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Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa behandlares syn 

på och tal om behandling för personer med samsjukligheten 

ADHD och missbruk. Studien bygger på den hermeneutiska 

forskningstraditionen, som är läran om tolkning i allmänhet, alla 

slags mänskliga handlingar och samhälliga företeelser, i syfte att 

nå förståelse för dem. Resultatet grundar sig på fyra semi-

strukturerade intervjuer, där alla intervjupersoner på olika sätt är 

aktiva inom arbetet med denna grupp av klienter. Resultatet har 

analyserats och tolkats utifrån teorin socialkonstruktionism som 

bygger på idén att den sociala verkligheten och sociala fenomen är 

konstuerade. Enligt denna teori existerar inte verkligheten 

oberoende av människan, utan den skapas i interaktionen mellan 

människor. Resultatet visar att personer som arbetar med personer 

med ADHD och missbruk har svårt att tala om båda dessa tillstånd 

och insatser som finns det tillgängliga. En slutsats är att det idag 

inte finns tillräckligt med samordnade insatser kring behandling av 

personer med samsjukligheten ADHD och missbruk. 

  



Förord 
Inledningsvis vill vi tacka intervjupersonerna som delat med sig av sin tid och 

sina tankar kring samt erfarenheter av arbete med personer med samsjukligheten 

ADHD och missbruk. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  

Vi vill även tacka vår handledare Marita Pekkanen Myhrberg för det stöd och 

synpunkter hon gett oss under uppsatsens gång. Du har gett oss många tips och 

råd som hjälpt oss komma vidare då vi stått stilla.  

 

Växjö mars 2011 

Aida Basic 

Sanna Ström 
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INTRODUKTION 
Personer som har missbruks- och beroendeproblem har en ökad risk för att utveckla 

olika psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Motsvarande gäller de som har 

någon typ av psykiatrisk diagnos, det är vanligt att dessa personer har någon form av 

missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2007).  

För att få en lämplig behandling är det viktigt att klienten får hjälp och behandling av 

både missbruket och den psykiatriska diagnosen samtidigt. Enligt socialstyrelsen (2007) 

finns det ingen specifik behandling för samsjuklighet som är evidensbaserad. Det finns 

dock metoder som har visat sig vara effektiva när man behandlar personer som har 

missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom. Socialstyrelsen 

(2007) menar att det inte finns något som talar emot att det går använda dessa metoder 

även vid samsjuklighet.  

Denna studie inriktar sig på de insatser som används vid behandling av klienter med 

kombinerad ADHD-diagnos och missbruk. Studien ska ge en förståelse av hur olika 

principer styr utformningen av de insatser som används vid behandlingsarbete.  

Socialstyrelsen (2007) redovisar riktlinjer för principer som är av betydelse för en 

effektivare behandling. Dessa principer handlar om att behandlaren ska kunna se den 

enskilde som medaktör i förändringsprocessen och ha förmågan att upprätta en 

fungerande terapeutisk relation. Behandlaren ska även kunna se till den enskildes 

personliga och sociala förutsättningar och fas i förändringsprocessen och utifrån det 

anpassa olika insatser samt samverka med de i hans/hennes levnadsmiljö som kan bidra 

till en positiv förändring (Socialstyrelsen, 2007). Som framtida behandlare är det 

nödvändigt att ha vetskap om vilka principer som det arbetas och bör arbetas efter för 

att kunna utföra ett arbete med goda resultat när det gäller personer med ADHD.   

Förförståelsen för denna studie bygger på den kunskap som vi tillägnat oss hittills under 

vår utbildning samt den litteraturgenomgång vi utförde i samband med B-uppsatsen. Vi 

insåg då att personer som har både ADHD och missbruk utgör en stor utmaning utifrån 

ett behandlingsperspektiv, med många komplexa problem som kräver en genomtänkt, 

samordnad och individuell anpassad behandling. 

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder, uppmärksamhetsstörning/ 

hyperaktivitet) är förenat med en förhöjd risk att utveckla ett missbruk. För de som är 

drabbade av ADHD och som inte får behandling, eller den rätta behandlingen, är 

missbruk av droger, alkoholism och rökning vanligt. För att minska riskerna för att 

dessa individer hamnar i någon form av missbruk samt för att hjälpa de som redan är i 

ett pågående missbruk, behövs stöd och behandling som är utformat efter varje individs 

enskilda behov (Modig, 2005).  

Bakgrund 

Begreppsdefinitioner 

 ADHD; ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder, 

uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet) är en neuropsykiatrisk störning som 

ofta upptäcks i barndomen men som ibland diagnostiseras först senare i livet 

(Brar & Flyckt 2006). Huvudsymtomen vid ADHD hos barn är 
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uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. Länge var 

uppfattningen att problemen vid ADHD ”växer bort”, men så är sällan fallet. De 

grundläggande svårigheterna för ett barn med ADHD kvarstår i större eller 

mindre grad även i ungdomsåren och i vuxenlivet (Socialstyrelsen 2002).  

 

 Missbruk; För att en individs användning av droger ska klassas som ett missbruk 

krävs att minst ett av nedan angivna kriterier ska vara uppfyllda under en och 

samma 12-månaders period;  

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

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

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

exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem. (Socialstyrelsen 2006).  

 Principer; i denna studie avses de gemensamma principer och förhållningssätt 

inom en verksamhet som leder till lyckosamma förändringsprocesser och bidrar 

till att förstärka effekten av valda behandlingsmetoder. De principer som är av 

stor vikt för behandlingsresultaten är att man som behandlare ska betrakta den 

enskilde som medaktör i förändringsprocessen, upprätta en fungerande 

terapeutisk relation, anpassa olika insatser till den enskildes personliga och 

sociala förutsättningar och fas i förändringsprocessen samt samverka med olika 

”läkande krafter” i hans/hennes levnadsmiljö (Socialstyrelsen, 2007).  

Debatten kring ADHD 

ADHD är en av de mest uppmärksammade neuropsykiatriska funktionshinder som har 

diskuterats under senare år. När det finns en biologisk förklaring till olika former av 

funktionshinder innebär det ofta mer acceptans, och i debatten om ADHD som diagnos har 

det funnits delade meningar. De två huvudsakliga ståndpunkterna i debatten kring ADHD är 

starkt polariserade. Den ena går ut på att ADHD är en störning i hjärnan, dvs. har en 

biologisk förklaring, medan den andra är att de som fått diagnosen egentligen inte är 

neurofysiologiskt eller psykiatriskt annorlunda jämfört med andra, utan att det istället är vår 

kultur som inte tolererar stökiga barn (Honos & Webb, 2008).  

En person som inte helt accepterat ADHD som ett neuropsykiatriskt funktionshinder och 

som på senare tid stått i centrum i den aktuella debatten om ADHD är sociologen Eva 

Kärfve. Hennes resonemang går ut på att diagnoser som ADHD är ovetenskapliga och hon 

är starkt kritisk till hypotesen att denna typ av besvär har en delvis biologisk grund (Kärfve, 

2000). En viktig utgångspunkt i Kärfves resonemang är att en psykiatrisk diagnos 

förutsätter att det föreligger ett klart definierat ”fel” i centrala nervsystemet och enligt henne 

har inte ett sådan kunnat påvisas i samband med ADHD (Kärfve, 2000). 

 

Christopher Gillberg, som är en av de mest representerade forskare inom detta område, 

representerar den biologiska förklaringen till uppkomsten av ADHD. Hans resonemang går 

ut på att allt mänskligt beteende, oavsett om vi betraktar det som normalt eller onormalt, har 

en biologisk förklaring men att det inte är frågan om någon hjärnskada. Han menar att det 

istället bör betraktas som ett utryck för våra biologiska mekanismer i hjärnan. ADHD är, 
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menar Beckman m.fl. (2004), inte olik andra psykiatriska sjukdomar, där vi idag inte känner 

till alla underliggande biologiska processerna i detalj, eller kan påvisa några tydliga ”fel”.  

Precis som det råder olika uppfattningar om huruvida ADHD är en neuropsykiatrisk 

sjukdom eller inte, råder det olika uppfattningar om huruvida man ska, och hur man i så fall 

bör behandla ADHD (Honos & Webb, 2008). Att medicinera barn för att minska ADHD-

symtomen har i början väckt många starka åsikter, men på senare tid har det blivit mer 

accepterat och många har slutat att ifrågasätta den behandlingsformen och dess verkan och 

biverkan på personen i fråga. Men faktum är, som Honos & Webb (2008) skriver, att vi 

fortfarande inte vet så mycket om långsiktiga effekter av att behandla barn med t.ex. ritalin 

(namnet för metylfenidat som räknas till den grupp stämningsförändrande läkemedel som 

stimulerar hjärnans funktion). Läkemedlet klassas på samma sätt som kokain, morfin och 

amfetamin, och är inte bara beroendeframkallande utan också en ”inkörsport” som skulle 

kunna leda till beroende av farligare droger senare i livet (Honos & Webb, 2008).  

Läkemedelsbehandling av ADHD 

Både Dodson (2005) och Biederman, Spencer och Wilens (2004) uppger att de 

vanligaste läkemedel som har använts i decennier för att behandla personer med ADHD 

och andra neuropsykiatriska funktionshinder och som anses ge bäst resultat är de som 

klassas som centralstimulerande läkemedel (CS) . Forskning visar, både enligt Wilens 

(2004) och Dodson (2005), att bland de mediciner som oftast skrivs ut för olika ADHD 

relaterade besvär är de som innehåller metylfenidat och vissa amfetaminer. Amfetamin 

har länge varit den mest effektiva och vanligaste medicinen som använts, men 

föreskrivningen har alltid varit en kontroversiell fråga. År 1968 godkände Food and 

Drug Administration (FDA) metylfenidat för behandling av barn med hyperaktiva 

reaktioner och därmed kom det allt mer att ersätta amfetamin som det första valet. 

Dodson (2005) skriver att på senare tid har flera mediciner med längre verkningstid 

blivit tillgängliga, vilket reducerar intaget av medicinen till en gång per dag. De äldre 

varianterna av metylfenidat är korttidsverkande och behöver tas flera gånger om dagen. 

Läkemedelsbehandling av vuxna med ADHD kan reducera symptom som 

ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (Bramham m.fl. 2009).  Detta leder 

till att de kan fungera bättre i relationen med sin omgivning och därmed kan deras 

förmåga att ta till sig de andra behandlingsformerna och lära sig nya sätt att hantera sina 

svårigheter förbättras (Dodson, 2005). Det finns dock vissa biverkningar med dessa 

läkemedel, de vanligaste är minskad aptit och sömnstörningar. Andra biverkningar som 

kan förekomma men är mer sällsynta är huvudvärk, magbesvär och ökad trötthet. Även 

om läkemedel förblir en grundpelare i behandlingen av ADHD växer en ny generation 

av icke-stimulerande läkemedel fram som är lämpliga alternativ till personer med 

diagnostiserad ADHD (Biederman m.fl. 2004).  

Läkemedel för behandling av ADHD och missbruk 

Enligt Wilens (2004) bör behandlingen av personer med ADHD och missbruk inledas 

med icke-stimulerande läkemedel för att minska risken för återfall och eventuellt kan 

fortsätta med CS-medel, som metylfenidat och amfetaminer. Metaamfetamin bör dock 

undvikas eftersom den medför stor risk att återgå till missbruk. Den medicin som har 

visat goda effekter i behandling av personer med ADHD är atomoxetin som är ett icke-

stimulerande läkemedel. Medicinen medför ingen risk för missbruk och har goda 

effekter på andra symtom, som ångest och humörstörningar, som ofta rapporterats hos 
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vuxna med ADHD. Att behandla personer med ADHD och missbruk med 

centralstimulerande läkemedel anses, enlig Wilens (2004), fortfarande som 

problematiskt och outforskat och bör därför påbörjas med de läkemedel som har låg 

missbrukspotential, som metylfenidat eller Pemolin. Även Bukstein (2008) uppger att 

användningen av icke-stimulerande läkemedel av ADHD skulle kunna minska 

förekomsten av drogmissbruk, men menar att det inte bör ske på bekostnad av 

behandlingseffekten.  

Effekter av de nyare antidepressiva läkemedlen har utvärderats och visat ge positiva 

resultat i behandlingen för vuxna personer med ADHD och missbruk, men bör undvikas 

i behandling av barn och ungdomar. Detta beror på att den amerikanska Food and Drug 

Administration (FDA) år 2004 utfärdade en varning om att dessa läkemedel kan öka 

risken för självmord hos barn och ungdomar som använder dem (Wilens, 2004).  

Övervakning av läkemedelsbehandling  

Forskning har visat att olika läkemedelsbehandlingar kan användas för behandling av 

personer med diagnostiserad ADHD och samtidig drogmissbruk för förbättrade 

behandlingsresultat och minskat drogsug (West m.fl. 2007). Läkemedelsbehandlingen 

bör dock noggrant övervakas av läkare eftersom dessa personer redan har en förhöjt risk 

för missbruk. Läkare som behandlar patienter med ADHD måste vara medvetna om 

både beteenden och medicinska tecken på missbruk och noga undersöka sina patienter 

för drogmissbruk. Även om behandling av ADHD med stimulerande läkemedel är det 

mest effektiva sättet att minska förekomsten av missbruksproblem hos individer med 

ADHD, bör dessa övervakas noggrant för att säkerställa att de terapeutiska läkemedlen 

inte missbrukas (Bukstein, 2008). 

Behandlingen måste vara noggrant planerad 

Enligt Wilens (2004) är det fortfarande oklart varför personer med ADHD löper större 

risk att utveckla ett missbruk, men att hyperaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet och 

självmedicinering studeras som möjliga orsaksförklaringar. Eftersom självmedicinering 

nämns som en möjlig orsaksförklaring, menar Wilens (2004), att behandlingen av 

personer med ADHD och missbruk måste vara noga utformad och planerad.  

Individer med diagnostiserad ADHD bör få rådgivning när det gäller den ökade risken 

för att hamna i missbruk, och deras läkemedelsanvändning måste kunna följas för att 

säkerställa att optimal behandlingseffekt uppnås och att läkemedlen inte missbrukas 

(Bukstein, 2008).  

12–stegsprogrammet nämns som en eventuell behandlingsform, men enligt Wilens 

(2004), har erfarenheterna visat att personer med ADHD har svårt att följa programmet. 

Som en del av återfallsförebyggande arbete nämner Wilens (2004) kognitiv 

beteendeterapi som en särskild effektiv form av behandlingen av personer med ADHD 

och missbruk. Den hjälper personen att bryta av sina typiska beteendemönster och 

integrera nya. Cruce (2008) poängterar att de viktigaste aspekterna för att förebygga 

återfall är att minska exponeringen för narkotika, stödja motivation och självkontroll, 

lära sig hantera drogsug och negativa känslor, identifiera tankeprocesser som kan leda 

till återfall samt utveckla en krisplan. Enligt Cruce (2008) finns det fyra positiva 

”livskvalitetsfaktorer” för att personer med samsjuklighet ska sluta missbruka: 

regelbundet deltagande i angenäma aktiviteter, ett anständigt boende, ett kärleksfullt 
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förhållande till en missbruksfri person som accepterar den psykiska sjukdomen och en 

positiv relation till en behandlare. Vidare skriver Cruce (2008) att stödet bör utformas så 

att det hjälper individerna att göra viktiga förändringar i sina liv, som att byta 

vänskapskretsen, finna en meningsfull sysselsättning och träffa andra personer som 

befinner sig i liknande situation. Individens kunskaper om dess liv och dess sociala 

nätverk bör ses och användas som en tillgång för en framgångsrik behandling, menar 

Cruce (2008). 

Att kombinera terapi och läkemedel 

Det finns flera behandlingsmetoder för vuxna med ADHD. De mest använda och 

studerade behandlingsmetoderna är de psykofarmakologiska, men Virta m.fl. (2008) 

menar på att det inte är alla vuxna med diagnostiserad ADHD som kan eller vill 

använda läkemedel. Det förekommer att individer som behandlas med läkemedel inte 

svarar på medicinen, samtidigt som det finns de där medicinen fungerar men en stor del 

av symtomen kvarstår. Enligt Bramham m.fl. (2009) visade kontrollerade studier av 

läkemedelsbehandling att 20-30 % av vuxna med ADHD antingen inte svarade på 

medicinen eller att symtomen till stor del blev kvar.  

Även om medicinering kan lindra en del centrala symtom på ADHD, kan medicinen i 

sig inte ändra de strategier som individen lärt sig genom livet för att klara av en 

fungerande vardag. Medicinering bidrar inte heller med de strategier och färdigheter 

som behövs för att individen ska klara en framtid med olika ADHD relaterade problem. 

Därmed finns det ett ökat behov av effektiva icke-farmakologiska behandlingar för 

vuxna med ADHD (Virta m.fl. 2008). Även Wilens (2004) uppger att behandlingen för 

ADHD måste innehålla både psykoterapi och läkemedelsbehandling för att det ska vara 

framgångsrik. Forskning tydligt visar att läkemedelsbehandling endast ger en omedelbar 

lättnad, men problemet med att klara av att hantera svårigheter i det vardagliga livet och 

leva med sitt neuropsykiatriska funktionshinder kvarstår.  

Psykosociala insatser och kognitiv beteendeträning  

Virta m.fl. (2008) uppger att studier visar att KBT (kognitiv beteendeterapi) i grupp har 

gett olika förbättringar hos vuxna med ADHD symtom. De menar att behandling med 

mediciner tillsammans med KBT är effektivare än när man bara använder mediciner. 

Bramham m.fl. (2009) visar resultat på att KBT behandlingar i grupp kan vara ett 

användbart och kostnadseffektivt medel för att ge vuxna med ADHD psykologiska 

strategier och stärkt självkänsla. KBT är en metod som hjälper människor med ADHD 

att lättare förstå sin sjukdom, att klara av sina svårigheter samt att utveckla en tro på sig 

själv inför framtida insatser. Gruppterapi kan även vara till fördel då deltagarna kan 

känna att de får träffa personer som har liknande livserfarenheter och som förstår dem. 

Detta är förenligt med de många rapporter om vuxna med ADHD som har känslor av 

isolering och att vara missförstådda av andra.  

Personer med ADHD behöver hjälp att hitta fungerande strategier i sin vardag genom 

pedagogisk anpassning. För att en person med neuropsykiatrisk funktionshinder ska få 

en bättre fysisk och psykisk hälsa, ett fungerande boende, arbete och sysselsättning, 

försörjning, relationer m.m. krävs ofta ett samarbete mellan olika insatser. Brar och 

Flyckt (2006) har genomfört en studie som visar att det finns omfattande behov av både 

psykiatrisk behandling och andra stödinsatser som idag troligen i låg grad tillgodoses 

vid ADHD. Stödet och behandlingen bör vara utformad på så sätt att det innefattar 
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viktig information, praktiska råd och strategier som underlättar för personerna att leva 

med sitt funktionshinder. Majoriteten av dem behöver hjälp med att strukturera upp sin 

vardag och på så sätt underlätta tillvaron. ADHD får ofta omfattande konsekvenser för 

en persons sätt att fungera i de flesta vardagssituationer. ADHD har också en betydande 

inverkan på självbild, utveckling och hälsa i vid mening. Personer med denna diagnos 

behöver bli bemötta utifrån sina förutsättningar och kan då få större möjlighet att leva 

ett bra liv utan att uppleva sig ha problem som hindrar i vardagen (Socialstyrelsen, 

2002).  

I en artikel i läkartidningen skriver Björn Kadesjö (2001) att det enda som visats ge 

effekt är behandling med centralstimulantia och psykosociala interventioner, men att det 

behövs fler långtidsuppföljningar. 

Samtidig behandling av ADHD och missbruk 

Personer med missbruksproblem och som även har en psykiatrisk sjukdom riskerar i 

större utsträckning att misslyckas med att engagera sig i en behandlingsmetod än 

personer som endast har missbruksproblem. Dem riskerar även i större utsträckning att 

lämna behandlingen innan den är slutförd samt till återfall efter behandlingen. Det är 

därför nödvändigt att den psykiatriska sjukdomen och missbruket behandlas samtidigt. 

(West, Mulsow & Arredondo. 2007)  

Wilens (2004) uppger att personer med diagnostiserad ADHD har en förhöjd risk att 

utveckla missbruk och att det är vanligt förekommande att detta sker. Behandling för 

vuxna med ADHD och missbruk bör därför innehålla en kombination av 

missbruksbehandling/psykoterapi och läkemedelsbehandling. För att personer med 

ADHD och missbruk ska kunna ha nytta av behandlingen, understryker Wilens (2004) 

vikten av minst en drogfri månad innan behandlingen börjar. 

Enligt Wilens (2004) bör alla vuxna med ADHD systematiskt efterfrågas om missbruk.  

I utvärdering och behandling av personer med ADHD och missbruk bör ingå en plan 

som berör alla aspekter i dess vuxna liv. En noggrann utvärdering av personens fysiska 

och psykiska hälsa, missbruk, sociala och kognitiva förmågor, familjesituation och 

utbildning bör göras. När det gäller missbruk, skriver Wilens (2004), är det viktigt att ta 

reda på personens missbrukshistoria, användning och eventuella tidigare behandlingar. 

Noggrann uppmärksamhet bör ägnas åt differentiella diagnoser som kan överlappa 

ADHD eller vara en följd av långvarigt missbruk. Som tidigare nämnts, bör första 

prioriteringen ligga på att stabilisera personens missbruk och sedan bör man börja 

behandlingen av de tillstånd som har större negativ effekt på personen i fråga. Som t.ex. 

om personen är deprimerad bör depressionen behandlas först för att öka personens 

förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. 

Teoretiska utgångspunkter 

Det har alltid funnits en stark tendens att tro att allt som erhållit ett 

namn måste vara ett ting eller väsen med en oberoende existens. Och 

även om inget verkligt väsen som svarar mot namnet hittats har man inte 

för den skull antagit att inget fanns, utan tänkt sig att det var något 

alldeles särskilt svårfattligt och mystiskt.  

    John Stuart Mill 
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Utgångspunkten för undersökningen är att personer med både ADHD och missbruk är 

en svår grupp ur ett behandlingsperspektiv, att det är den gruppen som ofta ”faller 

mellan stolarna” på grund av sin komplexa problematik. 

Studien utgår från en teori om socialkonstruktion som enligt Isaksson (2009, s. 39) 

”bygger på att den sociala verkligheten och sociala fenomen är konstruerade, något som 

sker i interaktion mellan människor när de skall förstå och begripliggöra verkligheten” .  

För att lättare kunna förstå verkligheten, menar Hartman (2004), att vetenskapen 

beskriver den som klassificerad och kategoriserad, dvs. som olika slags företeelser.  

Det som är intressant för denna studie är den verkliga existensen av nämnda klasser, 

dess innebörd och betydelse, både för dem som tillhör någon av klasserna men inte 

minst för personer i deras omgivning och samhället i stort. Vad eller vem är det som 

bestämmer normer, avvikelser och acceptabla företeelser i ett samhälle? Eller finns de 

bara där utan att ”någon” eller ”något” behöver synliggöra dem? Och vilka effekter har 

synliggörandet och kategorisering av olika slags företeelser? Det är dessa frågor som 

socialkonstruktionism försöker förklara.  

Beteendevetenskaperna talar om olika slags beteende, mentala sjukdomar, processer och 

tillstånd. Hur de använder språket när de talar om något eller någon har stor betydelse, 

för språket har den förmågan att gå utöver nuet och framkalla en hel värld för vårt 

medvetande, när som helst. Oavsett om vi pratar med någon eller oss själva. I form av 

olika framställningar ”närvarandegör” språket det som för tillfället inte finns ”här och 

nu” och hjälper oss att förstå och organisera vardagslivets verklighet (Berger & 

Luckmann, 1998). Vi lever i en värld som upprätthålls genom olika tecken och 

symboler. Språket bygger upp klassifiseringsscheman för att särskilja föremål, former, 

sätt att vara etc. och hjälper oss att ordna upp våra sociala erfarenheter. På detta sätt, 

menar Berger och Luckmann (1998), byggs det upp sematiska fält eller betydelsezoner 

som är språkligt begränsade 

Isaksson (2009) förklarar skolsvårigheterna, utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, som ett fenomen som är ytterst beroende av den sociala kontexten. 

Svårigheterna som målgruppen för denna studie har att handskas med, kan förklaras på 

samma sätt även om det inom vetenskapen råder olika uppfattningar.  Det är de normer 

och de sociala värderingar som råder i det sammanhang, kulturen och samhället vi lever 

i som bestämmer vad som är normalt och vad som anses vara avvikande beteende. 

Vidare påpekar Isaksson (2009) att det är viktigt att vara medveten om att normer och 

värderingar är relativa och varierar från tid till annan. Vissa beteenden som ansågs vara 

avvikande och oacceptabla för en annan tid och en annan kultur är det inte idag och 

tvärtom. 

Vilken påverkan har då klassificeringen och kategoriseringen på individens identitet? 

Personer med samsjukligheten ADHD och missbruk kategoriseras som en avvikande 

grupp som inte riktigt passar in i de sociala normer de befinner sig i, och i de flesta fall 

bemöts dem utifrån det. Isaksson (2009) menar att en sådan kategorisering ofta leder till 

att personen, av sin omgivning, möts av nedvärderande och stigmatiserande attityder 

och även påverkar sättet hur individen upplever sig själv utifrån den kategorin som han 

eller hon tillskrivs. Detta kan leda till att, efter att individen alltid känt sig annorlunda, 

nu har ”tilldelats en identitet” som hon eller han försöker leva upp till.  
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Att bli tilldelad en identitet eller placeras i en kategori innebär inte för personen i fråga 

alltid en lättnad, som det många gånger vill påpekas i fallet med personer som får en 

fastställd ADHD diagnos. Enligt Isaksson (2009) måste personer som kategoriseras på 

ett eller annat sätt förhålla sig till både avvikelsen och normaliteter som för tillfället 

råder i samhället. I vissa situationer behöver avvikelsen, i detta fall diagnosen, lyftas 

fram för att få tillgång till välbehövda resurser, medan i andra situationer kommer det i 

skymundan och personen uppmanas och framställs som normal. Isaksson (2009) 

refererar till Solvang som lyfter den svåra balansakt som de kategoriserade grupperna 

har att förhålla sig till. Med tanke på svårigheterna som personer med ADHD har att 

handskas med, är detta en väldig svår balans att uppnå och förstå, speciellt när 

obalansen återspeglar sig i de sociala attityder individer möts av. 

Med socialkonstruktionism menas olika sociologiska, historiska och filosofiska projekt 

som syftar till att analysera sociala processer som har lett till etablerandet av något 

faktum som existerar nu (Hacking, 1999). Att betrakta vissa sjukdomar och tillstånd 

som socialtkonstruerade är väldigt frestande och många menar att det är befogat att göra 

det. Det är inte de sjukdomarna, menar Hacking (1999,) som funnits här under väldigt 

lång period och där det, som han kallar det, inte funnits några epidemiska utbrott. Andra 

psykiska sjukdomar och störningar som han anser varit tillfälligt uppträdande, inte i de 

drabbades liv, utan funnits vid vissa tider i vissa kulturer kan anses som 

socialtkonstruerade av de samhällsnormer de dyker upp i. Som exempel på dessa så 

kallade tillfälliga sjukdomar nämner han hysterin i det sena 1800-talets Frankrike, 

multipla personligheterna i dagens Amerika och anorexi som är väldigt utbrett i 

Argentina. 

Hur konstrueras då en kategori av människor? Som tidigare nämnt har språket en viktig 

roll i hur vi formar och uppfattar vår sociala värld. Berger och Luckmann (1998) menar 

att språket utgör både socialisationens viktigaste innehåll och dess viktigaste redskap. 

Det har alltid funnits ord som beskriver olika egenskaper hos oss människor, vilket har 

lett till att de individer som beskrivs med ord som har lika betydelse oftast försökts 

sättas i samma kategori. Detta har stor betydelse för vår identitetsuppfattning, för som 

Bergman och Luckmann (1998) skriver att barnet lär sig att det är vad det kallas. Men i 

själva verket är kategorin en heterogen sammanställning där individen oftast förlorar sin 

egen identitet och tillskrivs ett gemensamt, utan eget samtycke. Hacking (1999) 

beskriver kategoriseringarna som interaktiva processer som kan påverka det eller de 

som kategoriseras, inte bara på ett individuellt plan utan även på ett större plan som 

innefattar institutioner och andra berörda medaktörer.  

”Människor är agenter, de handlar, som filosoferna säger, under beskrivningar” 

(Hacking, 1999, s. 141). Hur människor är, hur de uppför sig, uppfattar sig och världen 

omkring sig påverkas i mångt och mycket av de uppfattningar och beskrivningar som 

finns i ens medvetande och i den miljön man föds och lever i. Dessa uppfattningar och 

beskrivningar definieras socialt. Den primära socialisationen, det vi lär oss under våra 

första levnadsår, styrs av det våra föräldrar, våra första signifikanta andra anser vara 

viktigt och korrekt (Berger & Luckmann, 1998). I varje samhälle finns det uttalade och 

outtalade sociala normer för vad ett barn bör kunna vid en viss ålder och hur en person 

ska uppföra sig för att det inte ska definieras som avvikande. Men skillnaderna från 

samhälle till samhälle är stora, för som Berger och Luckmann (1998) skriver, vad som i 

ett samhälle definieras som barndom kan i andra samhällen definieras som att personen 
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nått vuxen ålder och därmed har andra krav och förväntningar på sig. Men både 

personen själv och dess omgivning deltar aktivt i medvetandegörandet av dessa normer.  

Det som gör att människor påverkas av olika kategoriseringar är medvetande som enligt 

Hacking (1999) kan vara personligt, men är i de flesta fall gemensamt för en grupp 

människor som ”tillhör” samma kategori. När en kategori skapas och blir känd av 

människor och börjar användas i institutionella sammanhang påverkar det de berördas 

uppfattningar och upplevelser. Detta kan, menar Hacking (1999), leda till utvecklandet 

av olika känslor och beteenden, beroende på kategoriseringen. Det finns stora risker 

med att individer inom olika kategorier bemöts och behandlas på ett icke korrekt sätt. 

Risken ligger i just de uppfattningar och upplevelser som inte är konstanta utan hela 

tiden ändras och därmed ändrar kategorin i stort. Den ursprungliga definitionen av en 

kategori blir inaktuell utan att individer inom och runt om alltid märker det. Kunskapen 

om en viss kategori inom samhälls – och beteendevetenskapen står aldrig stilla, som 

fallet med naturvetenskapen, och därför det kanske är meningslöst att försöka identifiera 

naturliga kategorier av människor (Hacking, 1999). 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa behandlares syn på och tal om behandling av 

personer med samsjukligheten missbruk och ADHD-diagnos.  

Frågeställningar; 

 Hur talar behandlingspersonal om missbruk och ADHD? 

 Hur talar behandlingspersonal om insatser som tillämpas vid behandling av 

personer med både missbruk och ADHD-diagnos? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Eftersom syftet med studien var att uppnå kunskap och förståelse valde vi att använda 

oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning. Hartman (2004) skriver att 

kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en eller flera individer, och med tanke på att det var just förståelsen vi 

ville uppnå lämpade sig den kvalitativa metoden bäst för vår undersökning.   

Den kvalitativa metoden härstammar från hermeneutiken som är läran om tolkning i 

allmänheten, alla slags mänskliga handlingar och samhälliga företeelser. Objektet för 

hermeneutiska undersökningar är individens livsvärld, det är tolkning som är sättet och 

processen som leder till förståelsen. Kunskap om människors ”livsvärldar” fås inte 

genom mätning, utan genom att tolka och förstå hur dem uppfattar sin livsvärld, inte hur 

den är (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Hermeneutisk teori utgår från ett 

helhetsperspektiv, dvs. alla föreställningar man har om världen hänger samman och 

påverkar varandra. Relationen mellan föreställningar ger en korrekt beskrivning av 

människans livsvärld. 
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Kvale & Brinkmann (2009) menar att observationer och intervjuer är de två vanligaste 

kunskapskällorna som används när man gör en kvalitativ undersökning. En intervju är 

ett samtal som har en struktur och ett syfte. Eftersom det är forskaren som introducerar 

ämnet, följer upp intervjuades svar, definierar och på ett smidigt sätt kontrollerar 

situationen är intervjun inte ett samtal mellan likaställda personer.  

I undersökningen användes semi-strukturerade intervjuer för insamling av data.  En 

semi-strukturerad intervju är en process som har hög grad av flexibilitet, vilket i sin tur 

leder till att intervjupersonen har frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Denna 

flexibilitet ger även intervjuaren möjlighet att ställa andra frågor som anknyter till något 

intervjupersonen har sagt (Bryman, 2001). I kvalitativa intervjuer skapas kunskap 

genom interaktionen mellan intervjupersonerna och den som intervjuar. Eftersom vi 

ville finna kunskap och förståelse om hur professionella arbetar med den målgruppen 

undersökningen riktade sig till, ansåg vi att kvantitativa undersökningar inte kunde ge 

oss svar på våra frågeställningar. Möjligheten som finns i kvalitativa intervjuer, att 

intervjun kan röra sig i olika riktningar, ansåg vi kunde ge oss en bredare bild av det 

som intervjupersonen upplever vara viktigt och relevant. Men även om den kvalitativa 

intervjun verkar vara helt fri från alla regler, och det kan uppfattas som ett enkelt sätt att 

tillägna sig kunskapen på finns det vissa ”regler” som borde styra intervjun (Bryman, 

2001). 

Både Bryman (2001) och Hartman (2004) understryker vikten av att följa vissa steg och 

moment i den kvalitativa forskningen. Som en av de första stegen, och något som i 

mångt och mycket kommer att styra undersökningen, är en formulering av frågan, även 

om den kan komma att korrigeras till viss del om undersökningen kräver det. Man 

bestämmer sig för vad man vill veta och om vem, och som hjälp i formuleringen har 

man ofta generella teorier.  

Som andra steget i undersökningen nämns valet av relevanta platser och 

undersökningspersoner. Det är återigen frågan vi ställde som styr valet. Efter detta 

började vi med datainsamlingen, vilket i den kvalitativa undersökningen krävde stor 

känslighet för vad som var viktigt, relevant och intressant. I den kvalitativa 

undersökningen är teorin något som ofta uppkommer ur den insamlade datan och kan 

komma att korrigera frågeställningarna (Bryman, 2001).  

Kvalitetskriterier 

Två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning är 

trovärdighet och äkthet.  

Trovärdighet delas i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att stryka och konfirmera.  

 

Tillförlitlighet garanterar att forskningen utförs i enighet med de regler som finns och att 

de personer som deltagit i undersökningen kan bekräfta att forskaren uppfattat deras 

verklighet korrekt. Detta anser vi att vår undersökning uppfyller eftersom vi under hela 

processen följt och tillämpat de regler som finns uppsatta för den kvalitativa 

forskningen.  Vi har gett respondenterna möjlighet att ta del av och bekräfta det 

insamlade materialet.  
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Överförbarhet innebär att resultatet fokuserar på det kontextuellt unika och på 

meningen med den sociala verklighet som studeras. För att bedömning ska kunna göras 

om hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö, uppmanas forskaren att 

genomföra fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur. Detta har vi försökt 

att göra genom att i resultatredovisningen återge respondenternas ord med många och 

långa citat, vilket ger möjlighet till andra yrkesutövare att ta del av hur andra 

verksamheter arbetar och förhåller sig till personer med samsjuklighet ADHD och 

missbruk.  

Pålitlighet handlar om att forskaren skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen; problemformulering, val av undersökningsinstrument 

och personer, databerarbetning och analys etc. Detta har tillgodosetts genom utförliga 

redogörelser av alla faser i undersökningsprocessen. Det är viktigt att det finns tillgång 

till att någon annan kan läsa och granska forskningsprocessen för att öka pålitligheten.  

 

Möjlighet att stryka och konfirmera handlar om forskarens objektivitet i utförandet av 

slutsatserna från en undersökning. Under hela processen har vi agerat i god tro och inte 

medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet och redovisning av resultatet.  

Äkthet delas in i fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Av dessa fem kriterier har 

endast rättvis bild varit relevant för denna undersökning. Rättvis bild innebär att den 

bild som ges av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som studerats 

ska vara tillräckligt rättvis.   

Planering och genomförande 

Urval 

I kvalitativa undersökningar är man intresserad av att finna personer som kan ge den 

information man är ute efter, alltså inte att belägga sambandet mellan några variabler 

som fallet är i den kvantitativa undersökningen (Hartman, 2004). Eftersom vi i vår 

undersökning sökte bestämd kunskap behövde vi vara noga med att välja de personer 

som kunde ge oss den kunskap vi sökte. Eftersom vi i dåläget inte kände någon person 

som kunde vara adekvat för vår undersökning var vi tvungna att skaffa oss en viss 

kännedom om de verksamheter som var möjliga att undersöka. 

Ambitionen för den empiriska delen av denna studie var att intervjua fyra till sex 

personer. För att få en mer nyanserat bild av det som undersöktes ville vi intervjua 

personer från olika verksamheter och tog därför kontakt med fyra olika verksamheter 

och bokade tid för intervjuer med behandlare med erfarenhet av arbete med personer 

med ADHD och missbruk. Kontakten tog vi via telefon, där vi förklarade vilka vi var 

och vad som var syftet med vårt arbete. Personerna fick möjlighet att själva bestämma 

tid och plats för intervjun. 

På tre av dessa verksamheter genomförde vi intervjuerna med en behandlare och på den 

fjärde verksamheten genomförde vi en parintervju. Därmed blev det sammanlagt fyra 

intervjuer med fem intervjupersoner inom fyra olika verksamheter. Då dessa fyra 

verksamheter befinner sig inom samma kommun är studien inte gjord slumpvis i landet. 
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Instrument 

Vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer med professionella som i sitt arbete 

möter personer med kombinerad ADHD diagnos och missbruk. 

Som ett redskap i genomförandet av våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide 

(se bilaga 3). Vi gav intervjupersonerna möjlighet att i förväg få tillgång till denna 

intervjuguide om dem så önskade. De fick därmed möjlighet att förbereda sig och även 

att välja bort frågor de inte ville svara på. Det var tre intervjupersoner som valde att få 

se frågorna före intervjun skulle genomföras.  

Användning av semi-strukturerade intervjuer ger stor flexibilitet, vilket gav oss 

möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd samt att göra uppföljningar av svaren om det 

behövdes osv. Detta fungerade bra för oss när vi genomförde våra intervjuer, vi kunde 

därmed anpassa våra frågor till var och en av verksamheterna och ställa följdfrågor för 

att få mer information och så uttömmande svar som möjligt.  

Både Bryman (2001) och Kvale & Brinkmann (2009) skriver om vikten att under 

intervjuns gång fånga upp det som sägs, men även det som inte sägs. För att fånga upp 

alla viktiga detaljer under intervjuerna använde vi oss av bandspelare, detta gjordes med 

intervjupersonens godkännande.  

Insamling 

För att finna information som kunde användas som bakgrund i vår uppsats sökte vi efter 

aktuella vetenskapliga artiklar genom internationella databaser. Det fanns ett flertal 

databaser där vi kunde finna relevanta vetenskapliga artiklar för vår uppsats, dessa var 

bland annat Academic Search Elite, PubMed, Google Scholar och Social Services 

Abstracts. Några huvudsökord som gav träffar med relevant information var bland annat 

ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder samt treatment for ADHD and drug. För 

att avgränsa vår sökning till enbart vetenskapliga artiklar använde vi oss av funktionen 

peer-reviewed i de databaser där denna funktion fanns tillgänglig. Vi läste först 

artiklarnas abstrakt för att göra ett första urval för att resultatet sedan kunna se om de 

var relevanta för vår uppsats.  

Analys 

Analysen av datamaterialet i kvalitativa undersökningar består enligt Hartman (2004) 

och Bryman (2001) av två moment. Det första är kodnig av data, vilket innebar att finna 

de begrepp i textmassan som var intressanta för vår undersökning och det andra är 

tolkning av det insamlade data . Tolkningen innebär att söka den mening som finns i de 

företeelser man undersöker. Resultatet man får genom tolkningen är den förståelsen 

man söker i dem kvalitativa undersökningarna. 

För varje genomförd intervju började vi bearbeta materialet genom att transkibera allt 

som sagts. När detta var klart läste vi noggrant igenom texten för att sedan plocka ut det 

som vi ansåg var relevant för vår studie. Den text som vi ansåg var användbar för 

studien sorterade vi sedan upp i olika kategorier, vilket vårt resultat sedan utgick ifrån. 

Resultatet valde vi att redovisa genom att använda citat från intervjupersonerna och 

även deskriptiv text för att ge en förståelse till vad det var de pratade om och ansåg vara 

viktigt.  
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Forskningsetiska överväganden 

När man gör en vetenskaplig undersökning finns det vissa forskningsetiska aspekter 

som är viktiga att tänka på och följa. Bryman (2001) skriver att de grundläggande etiska 

frågorna handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som är direkt inblandade i forskningen. Några av de viktigaste principerna 

inom den svenska forskningen är: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla informationskravet tog vi, innan vi genomförde våra intervjuer, kontakt 

med intervjupersonerna via telefon för att informera dem om syftet med vår 

undersökning och för att ge en övergripande beskrivning av vad det var vi ville 

undersöka. Vi informerade om vad det var för sorts frågor de skulle svara på och vad 

den information de lämnade skulle användas till. De blev informerade om att deras 

deltagande var frivilligt, att de själva kunde bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skulle delta i intervjun, med möjlighet att kunna avbryta intervjun när de 

själva ville. 

Samtyckekravet uppfylldes på så sätt att deltagarna själva kunde bestämma om sin 

medverkan i undersökningen.  

Uppgifter om personerna som att deltog i undersökningen behandlades med 

konfidentialitet och bara av de behöriga. Intervjupersonernas anonymitet och integritet 

garanterades. Vid varje intervju blev vi tillfrågade om vilka andra verksamheter vi har 

eller skulle komma att intervjua, här kände vi att vi var tvungna att vara försiktiga med 

vilka svar vi gav, för att inte bryta mot konfidentialitetskravet. Även om det skulle vara 

svårt för intervjupersonerna att räkna ut just vilka enskilda personer vi intervjuat genom 

att bara nämna de olika verksamheterna, kände vi att det är lika bra att inte ge dem ett 

svar på den frågan. Detta löste vi genom att på ett respektfullt sätt förklara att vi inte 

kunde tala om detta för dem på grund av etiska skäl, vilket var ett svar de accepterade.  

För att uppfylla nyttjandekravet användes uppgifter som samlats in under 

undersökningens gång endast för det ändamål som de var avsedda för. 

Undersökningspersoner fick möjlighet att ta del av det insamlade materialet om de så 

önskade.  

 

RESULTAT 
I detta kapitel kommer vi redovisa vårt resultat av det insamlade materialet från våra 

intervjuer.  Alla personer som deltagit i undersökningen är på olika sätt aktuella i 

behandlingen av personer med ADHD och missbruk. För att säkerställa 

intervjupersonernas integritet har vi valt att inte nämna dem vid varken namn eller den 

verksamhet de tillhör, vi har inte heller gjort något för att skilja dem från varandra. I 

följande resultat kommer intervjupersonerna att kallas för behandlare, oavsett deras 

egentliga yrkestitel. Vi kommer även att kalla alla patienter, elever osv. för klienter. 

Detta kommer vi även ta oss friheten att ändra till i citaten, oavsett vad 

intervjupersonerna själva kallat dem. Detta gör vi delvis på grund av att det inte ska 

finnas möjlighet till identifiering av verksamhet eller behandlare, men även för att 

texten ska flyta på så bra som möjligt och det ska vara enkelt att följa med i innehållet.  
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Resultatet visar att det inte finns en enhet som lägger lika fokus på både ADHD och 

missbruk. För att detta framgå så tydligt som möjligt har vi valt att redovisa resultatet i 

tre olika huvudkategorier; ADHD men inte missbruk, Missbruk men inte ADHD, Både 

ADHD och missbruk. Under dessa huvudkategorier har vi sedan redovisat resultatet i 

olika underkategorier.  

Individuellt anpassade insatser 

Ur intervjuerna framkommer det att de vanligaste symtomen vid ADHD är 

uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och överaktivitet.  Även om dessa tre symtom 

räknas som de mest framträdande symtomen hos personer med ADHD, menar 

intervjupersonerna att man måste vara medveten om att det finns stora skillnader i 

svårighetsgraden och i hur det uttrycker sig. Dem understryker vikten av att insatserna 

runt dessa personer utformas efter varje persons enskilda behov. 

individuellt måste det ju vara, för vi jobbar ju med individer. Vi kan ju inte göra 

en mall och sen plutta in allihop i den och sen tro att det ska fungera. Så är det 

ju inte, utan alla är ju jätteolika och sen får man ju hitta det… alltså, i varje 

människa så finns det ju någonting som fungerar… 

Intervjupersonerna berättar om hur viktigt det är att uppmärksamma och visa på de delar 

hos personerna som faktiskt fungerar och har det som en utgångspunkt i sitt arbete. De 

menar att personer med ADHD ofta under sin uppväxt har fått påpekat de negativa 

sidorna de har, vad hos personen som inte fungerar och vad som anses vara ett problem. 

Detta har lett till att många av dem inte tror att de duger, att det enda de är kapabla till är 

att skapa problem. Deras självbild och självkänsla menar intervjupersonerna behöver 

byggas upp, och positiva beteende behöver förstärkas.  

Det gäller ju att hitta det ja, förstärka det beteendet. Alltså, vi har t.ex. en kille 

som är… har fungerar inte på så jättemånga områden, men han är jätteduktig 

på att spela gitarr, alltså riktigt exceptionella jätteduktig. då får man ju plocka 

fram det, alltså ge honom credit för det, berömma just det och hoppas att det 

sprider sig. Att han… om man får tillräckligt mycket beröm på en sak så kan 

man våga en sak till om en månad. Alltså ge sig på lite mer för att nu har han 

känt att, fan det här funkar ju, de ser att jag kan, jag får beröm. Det är roligt att 

få beröm, man kanske skulle prova en grej till och se om jag kan få beröm där 

med. Man får leta upp, alla har ju leta upp… alla har ju i regel någonting som 

fungerar, i alla fall hjälpligt va.  

 

Alla måste ju få höra någon gång att man lyckas med någonting. Och är man då 

kanske 15-16 och aldrig fått det, så är det rätt roligt.  

Intervjupersonerna påpekar hur viktigt det är att personerna är delaktiga i hela 

behandlingsprocessen. Att personerna får vara delaktiga kan få dem att känna sig 

viktiga, att deras kunskaper om sig själva är viktiga för behandlaren när de utformar 

insatserna, detta kan leda till att dem känner sig mer motiverade och engagerade i sin 

behandling.  

De är jättedelaktiga. I alla fall som jag jobbar, så ju mer delaktiga de är ju 

roligare tycker ju jag att det är va. För jag menar, en klient som anstränger sig 

och kommer med egna förslag, det finns ju inget roligare. Det är ju liksom 

skitkul, då hoppar man ju verkligen på och försöker pusha och hjälpa till och 
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man försöker hitta lösningar som kanske inte ens finns men man är där och letar 

i alla fall va.  

Samtidigt som de intervjuade behandlarna talar om vikten av att personerna är delaktiga 

i sin vård och i de beslut som tas, menar dem att det också finns stora konflikter och 

svårigheter som behandlare måste ha kunskap om och kunna hantera. Enligt en 

behandlare är den största konflikten att lyfta frågan på ett etiskt korrekt sätt. Det är inte 

alla personer med neuropsykiatriska funktionshinder som har förmågan att kunna 

avgöra vilka beslut och insatser som är bäst för honom/henne. Svårigheten ligger i att 

hitta balansen mellan behandlarens vilja att hjälpa på bästa sätt och personens rätt att 

behålla sin integritet.  

… Den här personen utifrån sin utredning har svårt att välja och behöver 

mycket mer styrning. Nu tar jag liknelsen med en blind igen och om man nu 

utgår ifrån att en person aldrig sett och inte kan färger. Och sedan så ställer vi 

frågan utifrån vår upplevelse av världen för en som inte har samma upplevelser 

av världen. Och så frågar vi då, vi kan kalla den här personen för Stina som är 

blind om hon vill ha en blå eller en röd stol. Och det vet ju inte Stina för hon 

tvingas göra ett val som hon inte har förmågan att välja. För att vi har blivit så 

drivna av att allt ska utgå från klientens egna önskemål och delaktighet. Och 

samtidigt så gör vi rätt, gör vi etiskt korrekt när vi inte tar hänsyn till 

funktionsnedsättningen. 

Intervjupersonerna berättar att även om dessa personer inte har förmågan att kunna ta de 

beslut som faktiskt är bäst för honom eller henne, måste man ändå låta dem vara 

delaktiga under hela behandlingsprocessen. Här menar intervjupersonerna att det kan 

vara lämpligt att inte ge dessa personer för stor valmöjlighet, men att ge dem olika 

alternativ att välja mellan. Då känner dessa personer sig fortfarande delaktiga, att de kan 

påverka sin situation och att dem har något att säga till om. 

Och det är likadant med våra… Jag tänker med Kalle då som… Hur länge ska 

man jobba med att motivera en till en behandling till exempel Kalle, vill du? Vill 

du in på behandlingshem? Nej, säger han! Och det vi försöker jobba mer 

utifrån, det här: Kalle, nu ska du in på behandlingshem.  Vill du åka på tisdag 

eller måndag? Måndag eller tisdag, det valet har han. Men han kan inte välja 

om han ska åka på behandlingshem eller inte, för vi bedömer att han inte har 

förmågan att välja. Däremot kan han välja att åka hem sen när han tagit 

ställning.  

Det finns, enligt intervjupersonerna, orsaker till varför dessa personer inte alltid är 

kapabla till att kunna ta de bästa besluten. Funktionsnedsättning, uppväxt och brist på 

kunskap kan vara faktorer som påverkar deras beslut om vilka insatser som är 

lämpligast.  

Dessa personer tackar nej till bostöd till exempel och då är det frågan, varför 

tackar de nej? Och de tackar oftast nej till någonting som de inte vet, vad är det, 

och då är det skrämmande. Och det är ju det här att det är lättare tacka nej om 

man inte vet vad man tackar ja till. Alltså man ska ju hjälpa klienten att 

genomföra saker och ting och sen ska man utvärdera. Och sen ska man säga till 

personen att, alltså… Man måste ge det utrymmet, säga nu har vi provat detta. 

Tyckte det här var bra? Nej! Men bra, då ska vi inte göra om detta. Men då har 
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vi provat. Men att man måste hjälpa klienten över beslutet, att inte lämna dem. 

För vi har ju sett att det alldeles lätt blir en passivisering istället. 

Rutiner, förutsägbarhet 

Av intervjuerna framkommer det att en av de största svårigheterna för personer med 

ADHD är att få vardagen att fungera. Ofta lever de i en kaotisk tillvaro utan att själva ha 

förmågan att organisera upp sin vardag. Att behålla jobb, klara av skolan, hantera sin 

egen ekonomi samt att ha ett sunt socialt liv är några av de svårigheter som dessa 

personer möter. Detta kan, enligt intervjupersonerna, leda till utanförskap, psykisk 

ohälsa och missbruk. Behandlare som möter personer som har dessa svårigheter måste 

vara väldigt lyhörda för att se var svårigheterna ligger och utifrån det tillsammans med 

personen hitta ett sätt att strukturera upp en fungerande vardag för just den personen.  

Då utgår vi ju utifrån kaoset att lägga upp ett schema hur vi ska lägga upp, för 

att det ska fungera.  Syftet är ju att dem ska bli så självständiga som möjligt 

givetvis. Dem ska ju inte bli beroende av oss. Det är ju inget 

beroendeframkallande så att säga, utan stöd till självhjälp. Att få en struktur på 

sin vardag är det ju… många av dem är rätt så fyrkantiga och behöver den 

fyrkantigheten. Att varje dag kanske ska se likadan ut.  

Intervjupersonerna betonar vikten av att man som behandlare måste hitta de 

kommunikationssätt som fungerar för den enskilde. Det har visat sig att det som 

fungerar bäst för de här personerna är en rak och tydlig kommunikation utan utrymme 

för missförstånd, då en otydlig kommunikation, enligt intervjupersonerna, kan leda till 

feltolkningar.   

Inte en massa luddiga besked eller kanske, eventuellt, vi ska se om det går att 

ordna… Sådana saker fungerar ju överhuvudtaget inte alls. Det ställer liksom 

bara till det. Utan det får vara… alltså klockan 7 ska vi sätta oss, du och jag, 

och då ska vi ha ett samtal. Och då är det ju klockan 7 som gäller, då är det inte 

halv 8 och inte halv 7, utan 7. Och det där är ju ett förhållningssätt som man får 

lära sig att ha och bemöta klienten med liksom klara besked.  

 

Sen kan de inte hantera när det blir för många. Alltså… först så går jag till dig i 

personalen och så frågar jag och så får jag ett svar, sen går jag till dig och då 

ska jag förhoppningsvis få samma svar. För får jag inte det så gäller inget av 

svaren och så blir allting bara snurrigt va. Utan just det här med att alla jobbar 

ungefär likadant, att man ger klara koncisa besked och sen står man vid det man 

har sagt, det är alltså jätteviktigt om de här klienterna ska funka. För de har 

alltså mycket som snurrar ändå och vi behöver inte göra det värre. När de är 

hos oss ska dem… det ska vara så klara och tydliga regler att dem alltid kan 

förutse… alltså, klockan 5 händer det, klockan halv 8 händer det. De ska liksom 

inte behöva fundera på det utan det ska vara… För att få deras vardag att 

fungera, så ska de liksom inte behöva lägga krutet och energi på att strula till 

det runt sådana saker utan, klara enkla…  
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Diagnosens betydelse 

Att ha en fastställd diagnos har en viss betydelse för utformandet av insatserna enligt 

intervjupersonerna, men det är inte det som avgör huruvida man får hjälp eller inte. 

Däremot framkommer det att en fastställd diagnos ökar möjligheterna för att få det stöd 

och den hjälp som de verkligen behöver.  

Ja, alltså diagnosen har en betydelse för det är väldigt… det är många personer 

som är underdiagnostiserade inom autism och asperger. Alltså diagnosen avgör 

vilken riktning vi måste ha. Däremot behöver inte diagnosen… Den hänger inte 

med sen, när vi väl hittat riktningen. 

En fastställd diagnos har inte enbart betydelse för hur insatserna bör utformas utan även 

för den enskilde. Att få en diagnos innebär, enligt intervjupersonerna, inte att alla 

problem löser sig automatiskt, men däremot kan det ge en den enskilde en förståelse och 

svar på varför saker och ting har varit som de varit. De kan få en förståelse för deras 

beteende samt få hjälp i hur de kan hantera framtida situationer.  

Diagnosen behövs för att fastställa problematiken, och för oss som… Alltså 

diagnosen säger ingenting egentligen… Alltså patienten behöver diagnosen för 

att förstå sig själv bättre. 

 

Vi har ju några som säger, som har fått sin diagnos i äldre dagar då, nu i 

efterhand så ser jag ju mitt funktionshinder, varför jag gjorde som jag gjorde 

när jag var barn. Eller det är flera stycken som säger så som fått sin diagnos i 

äldre dagar som verkligen säger så att idag kan jag se varför jag betedde mig 

som jag gjorde. Nu har jag ju ett namn på varför jag var som jag var. Och det 

tror jag är viktigt för de här människorna. Jag tro det är jätteviktigt. Och har 

man då känt sig lite annorlunda som barn och tonåring och sen då bli vuxen och 

märker att det här fungerar inte. Och sen får man då en diagnos för man blir 

utredd i det hela. Då vaknar man ju på ett helt annat sätt och ser att, jaha, det 

kanske inte var så konstigt att jag inte orkade med lektionerna och att jag var 

som jag var. Man får en bekräftelse i att, ja det var nog därför jag var som jag 

var.  

Intervjupersonerna uppger att personer som inte har någon diagnos men ändå haft dessa 

svårigheter under hela sitt liv, ofta fått erfara omgivningens missuppfattningar och 

oförståelse för deras beteende. Omgivningen har ofta bemött dessa personer utifrån 

deras negativa beteende utan att fråga sig varför personen beter sig på ett visst sätt och 

inte sett personen bakom dess handlingar. En diagnos kan, enligt intervjupersonerna, 

bidra till ökad förståelse och kunskap om hur man bör bemöta dessa personer.  

Det är ju personligheten man ska prata om, inte diagnosen. För det är ju inte 

Pelle, det är ju en diagnos, utan vad man ska prata om det är ju att fokusera på 

Pelle. Och det där får man ju inte glömma liksom så att inte ungen blir en 

vandrande diagnos utan man ska ju hitta grejerna hos klienten och fokusera på 

det. Det tror jag är viktigt. Så att man någonstans håller diagnoserna en bit 

bort. Sen ska man ju alltid ha med dem, för det är viktigt att veta i bemötande. 

Alltså det är ju… om vad som helst annars… någon annan diagnos än adhd så 

är det ju viktigt just, man kan få tips kanske. Den här klienten har den här 

diagnosen, tänk på det här när du pratar med honom att just det här är 

jätteviktigt. Så på så sätt är det ju bra att få en diagnos, för man kan få hjälp i 
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bemötande och sådana här saker. Men annars ska man nog alltså mer fokusera 

på personen tror jag. .  

 

Dem kanske behöver lägga om sin struktur i hemmet också då på ett helt annat 

sätt och ha ett helt annat bemötande mot den här personen då. Du kanske inte 

kan... Men säg att du varit ute och fladdrat och hittat på djävulskap, många 

kanske då blir bannade men det kanske inte hjälper. Har du då en förståelse för 

varför det är som det är så kanske du hanterar det annorlunda.  

Verkliga eller konstruerade tillstånd  

Intervjupersonerna uppger att de är medvetna om att det finns olika uppfattningar om 

huruvida ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dem är dock alla eniga 

om att ADHD är en verklig funktionsnedsättning, att det finns en biologisk orsak.  

Jag tycker det är klockrent, att det är ju en funktionsnedsättning. Sen tror jag 

också att vi har varit väldigt duktiga på att alldeles för fort ge diagnoser åt 

höger och vänster… Däremot så tror jag dock att det finns adhd, alltså en riktig 

funktionsnedsättning som heter adhd. Men inte så utbrett som vi har gjort den.  

Samtidigt som intervjupersonerna anser att det finns en biologisk förklaring till ADHD, 

menar dem att detta inte står som ensam orsak. De uppger att symtomen inte kan 

förklaras utifrån miljön men att symtomen kan påverkas av den miljö som personen 

växt upp och lever i. Har man växt upp i en gynnsam miljö kanske inte svårigheterna 

blir lika uttalade medan en uppväxt i en dysfunktionell miljö kan förstärka 

svårigheterna.  

Även om det finns en störning i hjärnan eller inte bemöts klienten inte på rätt 

sätt och ges inte utrymme för ett fungerade liv. Störning eller inte, vi ger inte 

klienterna det dem behöver, snarare skapar vi och förstärker deras svårigheter 

med våra uttalade och outtalade krav.  

 

Jag förstår inte själva… Ser inte var konflikten ligger egentligen.  För att… 

klientens problematik, som de har när de kommer hit går inte att förklara utifrån 

en dålig uppväxt och inte förklara utifrån en… alltså det är ju en defekt. Ren 

defekt som man har biologiskt. Däremot så vet man ju att personer som har 

svårigheter men växer upp i en gynnsam miljö, där blir ju svårigheterna mindre 

uttalade. Har man svårigheter och växer upp i en dysfunktionell miljö så blir ju 

svårigheterna mer uttalade. Dessutom har man då, alltså växer man upp i ja… i 

lägre social klass, det behöver inte vara någon skillnad det heller, alltså det 

man, får man lära sig att lösa livet dysfunktionellt så blir det mycket mer 

pålagringar i form av missbruk, psykisk ohälsa etc. Så alltså, men svårigheterna 

finns där ändå så att säga… 

 

Missbrukets betydelse 

Att vara en missbrukare och att bli sedd som en missbrukare, menar intervjupersonerna 

inte har några positiva effekter på personen i fråga. De menar att deras klienter är väl 

medvetna om sitt missbruk och inte behöver insatser som förstärker bilden, utan snarare 

något annat, något som inte har med missbruket att göra. De behöver bli sedda och 
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bemötta först och främst som människor. Att kunna se personen bakom missbruket 

påpekar intervjupersonerna är väldigt viktigt för deras klienter och dess självbild. 

 

Det här att vara som en vanlig ”Svensson” är viktigt, inte bli sedd som en 

missbrukare. Att gå till en verksamhet som inte fokuserar på bara missbruket… 

det var väldigt respektfullt bemötande där. De var inte missbrukare utan de var 

människor. 

 

Det var folk av alla möjlig slag som hade samma problem som de, men de var 

inte missbrukare och ingen tänkte på att de var det heller. Det har varit väldigt 

viktigt. 

Det framkommer i intervjumaterialet att en av de svåraste sakerna att hantera i sitt 

arbete är att se de klienter som kämpar att ta sig ur sitt missbruk, att bli drogfria för att 

kunna komma in på behandlingen. Intervjupersonerna menar att dessa personer inte får 

något eller tillräcklig stöd för att klara av att bli drogfria, och utan det nödvändiga stödet 

är de flesta dömda till att misslyckas. Att bara ställa drogfrihet som krav för att komma 

in på behandlingen utan att se till att de får allt stöd de behöver, menar 

intervjupersonerna visar på stora brister i helhetssynen hos de som har 

bestämmanderätten. 

Sedan är det också de som rökt hasch, det tar så långt tid för att bli 

rena. De vill och vill, går och lämnar urinprov, kommer hit en gång i 

veckan och vi ser hur de kämpar men inte kan göra något. Sedan orkar 

de inte hålla på och får ett återfall. Men de vill verkligen, det ser man 

ju… annars skulle de inte komma hit till oss. De ska hålla upp 

motivationen och försöka vara drogfria… Att bara orka ta alla de 

misslyckanden och alldeles själva där ute. Det är tufft att se! Väldigt 

frustrerande. 

Stöd innan och efter behandling 

Det finns enligt intervjupersonerna många människor som utifrån sin problematik är i 

behov av olika insatser men som ännu inte befinner sig i någon form av 

behandlingsprocess. Dem uppger att väntetiden för utredning och behandling för dessa 

personer kan vara lång och detta kan innebära att personerna tappar den motivation som 

krävs för att genomföra insatserna. Därför menar dem att det är viktigt att de under 

väntetiden får stöd, men att möjligheterna till detta tyvärr är alltför begränsade.  

Det är dåligt med hjälp när de väntar eftersom det är så många. Det finns inget 

uttalat uppdrag för gruppen, utan då blir det att de bor hos familjen eller 

hamnar någon annanstans.  

Lika viktigt som det är att få stöd under tiden de väntar på behandling, är det att få 

någon form av stöd även efter avslutad behandling. Intervjupersonerna uppger att deras 

uppföljningar efter avslutad behandling visar att det är många som faller tillbaka i gamla 

mönster och ett flertal behöver återigen någon form av behandling.  

 

 Ja, alltså utslussningen är ju den biten som man måste få att funka, men som är 

väldigt svår att få att funka. För där är det ofta så att resurserna tar slut på 

hemmaplan. Tyvärr. Man släpper dem för tidigt. Och så tror man att, wow, nu 
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har dem bott här i ett år och så tror man att allting funkar skitbra. Nu går det ju 

bra, hejdå, och sen så tror man att… Så är det ju inte utan den hjälpen behöver 

de ju hemma med.  

 

Alltså, att lära sig fungera hos oss är rätt så lätt. Det är fyra väggar, strukturen 

är så här. Dem flesta ramlar in i det rätt så fort va. Och där inne hos oss är det 

rätt så lätt att leva. Det är ju där ute sen det ska funka.  

Det framkommer i intervjuerna att det som gör att stödet innan och efter behandling inte 

fungerar beror på bristen på samordnad syn och samarbete mellan de berörda 

instanserna. Därför är det viktigt att de har en samordnad syn över vilka svårigheter de 

här personerna har och hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt bemöta och hjälpa 

dem. 

Hur kan vi enas genom att titta på samma person genom samma glasögon? Och 

då måste man titta på både biologiskt, medicinskt, kulturellt, sociologiskt, 

alltihopa för… Vilken syn ska vi ha på personen? Och det som händer, det är ju 

att om Kalle har en missbruksproblematik, så ska han ha en 

beroendebehandling som är anpassad utifrån hans funktionsnedsättning. Så 

ADHD, det går inte att rätta till ADHD och tro att man vinner vinster på 

beroendesjukdomen. 

 

Även om dem har en funktionsnedsättning och ett missbruk finns det sätt på vilka 

de kan fungera. Det är inte så att de aldrig skulle kunna fungera under inga 

omständigheter, men samhället vill inte lägga ner så mycket resurser för att ge 

klienterna ett fungerande liv. Politikerna fördelar resurserna, ser till att ha bra 

resultat på papper, hoppas att den klient som behöver stöd ska bli myndig och 

någon annans ansvar.  Att det kostar mer för hela samhället bryr den enskilde 

sig inte om. Kortsiktiga lösningar ger oftast högre kostnader och sämre resultat 

i längden. 

Den terapeutiska relationens betydelse 

En god relation mellan behandlare och klient är, enligt intervjupersonerna, en 

förutsättning för att behandling ska ge positiva resultat. En fungerande relation bygger 

till stor del på de värderingar och den människosyn som behandlaren har. Att klienten 

känner att han/hon blir bemött med respekt och att ett förtroende kan skapas dem 

emellan är nödvändigt för att ett behandlingsarbete över huvud taget ska fungera.  

Ja, det är ju a och o, alltså hittar man inte den relationen så behöver man ju inte 

ens börja fundera över behandlingsarbete. 

Intervjupersonerna påpekar att det inte är självklart att det alltid fungerar mellan 

behandlaren och klienten och få är det behandlarens ansvar att stanna upp och titta på 

vad det är som inte fungerar och hitta nya sätt och vägar att möta personen. Ibland kan 

det innebära att behandlaren för får kliva åt sidan och låta någon annan ta över, men att 

han eller hon fortfarande finns kvar i bakgrunden för att visa klienten att man 

fortfarande finns kvar och inte gett upp hoppet på honom eller henne.  

Jag hade en klient en gång. Det gick inte, vi hittade ingenting… Alltså, han hade 

ingen tillit överhuvudtaget, så det tog alltså så lång tid för att fatta… För han 

att begripa att jag fanns kvar, jag stod kvar, jag skulle finnas kvar. Men alltså, 
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så måste man, precis som du säger, det är ju inte alltid man hittar… Det är inte 

alltid man ”connectar”… Och då får man ju be om hjälp. För det ska ju inte 

drabba klienten, eller klienten ska ju inte behöva gå där och vänta för att vi inte 

hittar varandra liksom. 

 

Den är alltid viktig! Och det roliga är faktiskt att det är få… det handlar aldrig 

om klienten, det handlar om oss. Och vi har ju kommit otroligt långt i detta 

arbete med relationskap. Det är beroende på vilken människosyn och 

värdegrund vi vilar på. Lite den klinten känner när de kommer hit. Att de är 

välkomna. Sen funkar man bättre eller sämre med... Men jag kan uppleva att i 

nittio procent av de klienter vi träffat så har detta blivit en väldigt positiv arena, 

och det är ju bra! 

Samsjuklighet 

I intervjuerna framkom det att det är vanligt förekommande att personer med ADHD 

även utvecklar någon form av missbruk. Det är viktigt att behandlare tar hänsyn till 

båda dessa tillstånd när insatser ska utformas och genomföras.  

Och de menar ju på att under den tiden, den aktiva missbruksperioden som de 

va i då, skulle aldrig en diagnos och en utredning ha hjälpt dem. För de var 

tvungna till att ta tag i missbruksdelen först. Alltså när man kommit i det läget, 

då är det bara missbruket som är problemet. Och det är väl lite det vi har känt 

att klienter… man har alldeles för hög tilltro från omgivningen, när man väl 

ringat in en person och misstänker att den har ADHD så vill man utreda och 

tror att det löser problematiken. Men det gör man inte om man inte jobbar med 

alla insatsdelarna samtidigt. 

Däremot uppger intervjupersonerna att en verksamhet ofta lägger mest fokus på ena 

tillståndet med hänsyn till det andra, men för att kunna ge den hjälp som behövs för 

båda dessa tillstånd måste andra instanser samverka.  

Men just det här att medvetandegöra komplexiteten kring Kalle för dem som ska 

agera runt honom är jätte viktigt. Och så har vi system som kräver att personen 

ska komma till oss på kontoret. Den ska följa tider osv. Och gör den inte det så 

avskrivs han från systemet. Och det här gör ju att det hela tiden blir en 

boomerangeffekt för Kalle. För ingen sätter sig ner och tar ett verkligt grepp 

kring Kalle...  För det är ju lite det som… alltså att jobba med utredning och 

komma fram att han har ADHD. Där har vi ett syfte. Och det är för att tala om 

för alltihopa runt omkring att de måste alla jobba för att möta hans ADHD 

problematik. 

 

Om vi hade en missbrukare med blindhet så släpper man inte ut den personen 

från social kontoret och ber honom gå till primärvården för att lämna urinprov, 

för det klarar han inte på grund av sin funktionsnedsättning. Och det är samma 

sak med Kalle som har ADHD, han klarar inte detta på grund av sitt 

funktionshinder och det är här man måste jobba upp ett system med samverkan i 

form av stafett pinne, där vi ansvarar för överlämnande och mottagande av 

Kalle. 
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Teoretisk problematisering 

Intervjupersonerna påpekar vikten av individuellt anpassade insatser, hur viktigt det är 

att behandlingen måste vara noggrant utformad och planerad efter varje persons 

enskilda behov. Men även om insatserna är individuellt anpassade finns det enligt 

forskningen vissa risker. Dessa risker ligger i att uppfattningar och upplevlser inte är 

konstanta utan ändras över tid. Hacking (1999) menar att det är meningslöst att försöka 

identifiera naturliga kategorier av människor just på grund av förändringen som dem 

genomgår hela tiden.  

Cruce (2008) skriver att stöd bör utformas så att det hjälper personen att göra viktiga 

förändringar i sitt liv, att dess kunskaper om sitt eget liv och deras sociala nätverk får 

ses som en resurs. Intervjupersonerna påpekar hur viktigt det är att personerna är 

delaktiga i hela behandlingsprocessen och att deras kunskaper om sig själva är viktig för 

utformandet av insatserna.  

Precis som Wilens (2004) skriver och som intervjupersonerna påpekar är impulsivitet, 

uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet de mest framträdande symtom hos 

personer med ADHD. Även om de menar att dessa tre symtom är de mest framträdande 

finns det stora skillnader i svårighetsgraden. För att kunna utforma en individuell 

behandlingsplan, menar Wilens (2004), att utvärdering och behandling bör beröra alla 

aspekter i personens liv så som psykisk hälsa, missbruk, sociala och kognitiva förmågor, 

familjesituation och utbildning.  

Intervjupersonerna uppger att en av de största svårigheterna för personer med ADHD är 

att få en fungerande vardag. Även Socialstyrelsen (2002) menar att ADHD ofta får 

omfattande konsekvenser för en persons sätt att fungera i de flesta vardagssituationer, 

men för att få hjälp med den kaotiska situationen de befinner sig i räcker inte enbart 

medicinering. Även om läkemedel kan lindra en del centrala symtom, menar Virta m.fl. 

(2008) att medicinen i sig inte kan ändra de strategier som personen lärt sig för att klara 

av en fungerande vardag eller en framtid med olika ADHD relaterade problem.  

Brar och Flyckt (2006) skriver, vilket även framkommit i vårt resultat, att det finns stora 

behov av psykiatrisk behandling och andra psykosociala insatser för att dessa personer 

ska kunna fungera i vardagen. Viktig information, praktiska råd och relevanta strategier 

är några av de viktigaste delarna i det psykosociala stödet. Att alla inblandade aktörer 

har en samordnad syn både på personen och på behandlingen, ha en tydlig och rak 

kommunikation gentemot klienterna, att hjälpa personerna med att komma ihåg tider, ha 

fasta rutiner, samt tillskaffandet av olika strategier är några av de viktigaste aspekterna i 

behandlingen enligt intervjupersonerna. 

Enligt intervjupersonerna finns det inga negativa konsekvenser med att få en diagnos. 

Både Wilens (2004) och Kadesjö (2001) uppger att den behandling som visats sig ge 

betydande effekter måste innehålla läkemedel, och för att en person ska kunna få 

läkemedelsbehandling för ADHD-relaterade svårigheter krävs det en fastställd diagnos. 

Att diagnosen hjälper personerna att få en ökad förståelse för sina svårigheter och i 

vissa fall kan bidra till ökad motivation för behandlingen anser behandlarna som viktiga 

aspekter. Samtidigt understryker de att det är viktigt att se personen bakom diagnosen. 

För behandlarna ska diagnosen ses som ett hjälpmedel för att välja riktningen i 

behandlingen och bemötandet. 
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Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet kan diagnosens betydelse för personen 

i fråga och dess omgivning diskuteras. Om man utgår ifrån det som Hacking (1999) 

skriver, att vi människor ”handlar under beskrivningar” får diagnosen genast en annan 

innebörd. Berger & Luckmann (1999) menar att vi påverkas av hur andra ser på oss och 

definierar oss och att få en diagnos innebär då en definiering av personen i fråga. Hur 

ska då personen och omgivningen förhålla sig till diagnosen utan att bli påverkade av 

dess innebörd? Där i ligger vikten av behandlarnas påpekande att de måste kunna se 

förbi diagnosen och att kunna se personen bakom diagnosen, vilket inte kan vara det 

enklaste eftersom det framkommer i behandlarnas utsagor att det på senare tiden är 

väldigt många personer som blivit diagnosticerade med ADHD. 

 

Intervjupersonerna påpekar att oavsett om personen har en fastställd diagnos eller inte 

är det viktigt att ha tillgång till det stöd som behövs.  Att ha de svårigheter som ADHD 

eller missbruk medför kan vara nog svårt att hantera med professionell hjälp och utan 

den är personen i de flesta fall dömd till att misslyckas. Tyvärr framkommer det både i 

forskningen och i vårt empiriska resultat att behoven som dessa personer har, innan 

påbörjad behandling och efter avslutad behandling, idag tillgodoses i väldigt låg grad. 

På grund av det obefintliga eller bristfälliga stödet riskerar personer med ADHD att 

utveckla missbruk och personer som kämpar med att ta sig ut från sitt missbruk riskerar 

att falla tillbaka. Wilens (2004), Muslow & Arredondo (20007) och även 

intervjupersonerna poängterar vikten av en samtidig och samordnad behandling av både 

ADHD och missbruket. 

 

För att personer med ADHD-svårigheter inte ska hamna i missbruk bör de få rådgivning 

när det gäller den ökade risken för att hamna i missbruk, och deras eventuella 

läkemedelsanvändning måste kunna följas för att säkerställa att optimal 

behandlingseffekt uppnås och att läkemedlen inte missbrukas (West m.fl. 2007).  

Intervjupersonerna påpekar vikten av att jobba med båda tillstånd samtidigt och att ta 

hänsyn till båda när man ska utforma insatserna. Både intervjupersonerna och Wilens 

(2004) menar dock att man först måste stabilisera personens missbruk för att sedan 

kunna fokusera på det tillstånd som ligger till grund för problemen, i detta fall ADHD.  

För att få lämplig behandling är det viktigt att klienten får hjälp och behandling av både 

missbruket och den psykiatriska diagnosen samtidigt. Även om det idag inte finns 

någon specifik behandling för personer med samsjuklighet finns det metoder har visat 

sig vara effektiva när man behandlar personer som har missbruk respektive psykiatrisk 

störning. Socialstyrelsen (2007) menar att det inte finns något som talar emot att det får 

att använda dessa metoder även vid samsjuklighet. 

Intervjupersonerna uppger vikten av en god terapeutisk relation mellan klienten och 

behandlaren. För att kunna uppnå positiva resultat och för att behandlingen ska gå 

framåt menar intervjupersonerna att det krävs att relationen fungerar. Detta är något 

som även har stöd i forskningen. Cruce (2008) menar att det finns det fyra positiva 

”livskvalitetsfaktorer” för att personer med samsjuklighet ska sluta missbruka. En av 

dessa är att han/hon har just en positiv relation till en behandlare. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är behandlarens syn på klienten en av de 

avgörande aspekterna i relationsskapandet. Hur behandlaren påverkas av 

samhällsnormerna har stor betydelse för hur han eller hon bemöter sina klienter. Som 
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Isaksson (2009) skriver det är normer och värderingar som råder i ett samhälle som 

bestämmer vad som är normalt eller avvikande. 

Hur man talar om och talar till sina klienter spelar enligt Berger och Luckmann (1998) 

stor roll. Enligt dem utgör språket både socialisationens viktigaste innehåll och dess 

viktigaste redskap och därmed kan man anta att språket har en stor betydelse i 

relationsskapandet mellan behandlaren och klienten. Intervjupersonerna understryker att 

sättet att prata med klienterna och hur de ser på klienterna påverkas av de värderingar 

och den människosyn man utgår ifrån. Detta anser dem vara avgörande faktorer för att 

kunna möta klienten och skapa en god relation.  

Det finns i samhället delade meningar om huruvida ADHD är ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder eller om det står utan biologisk grund. Intervjupersonerna anser att det 

har en biologisk grund, att det finns ett neuropsykiatriskt funktionshinder som heter 

ADHD, detta är något som även Beckman m.fl. (2004) uppger. Däremot finns det 

uppfattningar om att ADHD inte bör ses som ett neuropsykiatriskt funktionshinder. 

Kärfve (2000) är en av dem vars resonemang går ut på att diagnoser som ADHD är 

ovetenskapliga och är kritisk till att det finns en biologisk grund. Hon menar att det inte 

kunnat påvisas att det föreligger ett klart definierat ”fel” i centrala nervsystemet, vilket 

är en förutsättning för en psykiatrisk diagnos. Även om intervjupersonerna anser att det 

är en neuropsykiatriskstörning poängterar dem vikten av miljön personen växer upp och 

befinner sig i. De menar att ADHD inte endast går att förklara utifrån miljön, men att 

den ändå är en viktig aspekt i vilken utsträckning svårigheterna kommer till uttryck.  

Enligt socialkonstruktionism är det de normer och de sociala värderingar som råder i det 

sammanhang, kultur och samhälle vi lever i som bestämmer vad som är normalt och vad 

som anses vara avvikande beteende (Isaksson, 2009). Här menar Honos & Webb (2008) 

att barn med en ADHD-diagnos egentligen inte är neurofysiologiskt eller psykiatriskt 

annorlunda jämfört med andra, utan att det är vår kultur som inte tolererar stökiga barn.   

Personer med avvikande beteende riskerar att utifrån sitt beteende placeras i en kategori, 

som när den blir känd av människor och börjar användas i institutionella sammanhang 

påverkar deras och omgivningens uppfattningar och upplevelser av personen i fråga 

(Hacking, 1999). Bergman och Luckmann (1998) menar att detta har betydelse för 

personens identitetsuppfattning. Dem skriver att ”barnet lär sig att det är vad det kallas”, 

med detta menar dem att individen förlorar sin egen identitet och tillskrivs ett 

gemensamt, utan eget samtycke. Intervjupersonerna berättar om vikten att sprida 

information om personer med ADHD och missbruk, att en viktig del av deras arbete är 

att få andra att förstå varför de uppför sig som de gör. Att öka medvetandet kring de 

svårigheter som dessa personer har att handskas med kan påverka omgivningen syn på 

dem och därmed bidra till ett bättre bemötande.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att ge en bild av hur behandlingspersonal, som i sin 

profession möter personer med ADHD och missbruk, talar om dessa personer och de 

insatser som finns och anses vara effektiva. Avsikten med undersökningen är inte att ge 

några absoluta sanningar utan att genom intervjupersonernas beskrivningar få en 

nyanserad bild av problemområdet. Därför anser vi att den hermeneutiska traditionen 

och den kvalitativa metoden är bäst lämpad för denna undersökning. Hermeneutiken 

intresserar sig hur människor uppfattar verkligheten och vilken mening de tillskriver 

olika företeelser, inte hur verkligheten är. 

När vi genomförde intervjuerna visade det sig att personerna inte kunde svara på alla 

våra frågor. Intervjupersonerna talade gärna om antingen ADHD eller missbruk och inte 

gärna om båda dessa tillstånd. Deras förklaring till detta var att de verksamheter vilka 

de var aktiva inom inte hade som uppdrag att behandla både ADHD och missbruk. En 

annan förklaring till att vi fick dessa svar kan bero på att vi inte har lyckats hitta 

personer och verksamheter som arbetar med både ADHD och missbruk samtidigt. 

Enligt våra uppfattningar finns inte en sådan verksamhet i vår hemkommun.  

I vår intervjuguide har vi försökt att med våra frågor beröra båda delarna lika mycket, 

men under intervjuernas genomförande märkte vi att detta inte kommer att bli 

tillräckligt. Eftersom vi i vår undersökning använde oss av semi-strukturerade 

intervjuer, gav detta oss möjlighet att ändra frågorna och ställa följdfrågor. När vi insåg 

att intervjupersonerna mest talade om antingen ADHD eller om missbruk försökte vi 

ställa andra frågor, men av respekt för intervjupersoner kunde inte vi insistera på att de 

skulle svara. 

Vi anser att vårt resultat ger en tydlig bild av situationen för dessa personer i vår 

hemkommun. Att intervjupersonerna inte kunde berätta om både ADHD och missbruk 

lika mycket kan ses som en bekräftelse på det som forskningen visar, nämligen att det 

finns för lite samordnad behandling kring dessa personer och att de oftast inte behandlas 

samtidigt för både ADHD och missbruk. Resultatet visar att intervjupersonerna är 

medvetna om att det samordnade förhållningssättet är det som saknas, även om alla 

forskningsresultat visar på att det är det mest effektiva behandlingssättet.  

Metoden som användes för analys av forskningsresultatet är socialkonstruktionism. 

Eftersom syftet med arbetet var att undersöka hur behandlare talar om personerna med 

ADHD och missbruk och om insatserna som finns tillgängliga för den gruppen ansåg vi 

att socialkonstruktionism var ett rätt metodval. Under bearbetning av resultatmaterialet 

har intressanta begrepp valts ut och kategoriserats genom att föra samman de begrepp 

som handlar om samma sak. Detta gav en beskrivning av intervjupersonernas 

uppfattningar kring personer som har ADHD och missbruk och de insatser som finns 

tillgängliga för dessa personer. För att ge läsaren en så fullständig bild av 

problemområdet som möjligt användes citat som varvades med deskriptiv text. Med 

tanke på syftet som vilel uppnås med denna studie ansåg vi att tillgång till 

intervjupersonernas egna ord har stor betydelse för läsaren. Funderingar fanns om 

tidigare forskning och teori direkt skulle knytas till intervjuerna men övervägande 

bestämde vi oss för att analysera varje kategori för sig. När alla kategorier hade 
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analyserats och knutits till tidigare forskning och teori bestämde vi oss för att göra en 

sammanställd tolkning som presenteras under rubriken Teoretisk problematisering. 

Ambitionen med undersökningen var att komma fram till hur behandlare talar om och 

deras syn på personer med samsjuklighet ADHD och missbruk. Vi ansåg att 

socialkonstruktionism var ett lämpligt val av både generell teori och analysteori. Efter 

genomförd undersökning och analys visade det sig dock att socialkonstruktionism inte 

var inte var det rätta metodvalet. Resultatet talade om vad behandlare säger om personer 

med ADHD och missbruk och de insatser som finns i vår hemkommun, men inte om 

hur de talar om det och hur deras sätt att tala om detta kan påverka omgivningens 

uppfattningar.  

Under hela undersökningsprocessen har vi följt de steg och moment som finns uppsatta 

för den kvalitativa forskningen. Intervjupersonerna har fått erbjudande att ta del av det 

transkriberade materialet och det färdiga arbetet för att kunna bekräfta om vi uppfattat 

det som sagts korrekt och för att känna tryggheten att ingenting har ändrats. Detta 

tillsammans med en tydlig redovisning av alla delar i forskningsprocessen uppfylls de 

kvalitetskrav som finns i den kvalitativa forskningen. Redovisning av hela 

forskningsprocessen och dess resultat har anpassats på ett sätt som skyddar och 

garanterar intervjupersonernas integritet. 

Resultatdiskussion 

Vi anser att vi genom vårt resultat och teoretiska problematisering fått svar på våra 

frågeställningar; hur behandlare talar om och deras syn på behandling av personer med 

samsjukligheten ADHD och missbruk. Vår förförståelse var att det i vår kommun fanns 

mer samordnade insatser för behandling av dessa personer. Resultatet visar att detta inte 

stämmer, de största bristerna i den behandling som finns tillgänglig idag är att den inte 

är samordnad mellan alla berörda instanser.  Detta är något alla intervjupersoner anser 

är nödvändigt för att en behandling ska bli så effektiv som möjligt. I forskningen 

påpekas att det som krävs för en effektiv behandling av personer med ADHD och 

missbruk är en plan som berör alla aspekter i deras liv. Utvärdering bör beröra fysisk 

och psykisk hälsa, missbruk, sociala och kognitiva förmågor, familjesituation och 

utbildning för att utforma en lämplig och effektiv behandlingsplan (Wilens, 2004).  

Alla intervjupersoner ansåg att ADHD är ett verkligt neuropsykiatriskt funktionshinder, 

att det inte är något som samhället skapat. De menar att de svårigheter dessa personer 

har inte går att förklara endast utifrån miljö och uppväxt. Samtidigt påpekar dem att 

våra samhällskrav och normer idag förstärker de svårigheterna som ADHD innebär. 

Detta kan kopplas till socialkonstruktionismen, att det är de normer och de sociala 

värderingar som råder i det sammanhang, kultur och samhälle vi lever i som bestämmer 

vad som är normalt och vad som anses vara avvikande beteende (Isaksson, 2009).  

Resultatet visar att det finns ett sätt för alla att fungera men det gäller att hitta det som 

fungerar för den enskilda. Då krävs det individuellt anpassade insatser och att 

behandlingen är samordnad, att alla inblandade har samma människosyn och samma 

syn på de svårigheter som personerna har att handskas med. En reflektion som görs är 

varför det är så svårt att få insatserna samordnade, när alla inblandade är medvetna och 

överens om att det är just detta som krävs för en effektiv behandling. Frågan är var eller 

hos vem det yttersta ansvaret ligger för att detta ska ske, eller kanske är det så att ingen 

vill åta sig detta ansvar.  
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Socialstyrelsen (2007) har utfärdats nationella riktlinjer för principer som är av 

betydelse för en effektivare behandling, och det bör i praktiken inte vara så svårt att 

följa dessa rekommendationer. Resultatet visar att dessa principer är implementerade i 

verksamhetens och behandlarens förhållningssätt och arbete, men bristen ligger i att var 

och en av verksamheterna inte fokuserar på samsjukligheten utan på antingen det ena 

tillståndet eller det andra. Detta grundar sig nödvändigtvis inte på okunskap, utan att 

olika verksamheter har olika uppdrag och ansvarområde. De som har som uppdrag att 

fokusera på att hjälpa personer ADHD har inte i de flesta fall ansvar för att behandla 

även missbruket. Detta ansvar förväntas tas av någon annan instans, och det är här det 

ofta brister, på grund av att det inte finns några fastställda direktiv för vem som har det 

yttersta anvaret. Som en konsekvens av detta faller denna klientgrupp med sin komplexa 

problematik ofta mellan stolarna.  

Slutsatser/implikationer …. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att känna till vad 

samsjukligheten ADHD och missbruk innebär för den enskilde och dess omgivning. Det 

är av betydelse att behandlare har kunskap om vilka svårigheter denna grupp har att 

handskas med och hur man på bästa sätt kan bemöta och hjälpa dem för att underlätta 

den kaotiska vardagen de ofta befinner sig i.  

Samtidig behandling av ADHD och drogmissbruk ökar kraftigt chanserna för en 

framgångsrik behandling och underlättar fortsatt drogfrihet. En kombinerad behandling 

som är individuellt anpassad och som integrerar alla aspekter i individens liv är en 

förutsättning för en framgångsrik behandling. 

Som framtida behandlingspedagoger anser vi att det är viktigt att vara medvetna om att 

personer som är diagnostiserade med ADHD har en förhöjd risk att utveckla missbruk. 

Att fånga upp dessa personer tidigt och att ge dem rådgivning om de överhängande 

riskerna att utveckla missbruk, är en viktig del av det förebyggande arbetet.  

En slutsats som kan dras från det som forskningen och resultatet visar, är att en 

förutsättning för en effektiv behandling är att de berörda instanserna samverkar med 

varandra.  Även om alla instanser samverkar med varandra kan man ändå tänka sig att 

på grund av de svårigheterna som dessa personer har, skulle en verksamhet som klarar 

av att hantera båda tillstånden varit det optimala. Denna typ av verksamhet finns i 

dagsläget inte etablerad i vår hemkommun där undersökningen genomfördes.  

Mer forskning om sambandet mellan ADHD och missbruk skulle kunna öka 

möjligheten för utvecklandet av denna typ av verksamhet, och därmed skulle dessa 

personer ges större möjligheter att genomgå en lyckad behandling och få ett fungerande 

liv.  

En viktig del av vårt framtida arbete kan innebära att sprida information om 

samsjukligheten ADHD och missbruk. Vilken syn vi har och hur vi talar om denna 

klientgrupp påverkar omgivningens uppfattning om deras problematik och hur de bör 

bemötas.  
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Bilaga I 

 PAGE I 

Missiv 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är det som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckekravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särkilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är 

just dem vi intresserar oss för.  
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Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

Organisation och verksamhet  

 Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 

 Vilken målgrupp arbetar ni med? 

 Hur många klienter finns det inom er verksamhet? 

 Kan du beskriva den dagliga strukturen inom er verksamhet? 

ADHD som neuropsykiatriskt funktionshinder  

 Det finns olika uppfattningar huruvida ADHD är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Hur ser du på detta? 

 Krävs det, inom er verksamhet, en fastställd ADHD-diagnos för att kunna 

utforma arbetet? Vilken betyldelse har en diagnos för utformandet av insatserna? 

 Hur går det tillväga när en ADHD-diagnos fastställs? Träffas ni flera gånger, 

träffar ni familjen etc? 

ADHD och missbruk 

 Vilka insatser använder ni er av i ert arbete med klienter med kombinerad 

ADHD och missbruk? 

 Utgår ni först och främst från ADHD-diagnosen eller missbruket när ni utformar 

och utför insatserna? Vad läggs störts fokus på? 

 Vad måste man tänka på i arbetet och i bemötandet med personer med både 

ADHD och missbruk? 

 Vad skiljer dem åt, de som har ADHD men inte missbruk och tvärtom? 

 Vad är syftet med dessa insatser? 

 Vad tycker du är svårast? 

 Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag med denna typ av klientgrupp kan se 

ut? Vad är viktigt att tänka på? Hur måste man göra för att det ska fungera? 

 Vilka principer bygger dessa insatser på? 

 


