier på förhand som sedan visar sig inte vara de mest 

lämpliga (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2003). 

 

3.3	Datainsamling	
Studien är baserad på sex genomförda intervjuer, tio antal vetenskapliga artiklar och en mängd 

facklitteratur. Vi har valt att exkludera material som främst har berört andra neuropsykiatriska 

funktionshinder och som inte har känts relevanta för vår studies ändamål. Vi har även valt att 

avgränsa studien till att endast beröra barn- och ungdomars situation och inte inkluderat material 

om hur det är att vara vuxen med ADHD. All facklitteratur som vi refererar till är skrivna av 

professionella inom vårt aktuella forskningsområde och de artiklar vi har använt oss av är alla 

vetenskapligt granskade (peer reviewed). Allt inhämtat material är engelskt- eller svenskspråkigt. 

 

3.3.1 Inklusionskriterier 

Material som inkluderats i denna studie: 

● Granskade (peer reviewed) vetenskapliga artiklar. 

● Relevanta böcker skrivna av professionella inom det aktuella fältet. 

● Intervjuer med professionellt yrkesverksamma som har stor erfarenhet av att arbeta med 

uppsatsens aktuella målgrupp. 

 

3.3.2 Exklusionskriterier 

Marerial som har exkluderats i denna forskningsstudie: 

● Material som inte tillför något nytt i studien eller som upprepar vad vi som redan påvisats. 
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● Material som i huvudsak kretsar kring andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än 

ADHD. 

● Material som inte har vetenskaplig grund eller som inte är vetenskapligt verifierad. 

 

3.4	Urval	och	empiriskt	material	
Våra intervjupersoner är alla professionellt yrkesverksamma personer som på olika sätt har 

betydande erfarenhet av metodiskt arbete med ungdomar med ADHD. Intervjupersonerna och 

deras olika bakgrunder presenteras i resultatavsnittet nedan (s. 21-22). Vi har valt att inte 

avgränsa oss till någon särskild yrkeskategori då vi har bedömt att det för vårt syftes skull är av 

intresse att vårt empiriska material är mångfasetterat och omfattar skilda perspektiv och 

erfarenheter som kan visa på de skillnader som finns mellan olika yrkeskategoriers sätt att arbeta. 

 

Med anledning av vårt beslut att vända oss till alla yrkeskategorier som på något sätt kommer i 

kontakt med vår valda målgrupp har vi valt våra intervjupersoner enligt ett så kallat kedje- eller 

snöbollsurval (Bryman, 2011; Larsson et al., 2005). Detta innebär att vi har tagit kontakt med 

lämpliga intervjupersoner och med deras hjälp även fått kontakt med fler lämpliga 

intervjupersoner. Urvalet har gjorts i två steg (Ahrne & Svensson, 2015). Först kontaktades 

organisationer som arbetar metodiskt med vår aktuella målgrupp och som nästa steg sökte vi den 

eller de inom organisationen som vi bedömde hade relevanta arbetsuppgifter och erfarenhet för 

att kunna besvara vår studies frågeställningar. Medverkan i studien har byggt på frivilligt 

deltagande och ingen ersättning har utgått. Vi har inte haft något specifikt krav på ålder eller år 

av erfarenhet, men en varierad ålder på urvalet har föredragits och många års erfarenhet 

efterfrågats. 

 

Intervjuerna har genomförs muntligt och, enligt önskemål, på respektive respondents arbetsplats. 

Intervjuerna har spelats in med respondenternas tillåtelse och vi har turats om att leda dem. Den 

ungefärliga tiden för varje intervju var 60 minuter. Efter att intervjuerna genomförts har 

inspelningarna noggrant transkriberats och vi har därefter sorterat, strukturerat och organiserat 

innehållet i teman. Som Lantz (2013) beskriver gör detta det möjligt för oss att på ett enkelt sätt 

koppla samman och belysa vårt data med de begrepp och teorier som vi valt att tillämpa i 

följande analysdel. 
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3.5	Forskningsetiska	överväganden	
De forskningsetiska principer som vi främst har förhållit oss till är de fyra etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2011) fastslagit ska följas i humanistisk, samhällsvetenskaplig forskning, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Först 

och främst gäller informationskravet - att våra valda intervjupersoner ska vara väl informerade 

om studiens karaktär, syfte och tillvägagångssätt, samt deras roll i studien och att de enligt 

samtyckeskravet har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. I enighet med nyttjandekravet 

har intervjupersonerna även informeras om att studien endast kommer att användas för 

forskningsenliga ändamål och att deras deltagande, som konfidentialitetskraven framhåller, helt 

och hållet kommer vara avidentifierat i studien (Ahrne & Svensson, 2015; Hermerén, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). 

 

3.6	Studiens	tillförlitlighet	
3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Som Bryman (2011) påvisar bedöms studiens kvalité utifrån dess validitet och reliabilitet. 

Reliabiliteten står för tillförlitlighet, exakthet och att studien ska kunna replikeras och få liknande 

resultat oberoende av vem som utför studien. Validiteten syftar till om studien mäter vad den 

avser att mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie är inte validiteten och reliabiliteten på samma sätt relevant 

som om det vore en kvantitativ studie (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Begreppens värderingar ser något annorlunda ut. I den kvalitativa studien 

finns inte några uppenbara mått som enkelt går att jämföra och det är därför svårt att avgöra 

huruvida studien är replikerbar eller ej. Istället används gärna begreppet extern validitet i en 

kvalitativ studie, vilket innebär att vi avläser trovärdigheten i studien genom 

generaliserbarhetsskattning och inte i form av siffror. Likaså läggs stor vikt vid att på ett tydligt 

sätt redogöra för de förförståelser vi som författare besitter och hur dessa skulle kunna påverka 

studien. Studiens validitet avläses även i huruvida studiens syfte och frågeställningar besvaras 

(ibid.). Vad gäller reliabilitet styrs den främst av hur pass tillförlitlig forskaren och 

forskningsprocessen är - om forskaren har en god analytisk förmåga, forskningen håller en god 

struktur och om intervjuerna och bearbetningen av materialet är noggrant utförda (Patel & 

Davidsson, 2003; Ahrne & Svensson, 2015). Vi har försökt förhålla oss till alla dessa kriterier så 
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gott vi har kunnat. Vi har haft en öppen dialog med varandra när vi har tolkat och analyserat 

materialet och omsorgsfullt redogjort för varje steg i studiens genomförande. Vår erfarenhet av 

att utföra studier av dessa slag kan dock anges vara liten, vilket kan ha äventyrat reliabiliteten. 

 

Nämnas bör också att en av intervjuerna utfördes med två respondenter samtidigt, då detta var 

vad de önskade. Vi bedömde att vårt syfte och frågeställningarna var sådana att detta inte i någon 

högre utsträckning riskerade att påverka reliabiliteten negativt och att respondenterna föreföll 

vara bekväma med att uttala sina åsikter oberoende av den andres. Vi har dock ändå haft i åtanke 

att deras svar möjligtvis skulle kunna påverkas av varandras i viss utsträckning. 

 

3.6.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten talar om i vilken utsträckning studiens resultat och tolkningar kan överföras 

och tillämpas på andra liknande personer eller sociala miljöer. Generaliserbarheten prövas 

förslagsvis genom att upprepa studien eller genom att jämföra studien med andra liknande (Patel 

& Davidsson, 2003; Ahrne & Svensson 2015). 

 

Studiens forskningsmetod kan alltså ses både som en tillgång och ett bekymmer, då den ger större 

möjligheter till flexibilitet och detaljrikedom i svaren men också gör det svårare att kunna 

jämföra, mäta och kategorisera svaren och dess trovärdighet. Ytterligare en faktor som försvårar 

generaliserbarheten är att vi endast har haft möjlighet att samla in data från sju respondenter och 

att alla dessa har varit verksamma i ett begränsat geografiskt område (Mellansverige). Vår 

fundering är därför hur representativa dessa respondenter är för sin yrkesgrupp och om vårt 

empiriska material hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat yrkesverksamma i andra delar 

av landet. 

 

3.7	Metodkritisk	reflektion	
Vår studie skulle kunna ge en inblick i och ökad kunskap om vilka strategier och metoder som är 

mest effektiva i interventionsarbetet med att förebygga och motverka utvecklandet av 

problemskapande beteenden hos barn och ungdomar med ADHD. Fördelen med kvalitativa 

intervjuer i detta sammanhang är att man kan få tillgång till den kunskap och erfarenhet som 

professionella inom området besitter på ett mycket direkt sätt. Naturligtvis måste man å andra 

sidan vara medveten om att det rör sig om subjektiva åsikter och tolkningar, och inte om objektiv 
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fakta. 

 

Som tidigare forskning påtalar finns det en mängd olika faktorer som kan påverka dessa 

ungdomars möjligheter att utveckla problemskapande beteenden. Vi kan omöjligt ta med alla 

perspektiv i vår uppsats, utan vårt mål har varit att försöka avgränsa till de faktorer och 

kopplingar som i intervjuerna framkommer som de centralaste. Det innebär också att vi måste ta 

med i beräkningen att även andra faktorer kan spela in än de som vi i vår studie har 

uppmärksammat och tolkat. 
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4.	Teoretisk	referensram	

De teorier som vi har valt att använda som tolkningsram för vår studie är stämplingsteorin och 

den salutogena teorin. Dessa två teorier uppfattade vi båda var centrala i vårt empiriska material 

och de kan på kompletterande sätt tydliggöra kopplingen mellan att vara avvikande i sin 

omgivning och risken att utveckla problemskapande beteenden. 

 

4.1	Stämplingsteorin	
Företeelsen om stämpling är enligt Chaiklin (1979) en av de viktigaste teorierna inom den 

symbolisk interaktionismen - som föreställer människan som en deltagare i ett kooperativ där 

människor konstant interagerar med varandra och skapar olika sociala fenomen (Payne, 2008; 

Goffman, 2014). Stämplingsteorins avsikt är att förklara sociala situationer, hur människor 

reagerar i interaktion med varandra och var som gör vissa individer till avvikare i samhällets eller 

signifikanta andras ögon, medan andra individer kan passera som “normala” och accepteras av 

sin omgivning (Ohlsson & Swärd, 1994). 

 

Stämplingen som process beskrivs av Goldberg (2010) som en utveckling av upprepade negativa 

reaktioner som individen möter från sin omgivning under en längre tid. Detta får konsekvensen 

att individens självbild deformeras och blir destruktiv. Individen anammar omgivningens syn på 

sig som en avvikare genom att de negativa reaktionerna övertygar individen om att denne inte 

lever upp till den förväntade bilden av hur en människa ska vara och att detta är något dåligt. 

Stämplingsteorins upphovsman Becker (2006) poängterar att avvikelsen inte är en särskild 

egenskap hos individen utan att avvikning uppstår och etiketteras av omgivningen och på grund 

av att omgivningens regler och normer inte överensstämmer med individens beteende eller 

identitet. Detta kan alltså innebära att en avvikare ses som en avvikare i ett visst sammanhang 

men inte i ett annat och likaså kan den avvikandes egenskaper ses som olämpliga i ett 

sammanhang och fördelaktiga i ett annat (Goffman, 2014). 

 

Det är naturligt för en människa att inte alltid följa alla de normer och regler som existerar i ett 

samhälle, men för en ungdom i allmänhet och ett barn i synnerhet är det ännu svårare att veta hur 

de ska förhålla sig till sina vårdnadshavares, kamraters eller lärares förväntningar. Om de 

avvikelser som ett barn gör bekräftas med att barnet som individ avvisas, fördöms och bestraffas, 
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till exempel genom att barnet får höra; “Det är typiskt dig att vara så klumpig!”, “Vi orkar inte 

med dig, du får inte vara med och leka längre!”, riskerar barnet att drivas in i en “ond spiral” där 

den negativa kritiken och förväntningarna kopplas samman med barnets självbild. I takt med att 

den negativa etiketten på individen bekräftas och intensifieras blir det allt svårare för individen 

att distansera sig från den. Risken är stor att individen börjar omdefiniera sig själv, från att “andra 

ser mig som dålig” till att “jag är dålig”, och leva upp till sin avvikande etikett, avsiktligt eller 

oavsiktligt. Detta förlopp benämns ibland som en “självuppfyllande profetia”, då den förverkligar 

omgivningens eller individens negativa förväntningar (Becker, 2006; Giddens & Sutton, 2014). 

Man kan här tala om ett primärt och sekundärt avvikande beteende, där det primära syftar till när 

en individs avvikande är i ett så tidigt stadie att det fortfarande normaliseras, möts av acceptans 

från omgivningen och kan hållas på distans från den avvikandes självbild. Det sekundära inträder 

när avvikandet intensifieras till att bli den avvikandes identitet och konsekventa sätt att hantera 

sociala situationer på, eller som Hilte beskriver det; ”ett försvar mot eller anpassning till de 

problem som stigmatiseringen skapar” (1996; Ohlsson och Swärd, 1994).  

 

Stämplingsteorin kan enligt Goldberg (2010) appliceras på sociala avvikanden, till exempel 

missbrukar- eller prostitutionskarriärer. Det skulle också kunna förklara varför ett “bråkigt barn” 

riskerar att utvecklas till en kriminell vuxen, då barn och ungdomar som av olika orsaker har 

särskilt svårt att anpassa sig sin omgivning i än högre grad är i riskzon att mötas av negativa 

reaktioner från signifikanta andra som på sikt bryter ner dess självbild och cementerar negativa 

beteenden eller identiteter. 

 

Goffman (2014) benämner den egenskap som skapar avvikande beteende för stigma och 

stämplingen som stigmatisering. De personer som överträder de normer och regler som det 

aktuella sociala sällskapet har satt upp stigmatiseras genom att kategoriseras och stämplas som 

avvikande. Personer som av olika skäl skiljer sig mot mängden, mot de rådande normerna, kan 

med anledning av detta uppleva sociala situationer som mycket svåra, kanske även skrämmande 

och ångestframkallande. Detta kan leda till att den avvikande personen utvecklar olika typer av 

coping-beteenden, som i sig kan vara mer eller mindre destruktiva. Personen kanske till exempel 

börjar dra sig undan sociala situationer och isolerar sig eller söker sig till sällskap där det aktuella 

avvikandet normaliseras och accepteras (ibid.). Detta kan återigen förklara varför ett “bråkigt” 

barn som bestraffas och stigmatiseras riskerar att drivas in i kriminalitet, där de “bråkiga” 

egenskaperna kanske inte alls är lika avvikande eller icke önskvärda.  
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Vi uppfattar att denna teori kan belysa stora delar av vad intervjupersonerna beskrev kring vad 

många barn och ungdomar med ADHD utsätts för och hur olika typer av problemskapande 

beteenden kan utvecklas. 

 

4.2	KASAM	och	den	salutogena	teorin	
Begreppet salutogenes myntades av sociologen Aaron Antonovsky och syftar till att förklara de 

sätt varpå vi människor hanterar påfrestningar och stressorer som vi möter och utsätts för i vårt 

dagliga liv och vilken inverkan detta har på människans hälsa. Han lyfter här fram tre centrala 

element; begriplighet, hanterbarhet och sammanhang, som tillsammans utgör förkortningen och 

begreppet KASAM - Känsla Av Sammanhang (Antonovsky, 2005). Detta salutogena synsätt har 

sitt fokus i de faktorer som har en positiv inverkan på hälsan och kan beskrivas vara en motsats 

till det patogena synsättet, som då istället fokuserar på vad som gör människan sjuk (ibid.). 

 

Begripligheten förklarar hur väl en person förstår och tolkar sin omgivning, sin situation och den 

information den tar del av. Om personen har en god förmåga att tolka sin livsvärld och de 

situationer denne hamnar i antas personen också lättare kunna sortera, förbereda och värja sig 

mot eventuella påfrestningar (Antonovsky, 2005; Gassne, 2008). Hanterbarheten förklaras av om 

en person har verktyg till att manövrera olika situationer och svårigheter som kan uppstå i livet. 

Verktygen kan beskrivas som skyddsfaktorer och sådana faktorer kan finnas både inom personen 

själv eller i personens omgivning. Det kan till exempel vara förmågor och begåvningar, stabila 

och trygga kontaktnätverk eller miljöer (ibid.). Meningsfullheten syftar till den mån av 

motivation, engagemang och positiva känslor en person har för sin livssituation och sig själv. 

Huruvida personen upplever sitt liv som meningsfullt eller ej (ibid.). 

 

 
Figur 1. KASAM’s tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  

(Winroth & Rydqvist, 2008 s. 11). 



 
 

 20 

 

Alla dessa tre komponenter bidrar till att öka personens problemhanteringsförmåga och 

motståndskraft, det vill säga personens förmåga att hantera påfrestningar så att personen i så liten 

grad som möjligt tar skada av dem (Antonovsky, 2005; Gassne, 2008). En inbördes rangordning 

av komponenterna kan dock göras på så vis att meningsfullheten kan förklaras vara den främsta 

komponenten i KASAM och den komponenten som i sin tur avgör begripligheten. 

Meningsfullheten bidrar till att en person känner sig motiverad att försöka förstå och se 

förklaringar till sin situation. Begripligheten i sin tur är väsentlig för att hanterbarheten ska öka, 

då en förståelse för sin situation ökar personens engagemang och benägenhet att vilja hitta, lära 

sig och utveckla verktyg för att handskas med olika situationer, såväl lätta som svåra (ibid.). 

Dessa tre komponenter tillsammans kan beskrivas med följande ord; 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang. (Antonovsky, 2005) 

Vi har valt att använda oss av den salutogena teorin då vi uppfattar att den på ett enkelt och 

effektivt sätt förklarar hur man på bästa sätt kan främja en positiv utveckling hos barn och unga 

med ADHD och därmed även förebygga och motverka problemskapande beteenden. Den kan 

även förklara den eventuella negativa utvecklingen som å andra sidan riskerar att ske om ett barn 

eller en ungdom möter en mängd svårigheter, utan att denna “känslan av sammanhang” finns. Vi 

noterade att våra respondenter själva genomgående i intervjuerna hänvisade till det salutogena 

perspektivet som förklaringsmodell till de svårigheter barn och ungdomar med ADHD kämpar 

med och hur man måste bemöta detta. Ibland var begrepp som begriplighet, hanterbarhet och 

sammanhang direkt uttalade av intervjupersonen och ibland var vikten av dessa komponenter 

endast något vi kunde läsa av i det som sades. 
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5.	Resultat	

I detta avsnitt presenteras materialet från de genomförda intervjuerna. För tydlighetens skull har 

vi valt att presentera materialet i samma form som vi har samlat in det, det vill säga enligt de 

teman och den ordning som återfanns i vår intervjuguide. Dessa tre teman motsvarar våra tre 

frågeställningar och behandlar i lämplig tur och ordning åsikterna om sambandet mellan ADHD 

och problemskapande beteende, åsikterna om skyddsfaktorer och interventionsmetoder. 

 

Under intervjuprocessen märkte vi tidigt att det i många frågor rådde samförstånd mellan våra 

intervjupersoner, även om de delvis hade sin expertis inom väldigt olika professioner. För att 

göra läsningen lättare har vi därför valt att under varje tema först presentera vad som kan ses som 

intervjupersonernas “generella redogörelse”, för att sedan lyfta fram särskilda poänger eller idéer 

som avviker från eller motsäger de generella åsikterna. Vi kommer dock börja med att presentera 

våra intervjupersoner, då det kan vara relevant att veta lite om deras bakgrund för att bättre förstå 

deras svar och perspektiv. Samtliga namn är fiktiva. 

 

5.1	Intervjupersonerna	
Leopold är skolsamordnare och har arbetat med målgruppen (barn och ungdomar med ADHD 

och eventuellt problemskapande beteende) i ca. 16 år. Han har arbetat som lärare, 

kommunanställd, rektor, chef med ansvar att leda en kommunövergripande enhet som skapar 

stödjande strukturer i skolor och som handledare med fokus på målgruppen. 

Ronaldo är sjuksköterska och har arbetat med målgruppen utifrån ett medicinskt och terapeutiskt 

perspektiv i ca. 13 år. Han har skött medicinska uppföljningar men även arbetat terapeutiskt med 

stödsamtal. 

Barbara är psykolog och psykoterapeut och har arbetat med målgruppen i ca. nio år. Hon har 

hand om utredningar och terapeutiska samtal. 

Ayna är socionom och har arbetat med målgruppen i ca. fyra år. Dels i form av uppsökande och 

förebyggande verksamhet, dels som kvalificerad behandlare inom HVB - sektorn. 

Eddard är socionom och socialterapeut, och har arbetat med målgruppen i ca. 20 år. Han har 

arbetat som boendestödjare, samordnare och föreståndare inom LSS- och HVB-sektorn. 
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Gwen är specialpedagog har arbetat med målgruppen i ca. 37 år inom ungdomspsykiatrin. Hon är 

steg ett-utbildad och har länge även arbetat som arbetsterapeut och behandlare i olika former. 

Viola är psykolog och har arbetat med målgruppen i ca. 16 år. Hennes främsta arbetsuppgifter är 

utredning, handledning av personal, psykoterapeutiska arbetsformer och är föreståndare för 

HVB-hem. 

 

Ingen av våra intervjupersoner arbetar enbart med barn och ungdomar med ADHD. I 

intervjupersonernas målgrupper förekom alltid flera olika former av diagnoser och problematiker, 

och de uttryckte sig ofta på ett sätt som antydde att de metoder och förhållningssätt de beskrev 

var allmängiltiga och även användes i arbetet med andra funktionsnedsättningar än just ADHD. 

 

5.2	Åsikterna	om	ADHD	och	problemskapande	beteende	
5.2.1 Generell redogörelse 

Samtliga intervjupersonerna berättade att de ansåg att ADHD hos barn och ungdomar förhöjde 

risken för ett problemskapande beteende. Dock betonade många vikten av att förhålla sig kritiskt 

och flexibelt till diagnoser som ADHD. Detta dels för att det kan finnas barn och ungdomar som 

befinner sig strax under gränsen för en diagnos, som inte blivit utredda men uppbär liknande 

svårigheter eller som fått diagnosen på felaktiga grunder, och dels för att det fortfarande handlar 

om helt olika individer med vitt skilda egenskaper och personligheter som enligt 

intervjupersonerna inte på något enkelt sätt går att generalisera. Vår generella tolkning är dock att 

samtliga intervjupersoner målade upp en väldigt likartad bild av hur problemskapande beteenden 

kan utvecklas hos barn och ungdomar med ADHD. 

 

Intervjupersonerna förstod ADHD som ett antal mer eller mindre medfödda egenskaper - 

impulsivitet, hyperaktivitet och/eller uppmärksamhetssvårigheter - som i en missanpassad miljö 

kan leda till att barnet har svårigheter att leva upp till de krav som ställs från omgivningen. Detta 

blir märkbart framför allt i skolsituationer. Intervjupersonerna beskrev vidare hur dessa 

svårigheter i sin tur leder till en lång rad av misslyckanden för barnet, både i sociala och 

akademiska sammanhang. Anya belyste detta tydligt: 

Väldigt ofta tycker jag det är barn och ungdomar som har år av misslyckanden [bakom 

sig]. Oftast så upptäcker man ju sådant i skolan. Man slutar gå dit, man hänger med 

kompisar, man kanske inte är jätteduktig i de sociala kontakterna heller och misslyckas 
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där. Man försöker på något sätt skaffa sig någon typ av status. Och i de fallen som jag har 

sett, så är det ganska ofta ändå att det leder till kriminalitet eller någon annan typ av 

utanförskap. (Ayna) 

Exakt hur dessa misslyckanden gestaltar sig kan variera. Det kan röra sig om att man helt enkelt 

inte klarar av att prestera rent akademiskt, men även de tidiga trots- eller “protestbeteendena”, det 

som av omgivningen kan ses som störande beteenden i mindre skala, kan enligt vår tolkning av 

intervjupersonerna berättelser ses som misslyckanden. 

Om du hela tiden känner att du inte har koll på saker och ting och att du inte kan förutsäga 

vad nästa del [i undervisningen] är och du känner att du aldrig blir klar med någonting... 

Till slut blir du arg. Du säger ifrån eller gör något som upplevs som ett beteende som blir 

jobbigt för läraren. På grund av de tydliga kunskapskraven som finns så tidigt idag så blir 

ju det något som hämmar planeringen och framfarten när ett barn obstruerar; “Jag vill 

inte!” eller “Jag tycker inte!” eller “Aaah!! [skriker]” ...eller att kasta någonting. 

(Leopold) 

Intervjupersonerna berättade vidare hur dessa misslyckanden, som barnet åter och åter hamnar i, i 

sin tur påverkar barnets självförtroende och identitet, och även barnets attityder till sin omgivning 

på ett sätt som ökar risken för ett problemskapande beteende. 

ADHD-personen kan tänka att: “Oavsett hur mycket jag försöker, så räcker det ju inte. 

Och då kan jag lika gärna bara skita i det. Hitta en annan väg.” Under de här 20 åren har 

jag kanske träffat 200 ungdomar med den här problematiken, och jag tycker att det är 

genomgångstemat, uppgivenhet. Då skiter man i allt, man tänker: “Fuck the rules! Jag 

hittar en annan väg. Det får bli min väg” Och det kan vara det som jag antar att ni menar 

med problemskapande beteende. Att man blir bra på att vara dålig istället. Det andra, där 

är man chanslös liksom. Om det gäller att klättra i träd, och alla andra är apor men jag är 

en fisk, då är det lika bra att skita i det. (Eddard) 

De flesta av intervjupersonerna angav även att de påtalade misslyckandena var ett resultat av 

omgivningens bristande kunskap och dålig förståelse av barnens problematik. Föräldrar, lärare 

och andra signifikanta personer riskerar att feltolka barnens beteende och tillskriva barnet 

negativa egenskaper istället för att ge hjälp och stöd för att kompensera för barnens 

funktionsnedsättningar. Ofta möts dessa barn också av förhöjda krav och förväntningar, då 
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omgivningen tror att barnet på något vis självt ska kunna lära sig att kompensera för sina 

svårigheter så att de passar in i samhällets beteendemönster. 

Man tänker ju oftast att man ska “uppfostra bort” de svårigheter som råder vid ADHD. 

Uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, impulskontroll och rastlöshet. Men det är ju så 

att man inte förmår mer. Man har ju en svårighet på det området, och den är ju inte 

uppfostringsbar. Det är ju som att peka på någon som sitter i rullstol och säga: “Res dig 

upp!” Det kan man inte. När omvärlden ber en att göra något man inte kan, precis där man 

har sitt handikapp, då blir man ju förtvivlad. Och känner att: “Fan, duger jag inte som jag 

är? Det finns ingen riktig plats för mig.” Det här kan barnen uppleva, tror jag, både i 

skolan och på fritiden i det sociala livet. Och också i hemmet, hos föräldrarna. Man liksom 

förväntas sträcka sig till en nivå som man inte förmår. Och det skapar själva problemet, 

nämligen en känsla av att man inte duger som man är. Och det är den känslan som jag tror 

är boven, roten till allt problemskapande beteende. (Eddard) 

Även Gwen belyser omgivningens stora roll i det problemskapande beteendets utveckling. 

Jag tycker att det handlar ganska mycket om att man [omgivningen] inte har förstått 

problemen i rätt tid och att det hinner bli problemskapande beteende. /.../ Det är nog därför 

det blir så stora svårigheter, att man inte förstår. Man ser inte ADHD’n och vad den ställer 

till med. Antingen ser man vad ungarna gör eller vad ungarna gör mot andra eller sig 

själva, och så har man missat att det finns en ADHD som är lite dold eller svår att förstå. 

Eller som man inte har kunskap att förstå. (Gwen) 

Flera av intervjupersonerna lyfter fram hur alla dessa misslyckanden leder till att barnen och 

ungdomarna utvecklar en negativ självbild och ett lågt självförtroende.  

Viola: /.../Att barnet känner: “Jag är värdelös, ingen tycker om mig, jag lyckas inte med 

någonting”. 

Peter: Då börjar det handla nästan om ett identitetsskapande? 

Viola: Ja precis, det blir ju det. “Jag är den som är stökig, jag är den som inte kan sitta 

still, jag är den som inte kan fokusera, jag är den som inte har gjort mina läxor.” Och så 

vidare. /.../ Det leder ju till att självbilden är i botten, man känner sig värdelös och 

misslyckad. Och då kanske man söker sin identitet någon annanstans.  

Enligt vår tolkning av intervjupersonernas berättelser tillskrivs dessa misslyckanden alltså en 

mängd olika egenskaper. För det första kan de tjäna som en indikator på vilka barn som 
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eventuellt bör utredas för ADHD och särskilda stödinsatser. För det andra är även dessa 

misslyckanden ett av de tydligaste varningstecknen på att barnet eventuellt kommer att utveckla 

problemskapande beteenden om inget förändras. För det tredje tolkar vi det som att 

intervjupersonerna ser misslyckandena som en av huvudanledningarna till att ett barn eller en 

ungdom över huvud taget utvecklar ett problemskapande beteende. 

 

Vidare uppfattar vi det som att samtliga intervjupersoner var av åsikten att tidpunkten för 

upptäckten av en eventuell funktionsnedsättning som ADHD påverkade utvecklingen av 

eventuella problemskapande beteenden kraftigt. En sen upptäckt sågs som en stark riskfaktor, 

medan en tidig upptäckt sågs som en stark skyddsfaktor av intervjupersonerna. Detta diskuteras 

vidare i avsnittet “Skyddsfaktorer” nedan.  

 

5.2.2 Särskilda poänger 

Utöver resonemanget ovan trädde en del kompletterande idéer och åsikter fram under 

intervjuerna. Exempelvis hade Viola i sin berättelse ett väldigt stort fokus på anknytningsteori, 

och hon var den enda av intervjupersonerna som pratade så tydligt om anknytning. Hennes 

perspektiv på de svårigheter som barn med ADHD ofta har var att de av olika anledningar inte 

hade kunnat utveckla en fungerande känsloreglering under de tidiga barnåren. Viola menade att 

detta senare yttrar sig hos barnen genom att de inte kan hantera stress och ångest, vilket leder till 

de beteenden som av omgivningen kan ses som problemskapande. Hon berättade även att hon 

ansåg att det inte nödvändigtvis måste finnas medfödda svårigheter hos barnet, utan att även ett 

barn utan medfödd funktionsnedsättning kunde hamna i en situation där den bristfälliga 

anknytningen och föräldraomsorgen senare leder till svårigheter som diagnostiseras som ADHD.  

 

Violas resonemang rörde sig mycket kring hjärnans utveckling och hon menade att barnet 

behöver rätt stimulans och vägledning för att de kognitiva förmågorna ska utvecklas optimalt. 

Hjärnan är som en växt, om du inte ger vatten så dör den. Så är det också med människor 

tänker jag, att man behöver en fungerande miljö för att utvecklas optimalt. Annars 

riskerar man att bli överväldigad, inte kunna hejda sig och ha mycket ångest som man 

agerar ut. (Viola) 

I likhet med Viola påpekar även några av de andra intervjupersonerna att det var vanligt att de 

barn och ungdomar de kom i kontakt med levde under kaotiska hemförhållanden, där exempelvis 

föräldrarna själva hade olika svårigheter, och att detta kunde vara en stor riskfaktor. 
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Ganska ofta ser man att i de hemmen där det finns föräldrar som kanske själva har en 

diagnos eller psykisk problematik av något slag, eller att barnet får någon typ av 

omsorgssvikt, alltså att föräldrarna inte tar hand om barnet på rätt sätt, där är det stor 

risk att det utvecklas något som kanske inte skulle behöva utvecklas. (Ayna) 

Ärftlighet ser vi ju tydligt. Hittar man en [ett barn med ADHD] så hittar man mamma, 

pappa, faster, moster, hela vägen så här. Det är rätt vanligt. (Barbara) 
 

Eddard beskrev ännu en annan riskfaktor som ingen av de andra intervjupersonerna tar upp. Han 

menar att personer med ADHD blir påverkade av sinnesförändrande medel (narkotika, alkohol) 

på ett annorlunda sätt än personer utan ADHD. Han menar att effekten av de sinnesförändrande 

medlen kan likna effekten som även ADHD-mediciner har. Detta leder enligt Eddard till att 

personer med ADHD kan uppleva en mycket större skillnad när de använder sådana substanser, 

att de upplever en större funktionsnivå. Detta ökar enligt Eddard risken för att personer med 

ADHD ska börja missbruka narkotika eller alkohol, som en sorts “självmedicinering”. 

/.../ Då kan man tänka sig att skillnaden blir större för personer med ADHD än för oss 

andra. I vilken omfattning man känner att det här gynnar en [användning av 

sinnesförändrande medel]. När vanliga ungdomar testar alkohol och droger, så blir det så 

där: “Jaja, det var ju kul. Men jag har det ju bra ändå.” Men för ADHD-barnen, så tror 

jag att det blir: “Shit, det här gjorde verkligen skillnad i mitt liv! Jag blev bättre! Och jag 

kände mig bättre, och plötsligt funkade jag i konversationer och kunde fokusera! Vilket 

jag aldrig har kunnat annars.” (Eddard) 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Kort hållet kan man alltså enligt vår tolkning av intervjupersonernas samlade berättelser förstå 

uppkomsten av ett problemskapande beteende hos barn och ungdomar med ADHD enligt 

följande, kraftigt förenklade narrativ: 

 

Ett barn föds med en viss sårbarhet. Barnets föräldrar klarar av olika anledningar inte av att skapa 

en miljö där barnet, trots sin sårbarhet, kan utvecklas optimalt och barnet hamnar allt oftare i 

situationer där det misslyckas, socialt och prestationsmässigt. Barnet kan exempelvis inte 

koncentrera sig i skolan, handlar impulsivt och upplevs av omgivningen som stökig och svår. De 

upprepande misslyckandena gör att barnet utvecklar en negativ självbild och bygger upp negativa 
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attityder till sin omgivning. Barnet känner sig missförstått och ensamt i sin känsla. Barnet agerar 

på olika sätt ut sin ångest och sina känslor, och kan inte hejda utvecklingen på grund av sin 

funktionsnedsättning. Eventuellt görs en psykiatrisk utredning om ADHD. Barnets omgivning 

förstår inte vad funktionsnedsättningen innebär och fortsätter att ställa krav som barnet inte klarar 

av. Allt eftersom barnet blir äldre ökar kraven från det omgivande samhället, vilket leder till 

ytterligare misslyckanden, och barnets “bråkiga” och “störiga” beteenden utvecklas och blir allt 

allvarligare. I tonåren börjar barnet till exempel skolka från skolan och agera ut våldsamt som 

svar på krav. Ungdomen befäster sin avvikaridentitet genom att eventuellt utveckla en kriminell 

livsstil. 

 

5.3	Åsikter	om	skyddsfaktorer	
5.3.1 Generell redogörelse 

När vi frågar våra intervjupersoner om faktorer som kan skydda mot utvecklingen av 

problemskapande beteenden så rör sig svaren framför allt om fyra distinkta faktorer: Tidig 

upptäckt av barnens behov av stöd (exempelvis genom en tidig utredning om ADHD), 

omgivningens förståelse och stöd (särskilt föräldrar), utformningen av stödet i sig (som kretsar 

mycket kring att skapa struktur och förutsägbarhet) och medicinering. 

Kristina: Vilka skyddsfaktorer anser du är mest effektiva för att motverka 

problemskapande beteende? 

Gwen: Föräldrar. Föräldrar och kunskap liksom. Föräldrar och att folk runtomkring 

förstår. Bra mor- och farföräldrar, bra nätverk. Så att även föräldrarna har stöd liksom. 

Sen skulle det väl vara ännu bättre med en bra skola. /.../ Men jag har inte sagt något om 

medicin. För det är också jätteviktigt. Förståelse och medicin. 

Även Ayna tar upp de nämnda faktorerna - tidig upptäckt, medicin och en miljö som är begriplig, 

förutsägbar och trygg - som skyddsfaktorer. 

Peter: Vilka faktorer anser du är viktigast för en positiv utveckling hos barn och ungdomar 

med ADHD och problemskapande beteende? 

Anya: Tidig upptäckt! /.../ Jag är lite kluven till det här med mediciner, men i vissa fall så 

är det av ganska stor vikt att de får mediciner också, att man kan jobba med det parallellt 

med det andra jobbet som handlar om; struktur, struktur, struktur! Att skapa en 

förutsägbarhet. Gör det det här, så händer det och gör du det här, så händer det. 
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Många av intervjupersonerna poängterade också vikten av att bygga på barnens styrkor och 

“plocka fram” det positiva som finns i barnens liv och personligheter, istället för att fokusera på 

det negativa. Viola svarar följande, när hon får samma fråga som ovan: 

Viola: Att man har personer omkring sig som tror på en. Att man kan lyckas. 

Peter: Så det är det sociala som spelar en stor roll? 

Viola: Ja. Även lärare eller andra personer, om man inte har stöd i familjen. Personer som 

faktiskt tror på en, som hjälper till när det blir tufft. Som säger: “Vi fixar det här.” Och att 

man bygger på styrkorna. Alla har styrkor. 

 

5.3.2 Särskilda poänger 

Även om många av intervjupersonerna talar om att det är viktigt att bygga på barnens styrkor och 

intressen, så var det egentligen bara Ronaldo och Barbara som lyfte upp barnens och 

ungdomarnas intressen och fritidsaktiviteter som skyddsfaktorer i sig. De menar att särskilt idrott, 

att fysiskt röra på sig, kan ha en positiv effekt för barnen med ADHD. Men Ronaldo och Barbara 

påpekar även att det är bra att stimulera barnen på de områden där de har sina styrkor och 

intressen i allmänhet: 

Barbara: Idrott är också en skyddsfaktor. 

Peter: Är det just bara idrott eller kan det vara annat också? 

Barbara: Att röra på sig är ju bra. Men det gör ganska många faktiskt! Många har 

upptäckt att det lugnar och hjälper, samlar tankar och så. 

Peter: Det skulle inte vara samma effekt då med t.ex. en rollspelsförening eller något 

sådant? 

Ronaldo: Jo, men alltså det spelar ingen roll vilket intresse du har. Något som intresserar 

dig, det du tycker är kul, antingen det är rollspel eller om det är att måla, så är ju det ett 

forum för att kunna fokusera och koncentrera sig och klara av. 

 

Barbara tog även upp intelligens som en avgörande skyddsfaktor mot att utveckla 

problemskapande beteende och förklarade det med att en person som har “en fungerande skalle” 

lättare kan hitta strategier att hantera sina svårigheter på. Hon sammanfattar det så här, när hon 

får frågan om vilka skyddsfaktorer hon ser som de mest centrala: 
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Jag skulle säga föräldrar, hemmet och begåvningsnivå. Den kombinationen tror jag är 

väldigt viktig. För en bra hemmiljö och en fungerande skalle så att säga, det är den bästa 

kombinationen tror jag i det här samanhanget. (Barbara) 

 

5.3.3 Sammanfattning 

De viktigaste skyddsfaktorerna för att skydda mot att barn och ungdomar med ADHD utvecklar 

problemskapande beteenden enligt våra intervjupersoner var alltså: 

● Tidig upptäckt och behandling av ADHD 

● Omgivningens förståelse av funktionsnedsättningen 

● Omgivningens stöd för att främja vardagens begriplighet och struktur 

● En välfungerande medicinering 

● Att man bygger på barnen och ungdomarnas styrkor och intressen 

 

5.4	Interventionsmetoder	
5.4.1 Generell redogörelse 

Eftersom alla våra intervjupersoner, förutom Ronaldo och Barbara, arbetade på olika 

verksamheter, kom det också fram en mängd olika interventionsmetoder. Ändå kunde vi se att det 

framkom två tydliga teman när intervjupersonerna pratade kring arbetet med barnen och 

ungdomarna. Det första handlade om att sträva efter att bygga en begriplig, hanterbar och 

meningsfull tillvaro för ungdomarna, där de kunde känna sig trygga. Den andra handlade om att 

stärka barnets eller ungdomens särskilda förmågor och intressen för att på så sätt påverka 

självbilden och själförtroendet i en positiv riktning. 

När man hittar någonting som faktiskt fungerar, och det finns alltid någonting som 

fungerar, då blir det som en lättnad. “Här kan jag faktiskt bygga någonting.” Att få höra 

det, det blir en stor skillnad. Man får ju hela tiden höra det negativa, man orkar inte till 

slut, det är så nedbrytande. (Viola) 

Förutom detta hade alla intervjupersonerna även gemensamt att de ansåg att deras arbete hade 

god effekt och att målgruppen var en tacksam grupp att arbeta med, på så vis att barnen och 

ungdomarna svarade bra på de flesta metoder. 

 

Några av intervjupersonerna nämnde vikten av att samarbete mellan olika insatser och enheter 

fungerar som det bör, i de fall ett barn behöver stöd och insats från flera olika håll. De tyckte i 
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dagsläget inte att detta riktigt fungerade och menade att detta var något de flesta verksamheter 

som arbetar med barn och ungdomar med ADHD behövde bli bättre på, för att på ett effektivt och 

hanterbart sätt kunna hjälpa barnen och ungdomarna. 

 

5.4.2 De enskilda metoderna 

Här presenterar vi de enskilda intervjupersonernas metoder och åsikter kring sitt arbete. 

 

Eddard 

Eddard beskriver att hans metodik bygger mycket på Antonovskys KASAM-teori. Han menar att 

det är viktigt att få barnen och ungdomarna att känna sig förstådda, och beskriver ett arbetssätt 

som går ut på att röja undan hinder och “curla” för ungdomarna. Eddard berättar att poängen med 

hans metod är att ungdomarna ska kunna bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla, som 

sedan fungerar som förutsättningar för en positiv utveckling på övriga områden. 

Jag tycker man kommer ganska långt med Antonovskys salutogena perspektiv som kallas 

för “KASAM-teorin”. Det har ni säkert läst om. Om man nämligen tänker begriplighet, 

hanterbarhet, och tillgänglighet för den här målgruppen, på deras nivå. Vad är det som 

är begripligt, om du har ADHD? Och vad är det som är hanterbart och tillgängligt och 

hur kan jag påverka min egen situation? (Eddard) 

Eddard lägger även stor vikt vid att omgivningen ska vara lyhörd för barnens behov och undvika 

situationer som leder till misslyckanden på olika sätt. Han talar om att många av ungdomarna han 

möter har utvecklat vad han kallar för ett “patologiskt kravundvikande beteende”. Han beskriver 

detta som en slags “allergi” mot krav utifrån, som ungdomarna utvecklar efter många år av 

misslyckanden. Ungdomen kan då reagera väldigt kraftigt, och visa starkt motstånd när 

omgivningen försöker ställa krav eller regler. Eddard menar vidare att det inte är uppfostring som 

behövs, utan att barnen och ungdomarna gör en positiv utveckling helt av sig själva om de bara 

får rätt förutsättningar för det. 

Och då är man tillbaks vid det där att vissa behöver lite mer för att få lika mycket. Och 

där vanliga barns curlingbana är av is, så liknar ADHD-barnens mer vid en åker. Det är 

oframkomlig terräng. Vi behöver förstå att uppfostran behövs inte. Utan vi behöver bana 

vägen, röja bort hindren, släppa fram. Att uppfostra sig, det gör de själva. (Eddard) 

Eddard var även en av få intervjupersoner som påpekade att själva de egenskaper som ADHD 

innebär kan vara en fördel i vissa situationer och att det är viktigt att ta vara på dessa styrkor och 
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hitta sammanhang där de kommer till sin fulla rätt. Han menar att hyperaktiviteten och 

impulsiviteten gör att personer med ADHD har lätt att snabbt reagera på olika händelser, framför 

allt fysiska, vilket kan bidra till att göra dem handlingskraftiga. Vidare upplever han dem även 

som organisatoriska och duktiga på att hantera “många bollar i luften på samma gång”. Han 

misstänker till exempel att människor med ADHD ofta blir utmärkta fotbollsspelare, ledare eller 

entreprenörer. Detta, att ADHD inte nödvändigtvis skulle behöva vara en funktionsnedsättning 

utan även en tillgång, skulle kunna vara en fördel om samhället hade sett annorlunda ut, är alltså 

en av de poänger Eddard betonar. 

Det är ju bara det här att som samhället ser ut så är det en fördel om man är bra på att 

sitta still. Och under tolv år av ens liv så bygger det på att alla ska sitta still. Och det 

passar de här barnen jävligt dåligt. Det formatet, att sitta still och lyssna på vad läraren 

säger. De skulle ju behöva ut och upptäcka. (Eddard) 

Eddard beskriver att han anser att detta arbetssätt fungerar väldigt väl, men att det tar tid, och att 

det i många fall inte skulle fungera utan medicinering. Eddard ställer sig positiv till 

medicineringen och ser det som själva grunden till det hans övriga arbete sedan bygger på. 

Han påpekar också att han behöver arbeta mycket med sina anställda, då metoderna kräver en 

stor fingertoppskänsla i bemötandet av ungdomarna. 

 

Viola 

Violas metoder bygger främst på s.k. “Mentaliseringsbaserad terapi” (MBT). Hon beskriver att 

syftet med denna terapiform är att bygga upp ungdomarnas mentaliseringsförmåga, som hon 

menar ofta brister. Ungdomarna har enligt Viola ofta svårigheter att förstå sina egna tankar och 

känslor, och med att själv reglera sina känslor. Detta, menar Viola, även gör att de har svårt att 

förstå hur andra människor tänker och känner, och varför de handlar som de gör. Med MBT 

hoppas alltså Viola uppnå att: “de kan se sig själva utifrån och andra inifrån” (Viola). Om man 

lyckas uppnå det leder det enligt Viola även till att barnen och ungdomarna inte ständigt behöver 

vara oroliga för att andra vill dem illa och de slipper gå i försvar så fort. Dessutom blir det 

enklare för ungdomarna att hantera sina egna beteenden när de får verktyg att hantera och sortera 

i sitt känsloliv. 

Man agerar ut på grund av ett kaotiskt känsloliv och en oförmåga att uttrycka sig. När 

man kan sortera i känslolivet så kan man börja ta hänsyn till andra. (Viola)  
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Den andra delen i Violas arbete bygger på en miljöterapeutisk grund, där man försöker att bygga 

upp en tydlig och förutsägbar struktur runt ungdomarna. Detta gör man med hjälp av olika 

scheman och liknande bekräftande strukturer och rutiner, som gör vardagen förutsägbar och trygg 

för ungdomarna. Hon påpekar att dessa metoder lämpar sig särskilt bra eftersom de enligt henne 

behandlar grundproblemet, vilket hon menar ger bättre resultat i ett längre perspektiv än om man 

arbetar med symptominriktade metoder som KBT. Hon var även den enda som tydligt uttalade 

sig kritiskt mot medicinering, vilket hon menade kunde ha allvarliga biverkningar, samt att hon 

såg det som en kortsiktig, symptominriktad lösning.  

Viola menade att de beskrivna metoderna gav stora resultat, men att nackdelen var att ett sådant 

långsiktigt arbete kräver mycket tid, vilket inte alltid är populärt bland socialtjänstemän som är 

ute efter snabba lösningar. 

 

Ronaldo och Barbara 

Ronaldo och Barbara arbetar på samma verksamhet, men med olika arbetsuppgifter och lite olika 

fokus. Barbara som psykolog gör för det mesta olika utredningar kring exempelvis depression 

och andra former av psykisk ohälsa, men även ADHD. Ronaldo har mer fokus på medicinska 

uppföljningar, men i hans egna ord så är det “rena rama terapin egentligen”. Han beskriver att 

uppföljningssamtalen inte bara rör sig om hur det går med medicineringen utan att han även ger 

ungdomarna olika uppgifter, pratar om strategier att hantera svåra situationer i ungdomarnas liv 

och tar upp svåra känslor eller trauman som ungdomarna behöver bearbeta. 

Ronaldo och Barbara berättar att en stor del av deras arbete går ut på att bidra med kunskap och 

stöd för att främja en positiv utveckling identitetsmässigt. De beskriver att mycket faller på plats 

när ungdomarna får reda på att de har en funktionsnedsättning och vad den innebär, och att 

ungdomarna ibland kan släppa en del av de negativa tankarna kring sig själva och sin prestation. 

Ronaldo: Ja, alltså mycket handlar ju om att de får information. /.../ Och ju mer 

förklaringar de får så fattar de att det här kan man ju inte rå på utan det här är ju faktiskt 

en diagnos. Då blir de ju också mycket mer förändringsbenägna. 

Barbara: Absolut. Alltså, hela den här processen är ju jag-stärkande för dem skulle jag 

säga. Från det att de kommer hit och från det att de börjar lyfta av skuld, för det är ju 

”Jag är dålig, jag klarar ingenting”, det är ju det de kommer med. Hela den biten. Och 

sedan uppmärksamheten de får i utredningen sedan, det är också väldigt stärkande för 

dem. 
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Ronaldo och Barbara påpekar dock att de på grund av verksamhetens natur endast träffar de 

ungdomar som ändå är tillräckligt resursstarka för att självständigt söka hjälp. De menar att detta 

gör att de antagligen inte når ut till alla som skulle behöva hjälp. Dessutom bygger metoden 

mycket på ansvar och självständigt arbete för ungdomarna, och är anpassad för ungdomar i 

gymnasieålder, vilket gör att metoden inte är användbar för yngre barn. 

 

Leopold 

Leopolds fokus ligger på skolan. Hans metoder går ut på att dels handleda lärare och rektorer, 

men även att hitta konkreta, praktiska lösningar för att anpassa skolmiljön för barn och ungdomar 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han betonar även vikten av ett lågaffektivt 

bemötande, som syftar till att inte tillföra starka känslor i en redan laddad situation, exempelvis 

när ett barn är upprört. 

Ja, det största arbetsverktyget vi behöver överhuvudtaget tycker jag är /.../ det 

lågaffektiva bemötandet. Och det måste man ha i tonfall och i rörelser. Ibland händer det 

även att man får backa och sätta sig i ett hörn när det har gått för långt. Och när det väl 

har gått för långt kan man inte göra så mycket. Det handlar ju om att förebygga att det 

inte ska hamna där. Så det är kanske den främsta arbetsmetoden. (Leopold) 

 

Handledningen handlar enligt Leopold mycket om att ge lärare och rektorer mer kunskap om 

barnens särskilda behov och hur man kan anpassa undervisningen så att det inkluderar barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar på ett bättre sätt. Även Leopold menar att det handlar 

om att främja begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för eleverna, så att de slipper 

misslyckas i skolan. 

 

Leopold berättar att han anser att man bör vara försiktig med att “låsa” sig vid vissa metoder, för 

att alla individer är olika och även om en metod fungerar på ett barn behöver det inte betyda att 

det fungerar på ett annat. Vidare menar Leopold att just handledning av lärare och rektorer som 

metod sätter vissa gränser för vad som är möjligt att göra. Det blir långsamma, indirekta 

processer, som måste genomföras med finkänslighet. 

Det sätter ju gränser att alltid jobba med handledning utifrån att i handledningsfall så är 

det ju så att lärare kommer med någon svårighet de har. Och då heter de oftast något: 

“Stina kan inte vara kvar i klassen.” eller så. Och det är ju långsamma processer. För 
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man kan inte tala om för någon: “Det kan Stina visst, om du gör ett annat jobb. “ 

(Leopold) 

 

Gwen 

Gwen beskrev att hennes främsta metoder kretsade kring medicineringen. Hon beskriver att 

medicineringen hjälper att kompensera för vissa delar av funktionsnedsättningarna. Exempelvis 

kan medicinen enligt Gwen hjälpa med koncentration och impulskontroll, vilket gör att barnen 

och ungdomarna inte misslyckas lika mycket i olika sammanhang. 

Den [medicinen] tar ner impulsiviteten och det hjälper koncentrationen.  Tack vare det så 

får de ju en helt annan chans att hinna med sig själva och fungera bättre. Fungera bättre 

i skolan och klara kontakter. Det blir [en] ganska stor skillnad på relationer också om 

man inte hela tiden knuffar folk och beter sig illa och säger dumma saker och sånt där 

som de kan göra. (Gwen) 

 

Gwen arbetar även mycket med information och utbildning för föräldrar, ofta i form av 

stödgrupper där barnen ibland är med sina föräldrar och ibland i en separat grupp. Gwen kallar 

detta för “psykoedukation”. 

 

Gwen beskriver att hennes arbetsplats även använder sig av kognitiv beteendeterapi (KBT), men 

betonar att den inte hjälper mot själva ADHD-symptomen utan att den används för att reducera 

och hantera ångest- och depressionskänslor, som många av barnen och ungdomarna lider av. 

KBT kan till exempel vara särskilt effektiv vid hantering av självskadebeteende hos barn och 

ungdomar med ADHD. 

 

Vad gäller eventuella nackdelar kring mediciner påpekar Gwen att medicineringen kan ha 

biverkningar som är svåra att hantera. Dessutom kan det vara svårt att veta om en medicin har 

effekt. När man exempelvis medicinerar ett barn med en viss medicin utan en tydlig förbättring 

kan det dels bero på att dosen är för låg, men även på att just den medicinen inte lämpar sig i det 

enskilda fallet, menar Gwen. Gwen berättar att man räknar med att 30% av alla barn och 

ungdomar inte är hjälpta av medicinen, antingen på grund av starka biverkningar eller för att den 

inte har effekt. 
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Gwen beskriver, i likhet med Ronaldo och Barbara, att den verksamhet hon arbetar på har en 

uppbyggnad som begränsar vilka barn och ungdomar som kan få hjälp. Dit kommer endast 

föräldrar som på frivillig väg söker hjälp för sina barn. Hon menar även att verksamheten har 

särskilt svårt att hitta rätt hjälp för barn och ungdomar som agerar ut väldigt starkt och våldsamt. 

 

Ayna 

Aynas metoder bygger främst på vad hon kallar för “tillämpad beteendeanalys”. Hon beskriver 

det som en form av KBT som genomsyrar ungdomarnas vardag. Ayna berättar att man på hennes 

arbetsplats skapar struktur genom att använda sig av scheman och tydliga mål, vad gäller 

uppförande och vardagsaktiviteter, som ungdomarna får hjälp att uppnå genom olika former av 

belöningssystem. Hon betonar att belöning har mycket bättre effekt än bestraffning. Ungdomarna 

får en direkt, positiv återkoppling när de har uppnått något mål och på så sätt hoppas man skapa 

trygga och uppbyggande rutiner. Ayna berättar att schemat utgår från målen i en behandlingsplan, 

som verksamhetens psykologer upprättar i samråd med bland andra ungdomarna själva. Utöver 

detta görs även utredningar och samtalsbaserad KBT-träning på verksamheten, men i mindre 

utsträckning. 

 

Ayna berättar att hon i början var orolig att de KBT-baserade metoderna inte skulle ha långvarig 

effekt. Hon var orolig att metoderna främjade ett beteende som fungerade bra i det sammanhang 

som ungdomarna befann sig i på boendet, men att effekterna snabbt skulle avta när ungdomarna 

kom till nya sammanhang där vardagen inte strukturerades upp på samma sätt och 

belöningssystemen saknades. Hon påpekar dock att hon blev positivt överraskad av metoderna 

resultat. Hon beskriver att de vanor som ungdomarna bygger upp under sin tid på boendet blir 

väldigt starka och belönande i sig själva, så att ungdomarna bibehåller sina goda vanor även efter 

tiden på boendet. 

 

Vidare påpekar Ayna att det det inte passar alla ungdomar att bo och få sitt stöd på ett HVB-hem. 

För vissa ungdomar blir ett HVB-hem ett för stort sammanhang, ungdomen kanske till exempel 

blir negativt påverkad av de andra boende eller klarar inte av att hantera de stora sociala 

sammanhangen, och där kan ett familjehem vara mer funktionellt. 

 

5.4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att metoderna som användes av våra intervjupersoner var 

väldigt olika på många sätt, vilket också berodde på att intervjupersonerna arbetade i olika 
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verksamheter och med lite olika målgrupper. Det förekom allt från traumabehandling och 

samtalsbaserad mentaliseringsterapi till kognitiv beteendeterapi och medicinering. Vissa 

betonade vikten av att inte låsa sig vid en viss metod, utan att ha ett individanpassat, 

grundläggande förhållningssätt att utgå ifrån, som hänger ihop med intervjupersonernas förståelse 

av problematiken och de skyddsfaktorer man vill främja.  

 

De två tydligaste teman var för det första att intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att skapa 

ett tydligt sammanhang för barnen och ungdomarna, med trygga rutiner och lättbegripliga 

strukturer. Det andra var att temat var att bygga interventionerna kring barnet eller ungdomens 

starka förmågor och intressen, vilket då kunde verka stärkande för barnets eller ungdomens 

självförtroende och identitetsbyggande. 
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6.	Analys	

I detta avsnitt kopplar vi ihop vårt empiriska material med de teorier vi valt att förhålla oss till. Vi 

har valt att strukturera upp analysen efter teorierna, där stämplingsteorin är först i ordningen och 

den salutogena teorin kommer därnäst. Denna ordning har vi valt med anledning av att 

stämplingsteorin främst är lämpad som förklaringsmodell på den process och de bakomliggande 

riskfaktorer som kan leda till ett problemskapande beteende, medan den salutogena teorin bäst 

förklarar vilka skyddsfaktorer som kan bromsa en problemskapande beteendeutveckling och 

varför vissa interventionsmetoder skulle kunna vara mer effektiva än andra. 

 

6.1	Stämplingsteorin	
6.1.1 Intolerans mot avvikande beteende kan leda till problemskapande beteenden 

Det vi kunde se i vårt empiriska material var att de egenskaper som främst förknippas med 

ADHD inte nödvändigtvis behövde få några negativa konsekvenser i barnets liv, utan att detta till 

stor del styrdes av huruvida individens omgivande miljö lämpade sig för dessa särskilda 

egenskaper eller ej. 

Men det finns ju också många barn som har svårigheter inom de här områdena, men som 

inte får svårigheter beroende på vilken kontext och vilken relation och kunskap 

människorna runt omkring dem har för att anpassa för förmågor som man då utsätts för i 

för hög grad. (Leopold) 

Om individens avvikande egenskaper och beteenden möts av acceptans, anpassning, förståelse, 

och kanske till och med om de avvikande egenskaperna kan användas på ett meningsfullt och 

positivt sätt, så menade intervjupersonerna att många barn och ungdomar skulle kunna klara sig 

riktigt bra. Med stämplingsteorins hjälp kan detta också förklara varför å andra sidan vissa barn i 

högre grad än andra riskerar att utveckla ett problemskapande beteende, trots att de i övrigt har 

liknande avvikande egenskaper och samma diagnos att kämpa med. Goldberg (2010) kallar detta 

för att barnet eller ungdomen gör en “avvikarkarriär”, vilket innebär att barnet/ungdomen 

utvecklar ett agerande och beteende som överensstämmer med den negativa etiketten och de 

negativa förväntningar som den stämplats med av sin omgivning. Man kan alltså ur denna 

synvinkel sett mena att den negativa problembeteende-utvecklingen som syns hos vissa barn och 
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ungdomar med ADHD kan vara mer eller mindre framprovocerad av en omgivning som är för 

intolerant mot avvikande människor, egenskaper och beteenden. 

 

6.1.2 Den första stämplingen - negativa reaktioner i hemmet 

Vi skrev tidigare om två benämningar på avvikelse som används inom Goldbergs 

stämplingsteori; primär versus sekundär avvikelse (2010). Den primära avvikningen sker i 

hemmet och kan, om den bemöts med negativa reaktioner under lång tid, leda till en första 

stämpling. Den sekundära avvikelsen sker i samhället och innebär även en andra stämpling. När 

intervjupersonerna beskrev hur livssituationerna såg ut för de barn och ungdomar med ADHD 

som de mötte i sitt arbete tyckte vi oss kunna se att båda dessa typer av avvikande fanns med i 

bilden och skulle kunna förklara varför barnen och ungdomarna hade utvecklat de svårigheter de 

idag kämpade med. Flera av barnen och ungdomarna beskrevs komma från dysfunktionella hem, 

där kanske föräldrarna missbrukar, själva har obehandlade diagnoser eller på annat sätt har 

svårigheter som gör att de har haft svårt att tillgodose sina barns behov. 

Kristina: Ser ni överlag mycket komplicerade familjeförhållanden? 

Barbara: Ja, ja det gör vi absolut. Det är klart. Generellt så. /.../ Och sedan är det ju inte 

helt ovanligt heller att det är ganska hög frekvens som har föräldrar som är missbrukare på 

ett eller annat sätt. /.../ Och ja, överhuvudtaget relationsproblematiker, separerade 

föräldrar gånger flera och barn i flera olika familjer och det är… Ja, ganska stökigt är det 

ju emellanåt. Helt klart. 

Ronaldo: Mm. Det är ju få kärnfamiljer. 

Barbara: Ja, det är väldigt sällsynt. 

Min erfarenhet är att de här ungdomarna har väldigt svåra psykosociala miljöer. (Viola) 

Utifrån de svåra psykosociala miljöerna som intervjupersonerna beskrev skulle vi kunna anta att 

det inte är helt otroligt att barnen kan ha utsatts för stämpling i hemmet. Om vi föreställer oss att 

föräldrarna redan från början har egna problem att kämpa med - missbruk, trasiga relationer, 

sjukdomar, obehandlade diagnoser, depressioner eller andra svårigheter, måste det rimligtvis vara 

en utmaning att kunna tillgodose sina barns behov. Allra extra svårt tänker vi oss att det måste 

vara om dessa föräldrar dessutom har barn med den sårbarheten och de extra behov som en 

ADHD-diagnos innebär. Det är alltså inte otänkbart att dessa påfrestningar leder till en viss 

omsorgssvikt i hemmet - att föräldrarna inte klarar av att möta barnets avvikande beteende på ett 
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gynnsamt sätt och inte orkar ge barnet den positiva uppmärksamhet som krävs för att barnet, trots 

sina svårigheter, ska ha förutsättning att utveckla en trygg och god självbild. 

 

6.1.3 Den andra stämplingen - misslyckanden i samhället 

Intervjupersonerna talade mycket om de ökade krav de upplever sig se i samhället och inte minst 

i skolan. Ökade krav på kognitiva och exekutiva förmågor - just den typen av förmågor som barn 

och ungdomar med ADHD har extra svårt för. Att omgivningen är så missanpassad för dessa 

barn ökar enligt intervjupersonerna risken för att de ska misslyckas. Misslyckas i skolan, i sociala 

relationer, i övriga samhällsarenor och troligtvis senare i arbetslivet. 

Många gånger tycker jag att, ja men risken är ganska stor att det händer [att barnen 

utvecklar problemskapande beteenden]. Och att det går ganska snabbt när barnet blir 

äldre, inte för att barnet själv har svårare utan för att omgivningen ställer högre krav på 

vissa förmågor och färdigheter som barn utvecklar över tid. Men också som flera barn som 

sedan får en ADHD har en nedsättning kring. Till exempel exekutiva förmågor som är 

förmågor som vi vet mognar väldigt sent i livet. (Leopold) 

Goldberg (2010) skriver att ett barn som utsatts för stämpling i sitt hem i högre grad riskerar att 

utsättas för en andra stämpling även utanför hemmet, när barnet börjar skolan och möter det 

omgivande samhället, därför att stämplingen stigmatiserar och befäster en avvikaridentitet som 

barnet får svårt att distansera sig ifrån. Om barnet dessutom hamnar i miljöer där dess 

funktionsnedsättningar blir särskilt uppenbarade och ansatta tolkar vi det som att barnet hamnar i 

en dubbel utsatthet. Barnet måste kämpa både mot en missanpassad omgivning och mot sin egen 

negativa självbild. Vi tolkar att detta skulle kunna förklara varför de barn som intervjupersonerna 

mötte ofta hade en mängd misslyckanden bakom sig. Misslyckanden som ofta hade lett eller 

riskerade att leda till ett problemskapande beteende. 

 

6.1.4 Misslyckanden leder till negativ självbild 

Att barn och ungdomar med ADHD ofta har mycket negativa tankar om sig själva framkom och 

gick som en tydlig röd tråd genom alla intervjuer. Det är också uppenbart att dessa negativa 

tankar kommer utav att omgivningen, troligtvis sedan barnets tidiga ålder, gång på gång har 

reagerat negativt på barnet och dess beteende och identifierat barnet som en avvikare. Det vill 

säga, att barnet erfarit vad vi nyss har beskrivit som stämpling (Goldberg, 2010). Denna 

stämpling av omgivningen blir det som bryter ner barnets syn på sig själv. 



 
 

 40 

Anya: Det som är trist ibland är att man tänker: “Nä men han är jobbig, det går inte”. Och 

att barnet känner: “Jag är värdelös, ingen tycker om mig, jag lyckas inte med någonting”. 

Peter: Då börjar det nästan handla om ett identitetsskapande eller? 

Anya: Ja precis, det blir ju det. Jag är den som är stökig, jag är den som inte kan sitta still, 

jag är den som inte kan fokusera, jag är den som inte har gjort mina läxor och så vidare. 

Ja, det leder ju till att självbilden är i botten, man känner sig värdelös och misslyckad. Och 

då kanske man söker sin identitet någon annanstans 

När den negativa identitet cementeras hos individen följer en naturlig reaktion att leva upp till sin 

egen självbild, för att undvika inkongruens mellan självbilden och det egna beteendet (ibid.). Det 

innebär att barnen och ungdomarna med ADHD, som upplever stämpling för sina avvikande 

egenskaper och implementerar en negativ självbild som “den där jobbiga, stökiga ungen som inte 

kan sitta still och lyssna”, på sikt sannolikt börjar efterleva dessa stämplingar.  

När vi försöker sätta samman den information vi fått av intervjupersonerna tolkar vi processen på 

följande vis: Det börjar med att barnen känner sig missförstådda. De kanske till exempel stämplas 

som lata eller otrevliga när de inte klarar av att sitta stilla och lyssna snällt på skolfröken. De 

kanske springer runt i klassrummet och kastar sudd på sina klasskompisar istället för att göra det 

de ska, för att de tycker att det kryper i benen och är omöjligt att fokusera utan att aktivera sig. 

Omgivningen kanske inte förstår barnets signaler på behov av extra stöd och tolkar istället 

felaktigt in en mängd negativa egenskaper till barnet; Att barnet skulle vara elakt, ignorant eller 

korkat, med mera. Goffman bekräftar detta genom följande beskrivning: ”I sociala situationer, 

där vi vet eller märker att en deltagande person har ett stigma, är alltså risken stor att vi 

tillgriper kategoriseringar som inte stämmer” 2014). 

När barnet upplever att det ständigt blir misstolkat för beteenden barnet inte menar att göra, 

upplever barnet en känsla av misslyckanden som med tiden intensifieras till att bli barnets 

uppfattning om sig själv - att “jag är misslyckad”. Denna nya negativa identitet i sin tur kan då 

leda till att barnet ger upp kampen om att försöka passa in och förhålla sig till de rådande reglerna 

bäst den kan, därför att barnet känner att det inte lyckas vad det än gör och kampen blir 

meningslös. Barnet börjar tänka i termer av; “Då kan jag lika gärna sluta att lägga energi på att 

försöka vara alla till lags och istället bli den där pajasen som alla förväntar mig att bli. Det gör 

ingen skillnad, alla ser mig som dålig ändå.” Vi tänker att det är när barnet kommit så här långt i 

förloppet av stämpling och avvikande som barnet på allvar riskerar eller till och med är på väg att 

utveckla problemskapande beteenden. 
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Jag tänker att risken att utveckla ett problemskapande beteende är väldigt stor och att det 

framför allt kommer av att man känner sig missförstådd var man än går. (Eddard) 

 

6.1.5 Problemskapande beteenden ett tecken på ångest, stress och försvar 

Flera av intervjupersonerna bekräftade att de ser mycket ångest bland barn och ungdomar med 

ADHD och ångesten tycktes öka med åldern. Gwen berättade om ångesten som ett resultat av 

misslyckande och en riskfaktor till problemskapande beteende, då barnen och ungdomarna 

utvecklar olika strategier att hantera ångesten på som ofta är avvikande och destruktiva. Bland 

annat framkom av olika intervjupersoner självskadebeteende som en form av ångesthantering, 

utåtagerande som en annan och “att springa ifrån”, det vill säga undvikarbeteende, som en tredje. 

Men det kan ju liksom ge ångest för att man misslyckas eller för att man är missförstådd, 

eller alltså, ja. Det blir större ångest. Och då kanske man hittar sätt att hålla ångesten ifrån 

sig, antingen genom att göra illa sig själv eller springa ifrån… (Gwen) 

Ur stämplingsteorins synvinkel skulle man kunna förklara detta med föreställningen om att avvikande 

beteenden intensifieras av att ständigt bekräftas - barnet får ständigt höra att det inte passar in och 

beter sig fel och konstigt, vilket leder till ångest och rädslor för att återigen göra något fel (Goffman, 

2014). I stressen över att ständigt granskas och bli tillrättavisad utvecklas dessa destruktiva beteenden 

som en form av försvar. Ett sätt att hantera påfrestningarna på för att hålla dem på avstånd och inte 

låta sig bli påverkad. Ett sätt som gång på gång misslyckas. 

Oftast handlar ju det utåtagerande beteendet om att man känner sig kränkt, att man känner 

sig påhoppad. Någon sa något ord… Man är så inriktad på attack eller att man kommer att 

bli kränkt, utsatt. Det är “fight or flight” hela tiden. (Viola) 

 

6.1.6 Avvikning leder till utanförskap 

Leopold förklarar att det negativa självförtroendet som barnet har inför sina egna förmågor skapar 

rädslor som i sin tur intensifierar avvikande och undvikande beteenden. Barnen och ungdomarna 

riskerar att börja undvika miljöer och sällskap där man följer samhällsnormer, där alla förväntas vara 

”normala” och uppföra sig väl, sitta stilla och följa regler och instruktioner, därför att de är så rädda 

för att misslyckas och bli fortsatt stämplade. 

Jag träffar många barn och ungdomar som säger så här: /.../ “Alltså skolan är helt 

värdelös, det finns ingen framtid, jag passar inte in.” Dels så handlar det om, ja men det 

handlar om ett utanförskap. Det handlar också om ett förstärkt utanförskap tycker jag där 



 
 

 42 

man inte klarar hantera det på gruppnivå till exempel i en klass. Därför att, alltså kompisar 

blir rädda för dem, alltså de är oberäkneliga /.../ Och att de många gånger säger till mig att 

de blir rädd för sig själv. Och blir de rädd för sig själva då känner de att de också blir… 

alltså de blir rädd för sammanhang där de är med fler. (Leopold) 

Intervjupersonerna berättar att de upplever att många av de ungdomar de möter söker sig till 

umgängeskretsar där avvikande beteenden är accepterade och vanligt förekommande, där de inte 

behöver känna sig granskade, stigmatiserade och avvisade för att de inte “håller måttet” och “är som 

alla andra”. Dessa umgängeskretsar beskrevs intervjupersonerna är av destruktiv och riskfylld 

karaktär, då de även normaliserar de avvikanden som är osunda och nedbrytande. 

Ja, men jag menar alla människor söker ju en grupptillhörighet. De är ju som vilka andra 

människor som helst att de vill vara med, och allt det här. Och får man då inte vara med av 

olika anledningar med de schyssta, jag menar var hamnar man någonstans? Ja, men 

antagligen inom drogvärlden, de kriminella och sådana... (Ronaldo) 

För att belysa detta ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv tolkar vi det som att det avvikande sällskapet 

egentligen innebär en marginalisering, ett samhälleligt utanförskap (Giddens & Sutton, 2014; 

Goldberg, 2010). Men för ungdomen innebär sällskapet en ny tillhörighetskänsla och ett forum för 

ungdomen att slappna av i, där den kan slippa krav och förväntningar som den ändå inte upplever sig 

klara av att leva upp till. I realiteten innebär denna typen av inkluderande en samhällelig exkludering 

(ibid.). Dessa umgängeskretsar riskerar därmed att påverka ungdomens utveckling än mer negativt än 

den föregående stämplingen redan har gjort, då de avvikande sällskapen uppmuntrar till ytterligare 

avvikning, och distansierar sig från samhälleliga normer och värderingar. Det blir en ny tillhörighet 

som ungdomen får svårt att ta sig ur och en kedja av reaktioner som leder ungdomen från det ena 

utanförskapet till det andra. Om ungdomen till exempel skolkar och undviker skolan innebär det att 

ungdomens möjligheter att inkluderas i samhället och arbetslivet i framtiden också försämras (ibid.). 

Ungdomen går miste om många viktiga förmågor som utvecklas i skolan. 

Och det finns ju jättemycket forskning som visar att skolan är en av de största 

skyddsfaktorerna, därför är ju skolan superviktig. Att komma ut till att kroka arm med 

[andra] och försöka någonstans öppna locket, försöka bidra och samarbeta kring kunskap 

och förståelse. Det är ju den största skyddsfaktorn i livet. (Leopold) 
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6.1.7 “Kan jag inte vara bäst på att vara bäst kan jag bli bäst på att vara sämst” 

Den stigmatisering som intervjupersonerna berättar att många barn och ungdomar med ADHD 

upplever och det avvikande utanförskapet de hamnar i förstör möjligheterna för dem att kunna 

utveckla sina förmågor positivt. Konsekvensen av detta, vittnar några av intervjupersonerna, blir 

att de tillslut “blir bra på att vara dåliga”. Vi tolkar det här som om dessa ungdomar, precis som 

alla vi andra människor, söker en form av status och en meningsfull roll i livet. Statusen blir av 

naturliga skäl rimligtvis det som de blir bekräftade i, det de upplever sig vara bra på - i dessa 

ungdomars fall, att vara dålig. 

Sen tror jag också att man kan bli “bra på att vara dålig”. För man har liksom en enorm 

energi, en väldig multi-tasking-kapacitet, man är ganska organisatorisk. Det tror jag 

faktiskt att väldigt många med ADHD är, så man kan ju göra en lysande kriminell karriär! 

/.../ Så det finns en risk. Och då kan man ju bli någon. Genom att ta genvägarna. /.../ För att 

hitta fokus, på högskolan, som ni gör, det är liksom en oframkomlig väg. Man försöker hitta 

genvägarna och de är ju då inte sällan det som man kallar för riskskapande beteende, eller 

riskbeteende. Kriminalitet, missbruk, våld. (Eddard) 

Goffman (2014) skriver om hur sociala stigman kan döljas genom att individen intar olika roller 

som tillåter att personen uppvisar de avvikande beteenden som omgivningen annars inte hade 

tillåt och stigmatiserat. Exempelvis att personen blir ”klassens clown”, som beter sig konstigt och 

får omgivningen att skratta, eller ”klassens tuffing”, som inger respekt i sin omgivning genom att 

uppföra sig hårt och normbrytande. Även detta var något intervjupersonerna bekräftade att de 

kunde se bland de ungdomar med ADHD som de möter. 

 

6.2	KASAM	och	salutogena	teorin	
När intervjupersonerna berättade om sina metoder var det tydligt att de tänkte i termer av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - känslan av sammanhang. De menade att det var 

viktigt att utforma metoderna efter hur de på bästa sätt kan göra tillvaron meningsfull för de barn 

och ungdomar de arbetade med. Vi kunde även se att majoriteten av de skyddsfaktorer 

intervjupersonerna nämnde också hade del i något av dessa tre begrepp. 

 

6.2.1 Begriplighet 

Intervjupersonerna beskrev att funktionaliteten av att ett barn, med svårigheter som uppfyller 

kriterierna för ADHD, får diagnosen ADHD inte endast är att barnet i och med en diagnos får 
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tillgång till professionell stöd och hjälp, utan kanske främst att diagnosen bidrar till begriplighet 

(Antonovsky, 2005). Begriplighet för barnet i fråga och inte minst också för omgivningen, för 

föräldrar och skola. Diagnosen förklarar varför barnet har de svårigheter det har och vad 

omgivningen kan göra för att på bästa sätt underlätta för barnet. 

Och om man får veta tidigt: “Vet du vad, du har det lite annorlunda i det här, det här, och 

det här. Det är impulskontroll, koncentration och uthållighet som är dina svårigheter, och 

rastlöshet. Och det finns mediciner och bla, bla, bla.. Då vet barnet i alla fall att: “Jag är 

inte dålig. Jag har svårigheter.” (Eddard) 

Vad vi noterade i intevjupersonernas svar var att diagnosen egentligen tycktes ha en viktigare 

funktion för barnets omgivning än för barnet själv. Vi förstod det på följande vis: Det är 

omgivningen som behöver begripa och ändra på sig för att få barnets tillvaro att fungera, barnet 

själv kan egentligen inte göra så mycket åt sin egen situation mer än att förstå varför det upplever 

de svårigheter det upplever, och kanske i äldre ålder och med tiden lära sig att hitta strategier att 

hantera svårigheterna på. Men ett barn har inte förmågan att anpassa sig sin omgivning. Det är 

vuxenvärlden som måste anpassa tillvaron efter barnet och därmed blir diagnosen av oerhört stor 

vikt för omgivningen - ett hjälpmedel till att sätta ord på och få ett grepp om vilket behov barnet 

har och hur de tillgodoses. Man skulle helt enkelt kunna beskriva det som en slags 

bruksanvisning som informerar omvärlden om hur barnet ska hanteras för att fungera. 

Många föräldrar har hjälp av att de förstår att; Jaha, det är det som är grejen, jaha vi ska 

inte göra som vi trodde, vi ska inte sätta krav och gränser och sådär utan vi ska anpassa 

och stödja och backa upp och hjälpa till istället. (Gwen) 

Utifrån den salutogena teorin kan man förstå att begripligheten alltså är av stor vikt för samtliga 

berörda parter för att tillvaron ska fungera och bli hanterbar (Antonovsky, 2005). När vi sorterade 

i informationen vi erhållit från intervjuerna kunde vi förstå att denna begriplighet egentligen inte 

kom från själva diagnosen utan ifrån informationen i den, från den kunskap diagnosen bidrog 

med - om olika barns olika behov och varför dessa behov behöver tillgodoses på olika sätt. 

Vikten av flexibilitet och anpassning, lyhördhet och tydlighet. Kunskapen i sin tur är den som i 

verklig mening kan göra sammanhangen begripliga och ge föräldrar och lärare verktyg, så att 

även barnen förstår och kan känna meningsfullhet i sin tillvaro. 

Men sedan tror jag att det är jätteviktigt med anpassning, att man förstår att man inte kan 

bygga ett system där folk bara ska förhålla sig, barn bara ska förhålla sig till givna 
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strukturer som vi har byggt upp för vi förstår dem. När vi inte kan få dem att förstå sig 

själva, då blir saker och ting väldigt.. det blir inte bara meningslöst, det blir ju också helt 

oförståeliga sammanhang man ska gå runt i. (Leopold) 

Samtliga intervjupersoner var överens om att kunskapen inför barns olika behov generellt är 

alldeles för liten i samhället, på alla nivåer. Leopold menade exempelvis att kunskapen är så liten 

att det finns risk att barn diagnostiseras med ADHD i onödan, därför att dagens krav på barns 

exekutiva förmågor i samhället inte är åldersadekvata och skolsystemet alldeles för stereotypisk. 

Att skolan är en “akutstyrd” organisation som är formad efter den idealiska föreställningen av hur 

ett barn ska vara och inte efter mångfalden.  

Min upplevelse idag och som jag delar med väldigt många lärare är ju att i brist på 

kunskap kring de här sakerna så blir allt liksom signifikanta larmklockor. Kan det vara 

någon diagnos av det här? /.../ Vi måste bli bättre på att se till att barn klarar av det de ska 

göra så att de slipper att få en diagnos för någonting som är pedagogiska svårigheter! 

(Leopold) 

För att öka möjligheten för barn att känna att de begriper och behärskar sig själva och sina egna 

situationer och för att varje barn ska få bästa möjliga förutsättning att utvecklas enligt sin fulla 

potential tolkar vi det som att det därför är av yttersta vikt att kunskapen inför barns olika behov 

blir betydligt bättre ute i hela samhället och särskilt inom skolan. 

 

6.2.2 Hanterbarhet 

En av de viktigaste interventionsmedlen som de flesta av intervjupersonerna menade att de hade 

att erbjuda barn och ungdomar med ADHD var medicinen. Medicinens funktion beskrevs vara att 

den tog ner de värsta “topparna” av barnens känslosvallar, underlättade för de kognitiva 

svårigheterna och bidrog med ett lugn, en förmåga att lättare kunna känna och behärska sin 

tillvaro. Tack vare medicinen får de här barnen en chans att hinna med sig själva, förklarade 

intervjuperson Gwen. 

Jag tycker att för barn med ADHD, svår ADHD, så gör medicinen att allt det andra blir 

möjligt. /.../ En del av de barnen jag har jobbat med skulle ligga inlåsta på BUP om de inte 

fick medicin. (Eddard) 

I termer av den salutogena teorin (Antonovsky, 2005) tolkar vi det som att medicinen har en 

uppenbar hanterbarhetsfrämjande funktion, både för barnet självt och dess omgivning. Men i 
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intervjuerna nämndes ännu ett interventionsmedel som tycktes vara om möjligt ännu viktigare; 

struktur. Majoriteten av intervjupersonerna var överens om att strukturen var en oundgänglig 

ingrediens i allt arbete med att skapa klarhet och hanterbarhet i barnens tillvaro. Struktur i 

vardagen, i hemmet och i skolan. Strukturen var något som ingick i deras verksamma metoder 

och i dessa strukturer tycktes särskilt tre egenskaper vara centrala; tydlighet, konsekvens och 

förutsägbarhet. 

En grundläggande metod, förutom [det lågaffektiva] bemötandet som är en metod kan jag 

tycka, det är ju att se till att vi har en tillräckligt strukturerad, tydliggörande pedagogik 

som bildar förutsägbarhet för alla. (Leopold) 

Någon av intervjupersonerna upplevde till och med att strukturen var så viktig att några av barnen 

skulle kunna klara sig utan medicin bara tillvaron blev mer anpassad och strukturerad efter deras 

behov. I första hand tyckts vikten av strukturen ha att göra med att de svårigheter dessa barn har 

är just exekutiva; förmågan att planera, fokusera och strukturera. Detta är vad de främst behöver 

hjälp med. Men vi kunde också dra vissa kopplingar till det som intevjupersonerna berättade 

tidigare, att många av barnen kom från hem där kanske en kaotisk tillvaro varit mer vardag än 

undantag. Vi tolkar, och intervjupersonerna bekräftade, att detta måste ha haft en negativ 

inverkan på barnen, som ju redan på förhand har svårt för just detta. 

Har man en struktur så kan man fylla den med det här behandlingsarbetet. För att många 

barn och ungdomar som har ADHD, eller andra diagnoser, de mår väldigt bra av att veta: 

“Nu ska vi äta, den här tiden gör vi det här.” Det blir en trygghet, för de kommer ofta ur en 

kaotiskt miljö där de inte kan reglera sig själva eller omgivningen. Och då [när de inte kan 

reglera sig själva eller sin omgivning] mår de inte bra, de får ångest och stress av det. 

(Viola) 

Hand i hand med strukturen var likaså anpassningen ett genomgående tema när 

intervjupersonerna förklarade hur man på effektivast sätt arbetar med barn och ungdomar med 

ADHD, hur man förebygger och motverkar risken att de utvecklar problemskapande beteenden. 

Strukturen behöver givetvis anpassas individen för att den ska vara verksam, förklarade 

intervjupersonerna, annars blir inte heller tillvaron hanterbar, då den inte är utformad efter det 

särskilda barnet och kan kompensera för just det barnets svårigheter. 

Flera av intervjupersonerna betonade vikten av ett gott samarbete mellan de olika insatserna som 

är inblandade i barnen och ungdomarnas liv - att det är viktigt att barnen och ungdomarna blir 
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delaktiga, får en helhetsbild av sina situationer och en trygg plattform att stå på. Samarbetet och 

delaktigheten var en uppenbart viktig del av strukturen för att få hela “maskineriet” att fungera 

och gå ihop. 

Delaktighet är väldigt viktigt. Att man intresserar sig för vad ungdomen vill ha hjälp med, 

hur ungdomen tänker kring sin situation. Det blir mycket teamwork. “Jag är inte här för att 

hjälpa dig, jag ska upptäcka dig tillsammans med dig.” (Viola) 

Trots detta nämnde flera av intervjupersonerna att de upplevde att samarbetet mellan barnens 

olika inblandade insatser inte alls fungerade som det önskas och bör i dagsläget. Många av 

barnen slussas mellan olika insatser, platser och människor utan att någon enhet ger barnet ett 

ordentligt grepp om tillvaron och tar ansvar för helheten, menade intervjupersonerna. Vi tolkar att 

detta är något som påverkar barnets förmåga att känna hanterbarhet negativt och att det måste 

försvåra och bromsa processen att hjälpa barnet att få kontroll över sitt liv. 

Men jag tror också på det här med samarbete för jag träffar ju väldigt många barn som har 

så otroligt många aktörer kring sig. En elev som jag träffade för inte så länge sedan hade 

sjutton stycken personer kring sig! Alltså inte personer, ännu fler personer! Men 

funktioner. /.../ Delaktighet har vi fullkomligt, tycker jag… Alltså jag vet inte hur vi har 

tolkat det för alla de här barnen ska vara med på alla de här mötena, i allt som sägs kring 

dem och allt är lika viktigt och ingen sorterar någonting. (Leopold) 

 

6.2.3 Meningsfullhet 

För att hela känslan av sammanhanget ska infinna sig krävs även att tillvaron blir meningsfull för 

den aktuella individen (Antonovsky, 2005). Det som intervjupersonerna främst pekade på i detta 

avseende var hur viktigt det var att interventionsmetoderna gav plats och utrymme för individen 

och dess egna potential. Detta är något som lätt glöms bort, menade några av intervjupersonerna, 

men det är otroligt viktigt för att få ett effektivt hjälparbete, för att barnen ska känna sig viktiga 

och värdefulla och känna att livet ger mening för dem. 

Det handlar om att se individen. Det är jätteviktigt. Att förstå individens behov men också 

förstå vad någon är duktig på och hur någon kan använda det de är duktiga på. För det är 

som om det försvinner när vi ser det här [problemskapande] beteendet. Och då tänker vi att 

det här är en krånglig unge och så tittar vi inte liksom, vi förstår inte var styrkorna är 

någonstans. (Leopold) 
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Vi är ju bra på olika saker och det gäller att sträva efter att tänka: “Vad är det här för 

barn? Hur kan jag hjälpa det att nå sin potential?” (Eddard) 

En stor skyddsfaktor och ett sätt för barnen att känna meningsfullhet, som framkom i 

intervjuerna, var att barnet hade något intresse som de kunde utöva. Att de som arbetade med 

barnen kunde hjälpa dem att hitta något som de brann för, något de kunde få chansen att känna 

sig duktiga i och som kunde ersätta den negativa identitetsbilden med en ny positiv. Flera av 

intervjupersonerna nämnde att de kunde se att barn och ungdomar med ADHD har många 

positiva förmågor som de önskade att man som professionell, lärare och förälder tog mer vara på 

och hjälpte barnen och ungdomarna att utveckla. Detta, tolkar vi, skulle inte bara bli till en 

skyddsfaktor för barnet utan även bidra till en upplevelse av meningsfullhet. 

Det är ju oftast väldigt kreativa ungar. (Leopold) 

Jag tänker att förmågan att hålla många bollar i luften samtidigt är de mästerliga på. 

Liksom, att vara lite överallt och att ha koll på många ställen samtidigt. Den här 

överaktiviteten. Där kan man tänka sig att när vi andra är lite trötta på morgonen, och så 

går det en halvtimme, och så har man gjort lite kaffe… ADHD-personen är ju på bollen 

direkt. /.../ Bollsporter i center, jag tror att ganska många är fotbollsspelare. Överblicken 

och snabbheten, och bollsinnet som många har. (Eddard) 

Slutligen framkom att för att verkligen göra tillvaron meningsfull för dessa barn och ungdomar 

var det också viktigt att bekräfta deras autonomi - att visa dem att de faktiskt har makten över 

sina egna liv och själva besitter förmågan att ta kloka beslut och satsa på sådant som de brinner 

för. När barnet känner att den kan återfå makten över sitt liv, som de ofta upplever sig ha förlorat 

genom så många år av misslyckanden och tillrättavisningar, kan de även utvecklas på andra plan, 

återfå energin och viljan att få sitt liv på banan igen. 

Och jag tror att om man ger de här ungdomarna känslan av att de duger precis som de är, 

då kommer utvecklingen automatiskt. (Eddard) 
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7.	Avslutande	diskussion	

7.1	Sammanfattning	av	resultaten	
I detta avsnitt sätter vi våra resultat i ett sammanhang med studiens syfte och frågeställningar för 

att visa studiens viktigaste slutsatser och se om vi har lyckats uppnå vårt syfte att undersöka hur 

professionella inom området förstår och arbetar med ADHD och problemskapande beteenden hos 

barn och ungdomar. 

 

Våra frågeställningar handlade för det första om hur intervjupersonerna såg på sambandet mellan 

ADHD och problemskapande beteende, för det andra vilka skyddsfaktorer de ansåg vara viktigast 

för att motverka utvecklingen av ett problemskapande beteende, samt vilka metoder de använde 

sig av i sitt arbete på området och om dessa var effektiva. 

 

På grund av resultatens natur kommer vi i detta avsnitt diskutera de två första frågeställningar 

gemensamt, för att sedan ägna oss åt metoderna i ett eget avsnitt. 

 

7.1.1 Sambandet mellan ADHD och problemskapande beteende samt skyddsfaktorer 

Resultaten visade att intervjupersonerna ansåg att risken att utveckla problemskapande beteenden 

vid ADHD var stor. Det som slog oss i vår tolkning av intervjupersonernas berättelser var att det 

verkade som om alla risk- och skyddsfaktorerna samspelade och att de beskrevs som ett spektrum 

där den ena extremen var en risk för barnet, medan den andra extremen var ett skydd. Låt oss ge 

ett exempel på vad vi menar med detta: 

 

Tiden som barnet lever med en icke- upptäckt ADHD-problematik kan vara kort (upptäckas 

tidigt) eller lång (upptäckas sent). Om tiden var kort, sågs det som en skyddsfaktor av våra 

intervjupersoner, medan det sågs som en riskfaktor när den var lång. Här ansluter nästa skydds-

/risk- spektrum, som är omgivningens förståelse. Om omgivningens förståelse för 

funtkionsnedsättningen var hög, sågs det som en skyddsfaktor av våra intervjupersoner, medan 

det sågs som en riskfaktor om förståelsen var låg. Vår tolkning av resultaten är även att 

tidpunkten för upptäckt av ADHD och omgivningens förståelse av en sådan problematik påverkar 

varande ömsesidigt, där hög förståelse kan leda till tidig upptäckt och tidig upptäckt till hög 

förståelse. Vidare är vår tolkning av resultaten att den tredje riskfaktorn, de upprepade sociala 
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och akademiska misslyckandena, påverkas av omgivningens förståelse för barnets eller 

ungdomens funktionsnedsättning. Detta eftersom föräldrar och lärare med ökad förståelse kan 

verka för en miljö där barnet eller ungdomen inte misslyckas lika mycket, och det är även detta 

som de flesta av våra intervjupersoner aktivt arbetar med i sina metoder . 

 

Ur vår teoretiska ansats tolkar vi resultaten som att barn och ungdomar med ADHD på grund av 

de beskrivna misslyckandena genom en stämplingsprocess formar avvikaridentiteter, särskilt när 

omgivningens förståelse är låg. Denna identitet gör sedan att det blir mycket svårt för individen 

själv att vända en negativ trend, då det bryter mot den identitet som har byggts upp. Denna 

beteendeinkongruens som uppstår kan alltså enligt vår förståelse leda till att barn “fastnar” i sina 

avvikarkarriärer och behöver extra mycket stöd för att kunna bryta denna bana och motverka 

stämplingsprocessernas effekter (Goldberg, 2010). 

 

7.1.2 Interventionsmetoder 

Vår tolkning är att det bästa sättet att förstå intervjupersonernas metoder inte är att titta på vad de 

professionella gör rent konkret i sitt dagliga arbete, då detta kan verka förvirrande på grund av det 

stora antalet olika arbetsområden och verksamhetsformer. Istället anser vi att det är mera 

meningsfullt att försöka förstå vilka faktorer de professionella försöker att påverka på en mer 

grundläggande nivå. Genom att fokusera på dessa grundläggande faktorer anser vi att man kan få 

en tydlig överblick över den variation av metoder som intervjupersonerna beskrev, utan att 

riskera att fastna i detaljer. 

 

Intervjupersonerna beskrev som tidigare nämnt en mängd olika metoder för intervention. Detta 

kan delvis förklaras av att de arbetade inom ett antal olika områden, om även med mer eller 

mindre samma målgrupp. Vi tolkade dock resultaten som att de flesta metoderna ämnade att 

främja grundstenarna i KASAM-teorin; nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

barnens och ungdomarnas liv (Antonovsky, 2005). Detta gjorde man bland annat genom att skapa 

tydliga strukturer och miljöer (hanterbarhet, begriplighet), och genom att ordna aktiviteter och 

fritid för att bygga upp barnens och ungdomarnas styrkor och intressen (meningsfullhet). Vi 

tolkar resultaten som att även medicinering kan ses som ett verktyg att skapa en känsla av 

hanterbarhet genom att det främja barnets förmåga till koncentration, lugn och kontroll. 

 

En positiv bieffekt av att bygga på barnens och ungdomarnas intressen var även att det enligt 

intervjupersonerna tycktes stärka självförtroende och självkänsla. Enligt vår förståelse av 



 
 

 51 

stämplingsteorin är det sannolikt att detta bidrar till att ett positivt identitetsskapande kan börja 

för barnets eller ungdomens del. Därmed blir denna strategi ett verktyg för att vända och bryta 

barnets och ungdomens “avvikarkarriär”. 

 

Vad angår metodernas effektivitet kan vi utifrån våra resultat inte dra några särskilt bestämda 

slutsatser. Det enda vi kan säga är att samtliga intervjupersoner ansåg att deras arbete hade god 

effekt. 

 

7.2	Övriga	reflektioner	kring	resultaten	
Som vi nämnde vid presentationen av resultaten var det inga av våra intervjupersoner som 

uteslutande arbetade med barn och unga med ADHD. De uttryckte sig ofta som om deras 

förståelse av hur ett problemskapande beteende utvecklas hos barn och ungdomar med ADHD 

även gäller barn och ungdomar med andra svårigheter. Detsamma gällde intervjupersonernas 

metodbeskrivningar. Särskilt tydligt var detta hos Eddard, Viola och Ayna, som alla tre arbetade 

på HVB-hem. Deras målgrupp var bred och inte begränsad till ungdomar med ADHD. Alla tre 

beskrev att deras huvudsakliga metoder användes generellt i verksamheten, obundet till form av 

psykiatrisk diagnos eller annan problematik. Vi anser att detta kan vara relevant att undersöka i 

fortsatt forskning. Är de psykosociala mekanismer som beskrivs av våra intervjupersoner 

allmängiltiga och skulle de kunna förklara uppkomsten av problemskapande beteenden i långt 

större utsträckning än bara i samband med ADHD? 

 

7.3	Jämförelse	med	tidigare	forskning	
Eftersom denna studies karaktär skiljer sig så tydligt från den tidigare forskningen blir det svårt 

för oss att göra en direkt jämförelse av resultat eller slutsatser. Dock slogs vi av en tydlig 

skillnad. En stor del av den tidigare forskningen behandlar diagnoserna ODD och CD i samband 

med ADHD och problemskapande beteenden (von Polier et al., 2012). Dessa diagnoser var det 

dock ingen av våra intervjupersoner som nämnde i sina berättelser. Här måste sägas att vi under 

intervjuerna inte heller ställda några frågor om dessa diagnoser, då vi inte ville styra 

intervjupersonernas berättelser. Dock hade vi förväntat oss att temat ändå skulle ha kommit upp 

under de flesta intervjuer. 
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Vad detta beror på kan vi bara spekulera kring. En anledning skulle kunna vara att många av de 

tidigare studierna fokuserar på ADHD i samband med kriminalitet (Mordre et al., 2011; 

Mannuzza, et al., 2008), medan vi istället undersökte problemskapande beteenden (som i och för 

sig kan innefatta kriminalitet). Kanske hade vi fått andra resultat om vi hade intervjuat personer 

inom rättsväsendet och rättspsykiatrin? 

 

Vidare kan det vara värt att påpeka att resultaten i vår studie ger en tämligen detaljerad bild av de 

psykosociala mekanismer (framför allt stämplingsprocesser) som intervjupersonerna ansåg drev 

fram utvecklingen av problemskapande beteenden hos barn och ungdomar med ADHD. Sådana 

resonemang har vi inte kunnat hitta i tidigare forskning. En bidragande faktor till detta är 

säkerligen att den forskning som tidigare bedrivits inom området till största del är av kvantitativ 

karaktär. 

 

7.4	Reflektioner	kring	metod	
När vi kritiskt granskar denna intervjustudie måste vi rikta kritik mot studien på huvudsakligen 

två punkter: Urvalet av intervjupersoner och det faktum att vi bad intervjupersonerna att berätta 

om sina arbetsmetoder och deras effektivitet i en kvalitativ intervjustudie. 

 

Vi har även reflekterat över vårt val att använda oss av begreppet “problemskapande beteende” så 

som vi har valt att definiera den i denna studie. 

 

7.4.1 Kritisk diskussion av urvalet av intervjupersoner 

På grund av den begränsade tiden som var till förfogande för genomförandet av denna studie var 

vi som författare tvungna att hitta intervjupersoner samt genomföra intervjuerna inom relativt 

kort tid. Detta gjorde att vi inte hade möjlighet att göra någon större utvärdering av vilka 

intervjupersoner som skulle lämpa sig allra bäst för studien. En viss utvärdering gjordes 

naturligtvis i samband med att förfrågningarna skickades ut, men därefter såg vi ingen möjlighet 

att göra något vidare urval. Vi intervjuade samtliga personer som var villiga att  medverka i 

studien. Med detta sagt anser vi likväl att våra intervjupersoner generellt hade en gedigen 

erfarenhet av ämnet och att de resultat vi fått fram inte ger oss anledning att vara oroliga i frågan. 
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7.4.2 Utvärdering av metoder 

En del av de frågor vi ställde under intervjuerna handlade om intervjupersonernas arbetsmetoder 

och deras effektivitet. Vi måste här vara medvetna om att intervjupersonerna i sina svar, särskilt 

på dessa frågor, kan ha bias, som vi som författare måste ta hänsyn till i våra tolkningar och 

slutsatser. Då intervjupersonerna kan antas ha ett intresse att framställa sina metoder i positiva 

ordalag påverkas alltså reliabiliteten i svaren. Generellt har vi som tidigare nämnt alltså valt att 

inte uttala oss om något annat än att intervjupersonerna beskrev sina metoder som effektiva. 

Utöver detta har vi även redovisat den kritik som intervjupersonerna själva har riktat mot sina 

metoder (se resultat, s. 29-36). 

 

För att på ett meningsfullt sätt kunna jämföra metodernas effektivitet skulle man eventuellt 

kunnat ha utformat studien som en observationsstudie och observerat praktik, eller undersökt 

området med kvantitativa metoder i form av registerdata såsom inskrivnings-/ 

utskrivningsgrunder på HVB-hem eller dylikt.  

 

7.4.3 Begreppet “problemskapande beteende” 

Den breda definition av begreppet “problemskapande beteende” som vi valt att använda oss av i 

denna studie har både för- och nackdelar. Den huvudsakliga fördelen, och även 

huvudanledningen till att vi valde termen, är att den kan inkludera en lång rad olika beteenden - 

från aggressiva, utåtagerande beteenden till självskada, narkotikamissbruk och kriminalitet. Med 

en sådan bred definition minskade vi risken att utesluta intervjupersoner som inte arbetade inom 

“rätt” område men som ändå var relevanta, samt att vi kunde lämna plats för intervjupersonernas 

egna definitioner av vad ett problemskapande beteende är. På samma sätt försökte vi även att 

undvika att intervjupersonerna skulle känna att deras svar saknade relevans för studien och att 

deras kunskap var “fel sorts” kunskap för vår studie.  

 

Å andra sidan måste vi vara medvetna om att breda begrepp saknar precision. Detta gör att vi i 

denna studie exempelvis inte har haft möjligheter att noggrannare jämföra olika former av 

problemskapande beteenden, eller att sätta dessa i sammanhang med olika former av 

interventionsmetoder. 
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7.5	Avslutning	och	tankar	kring	vidare	forskning	
På grund av den övergripande karaktären i denna studie anser vi som författare att den inte är 

användbar som vägledning i enskilda fall. Istället bör den ses som ett bidrag till bilden av hur 

man arbetar inom området idag. 

 

Vi anser att det behövs mer forskning som undersöker de psykosociala mekanismerna som ligger 

till grund för utvecklingen av problemskapande beteenden, inte bara hos individer med ADHD. 

Den tidigare forskningen som vi undersökt har enligt vår tolkning begränsad nytta för 

professionella på gräsrotsnivå som letar efter evidensbaserad vägledning i sitt arbete. Flera av 

våra intervjupersoner ansåg att kunskapen inom området i allmänhet fortfarande är för låg idag, 

vilket de såg som en bidragande faktor till mycket av de svårigheter barn och ungdomar med 

ADHD möter. Vi menar att det är en viktig uppgift för forskning inom detta område att bidra till 

att motverka denna brist på kunskap, och då behövs studier som har verklig anknytning till 

praktiken. 
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Bilaga	1	-	Missivbrev	
 

Intervjubaserad undersökning kring ADHD och problemskapande beteende 

 

Vi som skriver heter Christina Siljeving och Peter Friemann, och vi är två socionomstudenter, 

inne på vår 6:e termin och igång med att skriva C-uppsats. Vår uppsats handlar om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (främst ADHD) och dess koppling till problem- och 

riskbeteenden. Vi vill undersöka vilka metoder som professionella yrkesutövare använder sig av 

för att motverka och förebygga problemskapande beteenden hos denna målgrupp och hur arbetet 

kring problematiken i övrigt ser ut. 

 

För att samla in information till vår studie vill vi intervjua yrkesprofessionella som har erfarenhet 

av målgruppen och problematiken. Vi har kontaktat dig för att vi tror att du skulle kunna vara 

lämplig! 

 

Tanken är att ett intervjutillfälle per deltagande person bör kunna räcka. Intervjun kommer 

fungera som ett vanligt samtal och ha sin utgångspunkt i ett antal teman. Dessa teman kan du som 

intervjuperson få sänt till dig på förhand, om så önskas. Tid och plats för intervju sker enligt dina 

önskemål. Deltagandet kommer naturligtvis behandlas konfidentiellt och enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, och resultatet kommer endast användas för forskningsändamål. 

 

Om du tror att du skulle kunna bidra i vår studie och kan tänka dig att delta vill vi mycket gärna 

att du kontaktar oss snarast! 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

 

Peter Friemann 
(kontaktuppgifter) 

 

Kristina Siljeving 
(kontaktuppgifter)  
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Bilaga	2	-	Intervjuguide	

Intervjuguiden är generell, med förslag på frågor som täcker in de frågeställningarna som 

uppsatsen avser att besvara. Det är inte tänkt att frågorna ska följas strikt, och följdfrågor kan 

ställas efter behov. Intervjuerna kommer att vara uppdelade efter teman som motsvarar studiens 

frågeställningar. Tanken är att presentera alla teman för intervjupersonen i förväg, och sedan 

berätta när man byter tema. Med detta hoppas vi att underlätta för intervjupersonerna att uppfatta 

frågorna korrekt och ge adekvata svar. 

Vi kommer även att definiera vad vi menar med termen “problemskapande beteende” innan 

intervjun påbörjas (se definition i PM), samt fråga om intervjupersonen godkänner att vi spelar in 

intervjun. 

Inledningsfrågor: 

● Hur länge har du arbetat med barn/ungdomar med ADHD och problemskapande 

beteenden? 

● Under vilken befattning har du arbetat med ADHD och problemskapande beteende under 

ditt yrkesliv? 
 

Tema 1: ADHD och problemskapande beteenden 

● Vilka är dina erfarenheter kring ADHD och risken att utveckla problemskapande 

beteenden? 

● Har du någon erfarenhet av särskilda varningstecken eller riskfaktorer när det gäller 

ADHD och risken att utveckla problemskapande beteende? 

 

Tema 2: Skyddsfaktorer 

● Vilka faktorer anser du är viktigast för en positiv utveckling hos barn/ungdomar med 

ADHD och problemskapande beteenden? 

● Vilka av dessa faktorer kan man enligt din erfarenhet påverka som socialarbetare? 
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Tema 3: Metoder 

● Vad använder du/ni för metoder ert arbete kring barn/ungdomar med ADHD och 

problemskapande beteenden? 

● I vilka avseenden skiljer valet av metoder sig åt när det gäller att förebygga respektive 

intervenera i problemskapande beteende? 

● Vilka metoder är enligt din erfarenhet särskilt effektiva för att främja en positiv 

utveckling hos barn/ungdomar med ADHD och problemskapande beteenden? 

● Vad anser du om eventuella brister eller nackdelar med de metoder som används i arbetet 

idag? 

 

Tema 4: Möjligheter 

● Hur bedömer du möjligheterna att motverka och förebygga problemskapande beteenden 

hos barn/ungdomar med ADHD? 

● Har du några tankar kring strukturella förändringar som skulle kunna förbättra 

möjligheterna att motverka och förebygga problemskapande beteende hos barn/ungdomar 

med ADHD? 
 

Övrigt 

● Är det något av det vi har pratat om som du vill förtydliga? 

● Är det något viktigt som du anser att vi borde ha frågat om? Kan du i så fall berätta om 

det? 


