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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka hur professionella talar om ungdomar med ADHD-

diagnos och missbruksproblematik i relation till bemötande. Studien har också som 

avsikt att ta reda på hur diagnosen ADHD tas i beaktande av professionella i 

behandlingsplaneringen. Datainsamlingen har erhållits via semistrukturerade intervjuer 

med en kvalitativ metodologisk utgångspunkt. Resultatet har sedan analyserats utifrån 

de två valda teorierna som har använts i denna uppsats; von Wrights relationella och 

punktuella perspektiv samt socialkonstruktionismen. Urvalet innefattar sju 

professionella som jobbar på olika öppenvårdsmottagningar i flera olika städer. 

Samtliga sju intervjuades på sina arbetsplatser.  

 

Studiens viktigaste resultat visar att samtliga intervjupersoner upplevde ett större flöde 

av ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som blir föremål för 

missbruksbehandling. Ändock var det en diskrepans i åsikter gällande om man bör 

förhålla sig till diagnosen ADHD eller inte. Enligt vissa deltagare bör man förhålla sig 

till ungdomen och inte specifikt diagnosen medan andra ansåg att professionella bör ha 

kunskap för att kunna förhålla sig till ungdomar med en diagnos. Några oväntade 

resultat var kopplingarna till ADHD-diagnos under samtalen. Det uppkom att vissa 

ansåg att begåvning var något som kunde hindra behandlingens resultat mer än en 

diagnos. Även odiagnostiserad ADHD kom på tal. Ungdomar och föräldrar har ofta en 

önskan om att utredas för ADHD. Anledningen är att man vill ha en diagnos som 

orsaksförklaring istället för att komma till underfund med ungdomens problematik. 

Detta såg vissa deltagare som en kunskapslucka om ADHD hos privatpersoner. Detta då 

kunskapen om de potentiella konsekvenserna en diagnos kan frambringa inte förekom 

som erkända av anhöriga och omgivningen. Trots ovanstående punkter finns det inte 

specifika riktlinjer vid verksamheterna som professionella följer i mötet med ungdomar 

som har diagnosen ADHD och samtidig missbruksproblematik. Även om det fanns en 

avsaknad av särskilda riktlinjer var samtliga intervjupersoner eniga om att skapandet av 

allians och individanpassade behandlingsprocesser är väsentligt för goda 

behandlingsresultat.  

 

Studiens slutsats är att yrkesverksamma inom ungdoms- och missbruksvården behöver 

få större förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

missbruksproblem relateras till varandra och hur detta ska bemötas professionellt. Detta 

medför en särskilt viktig aspekt att överväga vid behandlingsplanering, vilket är varför 

implementering av evidensbaserad praktik anses vara inte bara en trygghet för 

professionella men även för ungdomarna missbruksvården möter. Med en uppdaterad 

evidensbaserad praktik som är anpassad efter ADHD samt missbruk, skapas en 

kunskapsgrund och ett förhållningssätt som kommer präglas av det socialpedagogiska 

tankesättet. 
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Inledning 

Under det senaste decenniet har det skett en kraftig ökning bland barn och unga som 

diagnosticeras och medicineras för ADHD. Det har konstaterats att ADHD är den 

vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolåldern. Uppskattningsvis 

beräknas prevalensen av ADHD hos barn och unga i skolåldern ligga på 3–7 procent i 

Sverige. Under år 2017 publicerade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 

(CES) en studie som påvisade att närmare 10 procent av tonårspojkar (13–17 år) som är 

folkbokförda i Stockholms län har en registrerad ADHD. Motsvarande siffra för 

tonårsflickor (13–17 år) är 5 procent. Trots att antal flickor som får ADHD har ökat de 

senaste åren bedöms det vara 3–5 gånger vanligare hos pojkar (Morrow et al, 2012; 

Socialstyrelsen, 2017; Socialstyrelsen, 2015a; CES, 2017; Carlberg, 2014; Svenaeus, 

2015).  

Det finns olika förklaringar till den ökade diagnostiseringen av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Diagnosen ADHD beskrivs som ett multifaktoriellt tillstånd där 

flera olika orsaksfaktorer gemensamt uppträder (SMER, 2015). Brante (2006) 

konstaterar att det finns en rad olika ontologiska synsätt på diagnosen ADHD. Vissa 

forskare menar att diagnosen har en specifik markör vilket gör att den existerar och är 

diagnostiserbar medan andra hävdar motsatsen, att ADHD inte går att påvisa. Vidare 

finns det även skilda uppfattningar vad gäller orsakerna till uppkomsten av ADHD. Den 

biologiska förklaringen tar sin utgångspunkt i att diagnosen ADHD beror på defekter i 

hjärnans funktioner eller att den är ärftlig (Brante, 2006). Samtidigt går det inte att 

undvika de psykosociala faktorernas betydelse. De psykosociala orsaksförklaringarna 

delas upp i två kategorier; systemfaktorer och familjerelaterade/miljömässiga faktorer. 

Till miljömässiga och familjerelaterade faktorer räknas bland annat psykiska sjukdomar, 

dysfunktionalitet inom familjen, missbruk och låg socioekonomisk status som en 

sårbarhetsfaktor som kan trigga igång diagnosen. Systemfaktorer som skola, 

läkemedelsindustrin och sjukvård anses också ha inverkat på spridningen av diagnosen 

ADHD (Brante, 2006; Frances, 2014; Lundström, 2016).  

 

Kyriaki Kosidou påpekar att ökningen inte nödvändigtvis innebär att det är fler som har 

dessa diagnostiserade tillstånd än tidigare. Hon menar istället att en förklaring kan vara 

att det tidigare funnits ett mörkertal och att fler träder fram idag på grund av att man 

riktat stor uppmärksamhet åt neuropsykiatriska diagnoser det senaste decenniet. Vidare 

hävdar hon att det har skett en förbättring kring utredningarna som utförs samt bättre 

tillgång till dessa, vilket är tänkbara förklaringar till den ökade förekomsten av ADHD 

(CES, 2017).  

 

Enligt Johannisson (2006) finns det både risker och fördelar med att ställa olika 

diagnoser. Diagnoser kan förstärka bilden av att lida av ett sjukdomstillstånd, vilket 

vidare kan förändra identiteten hos den diagnostiserade. Genom att exempelvis få 

diagnosen ADHD eller substansbrukssyndrom förflyttar man det som tidigare varit 

personlighetsdrag till något som faller under samhällets rådande normer (Johannisson, 

2006). Vad som anses falla under samhällets rådande normer är beroende av vad 

samhället under en viss tidpunkt betraktar som en normalitet, ett sjukdomstillstånd men 

även vilka förväntningar socialtjänst, föräldrar och skola har (Frances, 2014). Resultatet 

blir således att personen kvarhålls i det som upplevs vara sjukdomsidentiteten och 

möjligheten att se sig själv som normal igen blir mindre. Johannisson (2006) påtalar att 

en diagnos är hemlös utan ett namn och menar att diagnoser ges en viss makt när de 

namnges. Denna makt uttrycker sig i bland annat uppfattningar och bekräftelser som 
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kan medföra att vissa företeelser uppmärksammas medan andra undanhålls. Som 

exempel noteras att man bör ställa sig frågan om diagnosen hjälper eller stjälper. 

Eftersom diagnoser har en makt medför det också en identitetsmarkör som kan 

stigmatisera och påverka individen under en längre tid (Johannisson, 2006). Det finns 

även en risk med överdiagnostisering och en ökad förskrivning av centralstimulerande 

mediciner för dessa tillstånd. Negativa konsekvenser vad gäller ADHD-medicineringen 

uttrycker sig bland annat genom potentiella biverkningar som svårigheter med sömnen, 

bromsad utveckling och minskad aptit (Morrow et al. 2012). 

 

Fördelen med att få en diagnos kan för vissa vara en nödvändig och viktig aspekt hos 

individen och dess utveckling då det kan vara en bekräftelse som förändrar upplevelsen 

av funktionsnedsättningen och gör den mer accepterad. På samma sätt kan en ställd 

diagnos skymma möjligheten att se dem verkliga orsakerna till funktionsnedsättningens 

indikationer. Detta står i relation till dubbeldiagnoser som exempelvis ADHD och 

kombinerad missbruksproblematik som kan vara mycket komplexa. Komplexiteten 

ligger i att problematiken yttrar sig på sådant sätt att det varken kan reduceras till 

missbruket eller diagnosen ADHD, vilket medför svårigheter i behandlingen och 

diagnostiseringen (Johannisson, 2006).  

 

I ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen (2014b) framkommer det att flertal studier visar 

att ADHD leder till en förhöjd risk att senare i livet hamna i missbruk, kriminalitet eller 

utveckla annan beroendeproblematik. Enligt Lundström (2016) är barn och ungdomar i 

samhällsvård märkbart överrepresenterade när det gäller diagnosen ADHD och 

medicinering för detta. Det har även framkommit att en femtedel av de ungdomar som 

har kommit i kontakt med öppenvården för alkohol-och narkotikaproblem har en 

ADHD-diagnos i grunden.  Risken för att utveckla ett missbruk bland ungdomar som 

diagnostiserats med ADHD är dubbelt så stor jämfört med ungdomar som saknar 

diagnosen (Anderberg, Dahlberg & Hellberg, 2018).  

 

Den statliga översynen av missbruks-och beroendevården som genomfördes under åren 

2009–2011 framkom det att cirka 780 000 personer över 18 år har ett missbruk eller 

beroende av alkohol, varav 330 000 av dessa har ett beroende. Motsvarande siffra för 

personer med narkotikamissbruk och beroende är omkring 55 000. Däremot bör det 

understrykas att inte alla söker vård för sitt missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 

2015). Motsvarande siffror beträffande förekomsten av missbruksproblem hos 

ungdomar saknas. Däremot har man gjort iakttagelser gällande vårdbehovet hos 

ungdomar med missbruksproblematik, vilket antyder på en ökad vårdkonsumtion 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är detta område intressant och relevant att 

undersöka eftersom bärande delar inom vår yrkesroll handlar om att arbeta med 

individuella förändringsprocesser och i samma avseende påverka individens livsvillkor. 

Professionellas bemötande och förhållningssätt har en stor inverkan på identitet- och 

problembilden hos individen i mötet. Känslan av identitet konstrueras i det sociala 

samspelet som vidare gör intryck på den egna uppfattningen av exempelvis 

problematiken kring en ADHD-diagnos. I Cederlund och Berglund (2017) nämns det att 

ungdomar som befinner sig i problematiska livssituationer är i ständig färd med att 

konstruera sin identitet, vilket är varför det socialpedagogiska uppdraget handlar om att 

bekräfta och stärka individens tilltro och inneliggande resurser för att skapa 

meningsfullhet. På så sätt är det betydelsefullt att rikta uppmärksamhet åt individens 

styrkor och kompetenser, istället för att leta avvikelser som kan leda till exkludering. 
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Den diagnostiska kulturen präglar vårt sätt att uppfatta och tolka varandra (Cederlund & 

Berglund, 2017). Det gör att studiens intresse för hur professionella talar om ungdomar 

med diagnosen och missbruk är givande att undersöka för det socialpedagogiska fältet. 

Stöd och behandling för ungdomar med ADHD-diagnos och problematik med alkohol- 

och narkotika kräver multimodala insatser. Insatserna bör innefatta psykosociala, 

pedagogiska samt eventuella läkemedelsbehandlingar vid behov (Socialstyrelsen, 

2014a). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur professionella talar om ungdomar med ADHD-

diagnos och missbruksproblematik i relation till bemötande. Vidare har studien som 

avsikt att ta reda på hur diagnosen ADHD tas i beaktande av professionella i 

behandlingsplaneringen.  

✓  Hur talar de professionella om ungdomar med ADHD och 

missbruksproblematik samt kring hur bemötandet kan se ut? 

✓ Vilka föreställningar har de om dessa ungdomar i förhållande till val av 

behandling och förändringsarbetet? 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer lagar, förordningar, bedömningsinstrument och bakgrundsfakta 

till det valda problemområdet att presenteras. Vård och stöd som berör ungdomar 

utifrån samhällets organisatoriska beslutsfattande är betydelsefullt att ha kännedom om 

för att kunna ha förståelse för de berättelser vi möter under studien samt hur dessa kan 

påverkas av utomstående faktorer. 

DSM-V och ADHD  

För att ställa diagnoser inom psykiatrin använder man sig av olika 

diagnostiseringsinstrument. Diagnostic Manual of Mental Disorders (DSM) är en 

handbok som används över hela världen för att diagnostisera kliniska, psykiska 

sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt tillstånd som är 

utvecklingsrelaterade. Diagnoskriterierna i DSM revideras regelbundet och senaste 

uppdateringen publicerades år 2013 i DSM-V (Socialstyrelsen, 2014). För att en 

människa ska få en diagnos med hjälp av DSM-V krävs det att vissa kriterier är 

uppfyllda. Vad gäller barn och ungdomar upp till 16 år ska minst sex av nio kriterierna 

för ADHD i DSM-V vara uppfyllda. Dessutom ska bland annat diagnosens indikationer 

funnits under dem senaste sex månaderna, att symtomen började dyka upp före 12 års 

åldern samt att det ska styrkas att individen påverkas på ett negativt sätt rent socialt. För 

ungdomar från 17 år och vuxna ska dem uppfyllda kriterierna ligga på fem istället för 

sex (Socialstyrelsen, 2014). 

Julin (2013) talar om ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som alltid 

har existerat i alla samhällen och kulturer. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

ett samlingsnamn för dem olika funktionsdiagnoserna som finns, vilket är: ADHD, 

autism, tourettes syndrom, språkstörningar, dyslexi och tvångssyndrom. För att en 

diagnos ska betecknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erfordras olika 
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kriterier som har sin utgångspunkt i hur människan ter sig i olika sociala sammanhang 

(Julin, 2013).  

 

ADHD är förkortningen av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder som 

står för:  

 

• Attention (uppmärksamhet)   

• Deficit (brist)   

• Hyperactivity (överaktivitet)  

• Disorder (störning)  

 

ADHD bör betraktas utifrån ett flertal perspektiv, framförallt det biomedicinska och det 

psykosociala perspektivet. Från det biomedicinska perspektivet ser man på ADHD som 

en avsaknad av fungerande funktioner i hjärnans nervsystem. Defekterna yttrar sig 

bland annat genom ouppmärksamhet, hyperaktivitet och en oförmåga att kontrollera sig 

själv. Samtidigt kan man inte helt kringgå de psykosociala faktorerna som exempelvis 

uppväxtmiljö, skola och vilka förutsättningar man har. Båda dessa perspektiv talar för 

att ADHD är individuell för var person och personlighetsdragen bör därför aldrig ses 

som odisputabla (Julin, 2013; Svenaeus, 2015). I diagnosmanualen DSM-V finns det tre 

olika former av ADHD, där den ena formen enbart yttras genom ouppmärksamhet, den 

andra formen yttras genom hyperaktivitet och impulsivitet och där den tredje erhåller 

alla dessa delar. I DSM-V ges exempel på situationer som en människa med ADHD kan 

stå inför, till exempel att personen har svårighet att hålla fokus i skolan eller fattar 

avvikande beslut (Julin, 2013; Socialstyrelsen, 2014). Den kritik som riktats mot 

diagnostiseringssystemet DSM-V är bland annat att det är ohållbart att använda sig av 

dess kriterier för att bedöma om personen har ADHD eller inte eftersom DSM-V saknar 

en vetenskaplig grund (Svenaeus, 2015). Det vetenskapliga underlaget för DSM-V och 

andra diagnostiseringsinstrument som används för att identifiera ADHD bedöms vara 

otillräckligt. Det som man är i behov av är att undersöka och utvärdera dessa instrument 

bättre för att uppnå en bättre anpassning för individen och dennes förutsättningar (SBU, 

2013). 

 

Missbruk  

 

Missbruk beskrivs som ett okontrollerat bruk av något, oftast handlar det om substanser 

som ger euforiska effekter vanligen alkohol och narkotika. Även mat eller spel kan 

övergå till ett missbruk (Johnson, Richert & Svensson, 2017). För att diagnostisera 

missbruk och beroende används DSM-manualen även inom detta område. Eftersom det 

tidigare förekommit vissa oklarheter vad gäller alkohol och substansområdet i manualen 

har man i den reviderade publiceringen av DSM-V från 2013 slagit ihop begreppen 

missbruk och beroende och ersatt det med ett; substansbrukssyndrom. Man använder 

också begreppet för att sedan precisera utifrån vilken drog det är som används, 

exempelvis alkoholbrukssyndrom. Det finns sammanlagt elva kriterier i DSM-V och 

enligt klassificeringssystemet ska minst två till tre av dessa vara uppfyllda för att det ska 

klassas som ett problem eller ett substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Samverkan mellan samhällets aktörer  

Skola, socialtjänst och polis är samhällets myndigheter som har det yttersta ansvaret för 

unga som hamnar i problem och utanförskap. Det myndigheterna har att utgå ifrån är 

den aktuella lagstiftningen och de riktlinjer som finns att tillgå i vardera 
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myndighetsutövningen (Ekberg, 2010). Myndigheterna har tillsammans en skyldighet 

att alltid samverka, vilket regleras i Förvaltningslagen (SFS 1986:223, 6 §). När det 

gäller barn och unga som är i behov av skydd och omsorg har samhällets organ en 

särskild skyldighet att samverka. Detta stadgas i bland annat Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), Skollagen (SFS 2010:800), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt 

Polislagen (SFS 1984:387).  

Det centrala ansvaret för dessa aktörer är att alltid sätta barn och ungas behov och stöd i 

centrum. För att detta ska uppnås är det viktigt att alla aktörer som har någon kontakt 

med dessa ungdomar samverkar med varandra. Inom socialtjänsten används BBIC 

(barns behov i centrum) som verksamhetssystem i utredning och uppföljning för barnets 

situation. BBIC utgår alltid från barnets behov och verkar för att stärka barn och ungas 

perspektiv samt delaktighet. Således används BBIC för att uppnå goda förutsättningar 

för barn och unga (Socialstyrelsen, 2018). För att barn och unga ska få sina behov 

tillgodosedda krävs det också en samverkan mellan kommun och region, detta för att 

socialtjänsten ska kunna utföra SIP (samordnad individuell plan). SIP används främst 

när ungdomen har kontakt med flera aktörer samtidigt. Det kan till exempel handla om 

socialtjänst, BUP, behandlingshem, polis och skola. Detta framgår av Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Samverkan mellan de olika aktörer som berör missbruksvården utgör en viktig punkt för 

att unga med missbruksproblematik skall få vård och behandling av god kvalitet 

(Ekberg, 2010). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporterade år 2016 att det 

finns en bristande samverkan mellan samhällets myndigheter, organisationer och andra 

som berörs. För ungdomar som är aktuella inom missbruksvården innebär denna 

bristande samverkan en påtaglig risk för deras liv, hälsa och utveckling. Unga 

människor som har missbruks- eller beroendeproblematik utgör en komplex grupp. 

Problembilden är oftast mångsidig där bakomliggande faktorer såsom psykisk ohälsa 

träder fram. Detta brukar benämnas som samsjuklighet där det exempelvis föreligger ett 

missbruk i kombination med psykiska/- neuropsykiatriska problem. Samsjukligheten 

medför många gånger ett allvarligare missbruk och en mer utsatt social situation för de 

unga i jämförelse med de unga som har ett missbruk men där psykiska/- 

neuropsykiatriska problem inte förekommer (IVO, 2016).  

Skolans ansvar  

Skolan har ett eget ansvar att synliggöra om det finns elever som riskerar att hamna i 

utanförskap som kan leda till svårigheter i yrkes- och samhällslivet på grund av 

ofullständiga betyg. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilka 

svårigheter denne har, vilket är varför man tidigt försöker uppmärksamma elever som 

riskerar att inte uppfylla kunskapskraven för att tillgodose behoven. Om det är 

uppenbart att eleven behöver särskilt stöd i undervisningen ska sådana insatser sättas in 

(Skolverket, 2012).  Av Skollagen (SFS 2010:800) framgår det även att utbildningen 

ska formas på ett sådant sätt att eleverna garanteras en skolmiljö som kännetecknas av 

trygghet och studiero. En vidare utredning enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 

alltid tillämpas om åtgärder inom skolans ramverk inte kan tillgodose elevens behov 

och misstankar om att eleven riskerar att fara illa framkommer.  

Socialtjänsten och LVU  

Socialnämnden ska alltid verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden (Socialstyrelsen, 2015b). Av bestämmelserna som förekommer i 5 kap. 1 § 
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Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår det att socialnämnden har skyldigheter mot 

barn och unga i olika avseenden. Skyldigheterna innefattar att bland annat sörja för att 

barn och unga som riskerar att utvecklas under ogynnsamma förhållanden får det stöd 

och skydd som dem behöver. Det kan innebära att i nära samarbete motivera ungdomen 

och om annat ge vård och fostran på ett annat boende än det egna hemmet. Insatserna 

enligt SoL (SFS 2001:453) bygger på frivillighet och samtycke och ska alltid utformas i 

samförstånd med vårdnadshavaren (1 kap. 1§ & 3 kap. 5§ SoL).  

Under vissa förhållanden har socialnämnden möjlighet att ge barn och unga skydd och 

stöd utan det egna samtycket eller från dennes vårdnadshavare om ungdomen fyllt 15 år. 

Detta regleras i Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52). Alla 

beslut och åtgärder som fattas enligt LVU (SFS 1990:52) ska beakta barnets bästa och 

vara avgörande för dennes hälsa och utveckling. Vård enligt LVU kan tillämpas om 

fysisk eller psykisk misshandel, bristande omsorg, otillbörligt utnyttjande eller om 

ungdomen själv utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt 

nedbrytande beteende (1–4 §§ LVU). 

Begreppsdefinitioner 

Nedan kommer centrala begrepp i studien förklaras för att generera en förståelse för den 

definition som gäller i föreliggande studie.  

Narkotika: Enligt 8 § i Narkotikastrafflagen (1968:64) definieras narkotika som: 

“läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller 

euforiserande effekter, eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper eller effekter”  

Droger: Droger är ett samlat begrepp för användning av psykoaktiva medel som inger 

ett rus. Det kan vara exempelvis alkohol och narkotika (Johnsson, Richert & Svensson 

2017) 

Missbruk: Att använda något på ett sätt som har negativa sociala konsekvenser för 

användaren och/eller närstående (Johnsson, Richert & Svensson 2017) 

Ungdomar: Vi definierar ungdomstiden som den period då man befinner sig i 

övergången från barn till vuxen, den perioden påbörjas mellan 10–13 årsåldern. Inom 

internationell ungdomspolitik och EU används begreppet ungdom när man talar om 

människor upp till 25 år.  

Öppenvård: Öppenvårdsmottagningar består av mottagningar som inte innefattar 

inläggning eller behandling med tvång. Öppenvård kan rikta sig till barn, unga, vuxna 

eller familjer med någon form av behov som tillhör socialtjänstens ansvarsområde. 

Behandling inom öppenvården ska ske med samtycke och kan utföras i hemmet och 

specifika mötesplatser för olika sorters insatser (IVO 2019, hämtad 060420).  
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Tidigare forskning 
 

Sambandet mellan ADHD och missbruksproblematik 
 

 I en studie av Morisano, Babor och Robaina (2014) återfinns fem olika typer av 

samband som finns mellan psykiatriska diagnoser och missbruksproblem. Dessa 

beskrivs kortfattat nedan.  

 

1. Att psykiska sjukdomar, som exempelvis ångest och impulskontroll, ökar risken 

för missbruk, beroende eller abstinensbesvär.  

2. Tvärtom i förhållande till första kopplingen. Missbruk, beroende eller 

abstinensbesvär ökar risken för psykiska sjukdomar. Man får således psykiska 

symtom av missbruket. Som exempel nämns det att alkoholmissbruk 

frambringar depressiva episoder.  

3. Genetisk sårbarhet tas upp som en bidragande faktor till att människor med en 

diagnos börjar missbruka.  

4.  Har man det ena ökar sårbarheten för det andra. Missbruk kan både vara en 

orsak och en konsekvens av en psykiatrisk diagnos. 

5. Slutligen diskuteras möjligheten att psykiska symtom och missbruk är 

etiologiskt oberoende, det vill säga att de inte är beroende av varandra. Sådan 

forskning saknas, vilket gör att denna punkt inte har något vetenskapligt 

underlag (Morisano et al. 2014). 

 

 

I ett flertal studier har det visat sig finnas en stark koppling mellan ADHD och 

missbruksproblematik då ADHD ökar risken för att utveckla ett missbruk (Ameringer & 

Leventhal 2013). Studien som Ameringer och Leventhal (2013) gjort är en kvalitativ 

tvärsnittsstudie som syftar till att tydliggöra grundläggande frågor som rör relationen 

mellan ADHD och missbruk. I deras studie fokuserar de främst på två typer av 

diagnosen, hyperactivity-impulsivity (HI) och inattention (IN) där både dessa bekräftas 

vara nära sammankopplade med hög alkoholkonsumtion samt att just HI har ett särskilt 

samband till bruk av narkotika (Ameringer & Leventhal, 2013). HI-symptomen utgjorde 

dessutom en 30 procent högre risk för utvecklandet av ett nikotinberoende medan NI-

symptomen förefaller ligga på endast 5 procent. Detta tycks ligga i nära relation med att 

nikotinet bidrar till en stimulerande effekt som skärper uppmärksamhetsförmågan, 

bidrar till minskad hyperaktivitet samt ökad harmoni för människor med ADHD, vilket 

är specifika symtom förenade med HI (Ameringer & Leventhal, 2013). 

I enlighet med nikotinberoende samt mellan kopplingen av IN, HI och missbruk anses 

även alkohol- och narkotikaberoende hos människor med ADHD vara en form av 

självmedicinering för att minimera symptomen (Ameringer & Leventhal, 2013). I en 

annan studie var syftet att undersöka om riskbeteenden hos människor med missbruk 

blir förstärkta om dem har diagnosen ADHD, kommer liknande resultat fram. Det 

påvisas att ungdomar runt 15 årsåldern hade ett större risktagande för att bruka nikotin 

och narkotika om dem hade diagnosen ADHD (Kaye et al., 2014). Detta innebär att 

alkohol- och narkotika används som ett alternativ till medicin för att hantera diagnosens 

indikationer. Ameringer och Leventhal (2013) menar att impulsiva personer är mindre 

benägna att tänka på negativa juridiska och medicinska konsekvenser av sitt beteende. 

Särskilda drag av ADHD såsom impulsivitet ökar således sårbarheten för att börja 

använda illegala substanser eftersom det inte förekommer ett konsekvenstänk där och 



  
 

8 

då. Impulsiviteten leder även till att personen lätt faller för snabba belöningar då 

förmågan att inse konsekvenserna inte finns (Ameringer & Leventhal, 2013).  

Det som framgår i artikeln av Ameringer och Leventhal (2013) överensstämmer med en 

annan studies resultat som är skriven av Groenman et al. (2013). Studiens syfte var att 

undersöka i vilken ålder deltagarna börjar missbruka och om diagnosen ADHD leder till 

en ökad risk för missbruk. Studien av Groenman et al. (2013) har även en 

jämförelsegrupp som innefattar riskbedömningen hos syskonen med eller utan ADHD. 

Resultaten från studien indikerar att människor som fått diagnosen ADHD redan som 

unga löper en större risk att utveckla ett missbruk och/eller nikotinberoende. Mer exakt 

menar forskarna att risken för ett substansmissbruk är 1.8 gånger större och gällande 

nikotinberoende är den 8.6 gånger större för dem som tidigt diagnostiserats med ADHD 

i förhållande till jämförelsegruppen. De deltagare med diagnosen ADHD hade dessutom 

en tidigare debut associerad med bruk av narkotika och alkohol till skillnad från 

jämförelsegruppen (Groenman et al., 2013). 

Vidare har forskarna i denna studie tittat på effekten av CD och ODD, där det 

förstnämnda innebär en uppförandestörning och det andra innefattar trotssyndrom inom 

ramen av ADHD diagnosen. Det som forskarna kommer fram till är att de som har en 

samsjuklighet, det vill säga samtidiga sjukdomstillstånd i kombination med ADHD, 

också utgör en riskgrupp i sig. ADHD+CD är den gruppen som löper störst risk att 

utveckla ett missbruk och/eller nikotinberoende. Med dessa resultat presenterade 

uppmärksammas huruvida nikotinanvändning utgör en inkörsport till att senare börja 

experimentera med annan narkotika och alkohol för de ungdomarna med ADHD 

(Groenman et al., 2013). Även Anderberg, Dahlberg och Hellberg (2018) fann i deras 

analys att individer med ADHD i större utsträckning använder tobak regelbundet. 

Nikotinberoende bland de som diagnostiserats med ADHD är hög, vilket bekräftas i ett 

flertal studier (Ameringer & Leventhal, 2013; Groenman et al., 2014; Anderberg et al., 

2018). 

 
Vardagslivet för människor med ADHD och missbruk 

 

I Kronenberg et al. (2014) belyses att en bristande struktur i vardagen hos vuxna 

personer med ADHD kan vara en utlösande faktor för att börja missbruka. 

Intervjupersonerna berättar hur lätt det var att falla tillbaka i gamla mönster utan en 

struktur i vardagen. Detta medförde en återupprepning av individens missbruk vilket 

frambringade en ond cirkel av sämre struktur i vardagen. Detta skapar sedan en fortsatt 

utveckling av missbruksproblematiken. Problematiken med struktur uttryckte sig i 

svårigheter med att uppehålla fokus på en handling, tanke eller situation, behålla 

relationer, en stabil ekonomi samt att inte bara prioritera sina egna behov men även 

andras (Kronenberg et al., 2014). Detta påvisas i Kronenberg et al. (2014) där en av 

intervjupersonernas uttalande kring detta är: 

   

“I plan my time very inaccurately, and that takes a lot of energy. (...) Yes, 

that’s the result. I get distracted by impulses, and I get distracted easily, 

and that is what makes you spend time on the wrong things.” (Kronenberg 

et al., 2014) 

 

Det fanns även andra faktorer som spelade roll för deltagarna att börja använda alkohol- 

och narkotika. Bland annat nämndes att dem var uttråkade och behövde göra annat för 
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att lätta på stämningen i den situationen. Vidare visade det sig att dem hade bristande 

impulskontroll, dåliga uppväxtvillkor och familjeförhållanden samt att dem hade andra 

diagnoser som förvärrade situation. Exempel på andra samtidiga diagnoser var bipolär 

sjukdom och borderline. Dessa omständigheter påverkade personerna negativt och därav 

vände dem sig till narkotikan och alkoholen (Nehlin et al., 2014; Anderberg et al., 

2018). 

 

Vardagssituationer som kan upplevas triggande och orsakade missbruket hos människor 

med ADHD återfinns i Anderberg et al. (2018). Där framkommer det att de ungdomar 

med ADHD i större utsträckning haft ogynnsamma uppväxtvillkor där psykisk 

problematik och våld förekommit jämfört med gruppen utan ADHD. Vad gäller den 

psykiska ohälsan innefattar det sömnsvårigheter, koncentrationsproblem och våldsamt 

beteende. Vidare visar resultaten att en tuff skolgång innehållande problem vad gäller 

koncentrationen, skriv- och lässvårigheter har påverkat skolresultaten för dem med 

ADHD, vilket också är en betydande riskfaktor som kan ligga till grund för 

utvecklandet av ett missbruk (Anderberg et al., 2018).  

                    

I studien av Kronenberg et al. (2014) intervjuades människor med ADHD och SUD 

(substance use disorder). I studien framgår det på vilket sätt alkohol och narkotika har 

påverkat deras vardag. En av de anledningar med störst påverkan utgav sig för att vara 

förlusten av kontroll över individens tankar och känslor vilket skapade en negativ spiral. 

Det medförde att personerna började utföra impulsiva samt kontraproduktiva handlingar 

(Kronenberg et al., 2014). Intentionen bakom brukandet av alkohol och narkotika hos de 

intervjupersonerna med ADHD var ett försök att få kontroll över impulsiviteten samt 

hyperaktiviteten. Detta slutade dock i att det som kunde förstås som en god intention 

resulterade oftast i ett missbruk. En av deltagarna i Kronenberg et al. (2014) studie 

berättar: 

“I can’t restrain that, I just do it. I’ll blow, quaff or snort, there’s no 

restraint whatsoever. I can’t go and drink one beer, one beer becomes a 

case” (Kronenberg et al., 2014) 

Tidigare forskning om insatser för människor med ADHD och 
missbruk 

 

Från de vetenskapliga artiklar som har lagt grund för studien har intressanta tankar kring 

hur vården eller andra lösningar potentiellt skulle kunna vara för människor med ADHD 

och samtidigt alkohol- och narkotikaproblem. I studien av Anderberg et al. (2018) har 

det visat sig att medicinering vid behandling av ADHD är dominerande. Samtidigt som 

studien visar att stimulerande medicin kan minska risken för framtida problem med 

narkotika, alkohol och tobak, konstateras det också att medicinering för ADHD kan öka 

risken för framtida missbruksproblem. Å andra sidan finns det studier som påvisat att 

medicinering av ADHD inte har någon påverkan på framtida problem med alkohol, 

narkotika och tobak. Eftersom det vetenskapliga underlaget för dessa slutsatser är 

otillräckligt blir det svårt att bedöma vilken effekt behandlingsmetoden har (SBU, 2013; 

Anderberg et al., 2018).  

 

Anderberg et al. (2018) fann i deras studie att ungdomar med en ADHD-diagnos är 

tydligt överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa och medicinering för detta. 

Denna grupp är också psykosocialt utsatta i större utsträckning än gruppen utan en 

ADHD-diagnos. Detta tyder på att ungdomar med diagnosen har svårigheter inom flera 
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livsområden. Studien påvisar således samhällets förtroende till diagnoser och 

medicinering som den mest effektiva lösningen för ungdomar med ADHD-diagnos, 

trots att det påvisas i studien att problematiken kring dessa ungdomar är betydligt mer 

komplex. Följaktligen behöver missbruksvården återspegla detta genom att i olika 

former kunna erbjuda kompetens samt evidensbaserade behandlingar som är utformade 

för denna grupp av ungdomar. Ett exempel som lyfts fram är kombinationen av 

psykosociala och medicinska insatser (Anderberg et al., 2018).  

 

Människor med en ADHD-diagnos har lätt för förlust av kontroll och en ökad 

impulsivitet vilket förvärras när man har alkohol- och narkotikaproblem i kombination 

med diagnosen. Detta medför att impulskontrollen som är försämrad av diagnosen 

ADHD blir ännu sämre vid bruk av alkohol- och narkotika. Den struktur som människor 

försöker behålla med stöd av rusmedel blir sämre vid brukandet. Det leder vidare till ett 

värre missbruk och skapar ett ont mönster som förföljer individen med problematiken 

(Kronenberg et al., 2014). 

                    

Som ett svar på detta har det konstaterats att människor med ADHD med struktur i 

vardagen lättare undviker bruk av alkohol och narkotika eftersom fler faktorer börjar 

fungera i vardagen. Det kan vara att bibehålla relationer, ekonomi och jobb. Följaktligen 

kan människor med missbruk och diagnosen ADHD förebygga missbruket genom stöd i 

hur man skapar struktur i vardagen, schemalägga sin tid, självkontroll samt få stöd i hur 

denne ska hantera känslor (Kronenberg et al., 2014). En slutsats som Nehlin et al. 

(2014) kommer fram till är att man bör eftersträva utrymme för människans personliga 

historia gällande tankar och känslor om dennes självbild, omgivning och vardag i 

vårdplaneringen. Dessa aspekter är att ha i åtanke vid vårdplanering för människor med 

ADHD samt alkohol- och narkotikaproblem för att uppnå goda behandlingsresultat 

(Nehlin et al., 2014). 

 

Kombinerade vårdinsatser föreslås även kunna vara metylfenidat och atomoxetin 

tillsammans med kognitiv beteendeterapi som en lovande vårdinsats för människor med 

ADHD samt alkohol- och narkotikaproblem (Kronenberg et al., 2014). I en rapport av 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) har metylfenidat och 

atomoxetin visat sig fungera vid korttidsbehandling för att lindra ADHD-symtom hos 

barn, ungdomar och vuxna. Det saknas dock studier kring långtidsanvändande av dessa 

centralstimulerande ADHD-läkemedel. För att bedöma om risken för ett missbruk ökar 

med behandling av metylfenidat och atomoxetin krävs det också andra oberoende 

studier för att bekräfta eller utesluta det. Biverkningar som har rapporterats vid 

behandling av dessa läkemedel är bland annat: muntorrhet, viktminskning, pulsökning 

och minskad aptit (SBU, 2013). 

 

Oron över de komplikationer som kan framstå vid ingen vård eller inga förebyggande 

åtgärder återkommer i studierna. Medicinering av ADHD kan frambringa fler 

komplikationer med biverkningar som dålig aptit och sömn.  Onödig diagnostisering 

kan även medföra negativa konsekvenser för individen, familjen och samhället, vilket är 

anledningen till att utredning av ADHD behöver vara omfattande (Anderberg et al., 

2018). I förhållande till studien av Hogue et al. (2017) framkommer det att brist på 

kunskap om ADHD gör att endast hälften av ungdomar med ADHD får medicin för 

ADHD utskrivet jämfört med två tredjedelar när det kommer till barn.  I egenskap av 

potentiella komplikationer kan missbruksproblematik uppstå vid användning av 

stimulerande medicin utan vårdens tillsyn (Peterkin et al., 2011; Chang et al., 2014). 
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Således bör vården vara försiktiga med hur stimulerande medicin bearbetas och skrivs 

ut till människor med en kombination av exempelvis ADHD och alkohol- och 

narkotikaproblematik (Chang et al., 2014).  

Trots att flera behandlingsinsatser används i nuläget behöver man mer kunskap kring 

insatsernas för- och nackdelar samt kostnaderna för samtliga. Fler studier gällande 

samhällets och vårdens insatser för människor med diagnosen ADHD behövs för att se 

till hur insatserna ska bäst tillämpas och samordnas för alla inblandade. Samtidigt bör 

man ha bättre kontroll på läkemedel som används vid behandling av ADHD genom att 

granska biverkningar och effekter av dessa. Det handlar också om att minimera risken 

för att dessa läkemedel ska vidareföras till andra som inte behandlas (SBU, 2013). 

Professionellas förhållningssätt vid ADHD i behandling av missbruk  

 

Två evidensbaserade insatser för ungdomar med både ADHD och missbruk har 

undersökts av Aron Hogue, Steven W. Evans och Frances R. Levin (2017). 

Undersökningen gjordes på behandlingsmetoder i USA för att fastställa insatsernas 

effektivitet samt för- och nackdelar med dessa. Det som utgör en risk för att 

behandlingen inte kommer bli lika effektiv är om de professionella inte tar hänsyn till 

ADHD under behandlingsarbetet. Kombinationen ADHD och missbruk hos ungdomar 

ger en ökad risk för att utveckla ett allvarligare missbruk än ungdomar med missbruk 

utan ADHD. Det påvisas genom att ungdomar med ADHD och missbruk slutar 

behandlingen tidigare eller återgår till missbruk efter behandlingen. Således blir 

komplexiteten vid val av behandling för missbruk kombinerat med ADHD stor då det 

har påvisats att effektiviteten av behandlingen beror på hur mycket de professionella tar 

hänsyn till ADHD under behandlingen (Hogue et al., 2017). Professionella har endast 

ett fåtal evidensbaserade underlag för hur dem ska kombinera ADHD medicin och 

beteendeterapi för ungdomar. De som bemöter ungdomar med ADHD och missbruk, 

vilket är bland annat professionella och familjen, är dåligt informerade om vad ADHD 

kan innebära för ungdomen. Detta kan medföra svårigheter i bemötandet och i 

behandling av dessa ungdomar (Hogue et al., 2017).  

 

Medicinering för ADHD är ett evidensbaserat alternativ och en viktig komponent vid 

behandling för ungdomar med ADHD. Däremot finns det inte mycket forskning bakom 

effektiviteten av ADHD-medicin och hur denna verkar för ungdomar med både ADHD 

och missbruksproblem. De få studier som framkommit har visat lovande resultat för 

kombinerad behandling av ADHD och missbruk. Trots de bristande bevisen att 

medicinering för ADHD ska hjälpa missbruksbehandlingen anses det vara något som 

främjar ungdomen. Den främjande faktorn verkar genom att ADHD-medicin hjälper 

ungdomen skala ner problematiska egenskaper hos diagnosen ADHD samt stötta 

ungdomen att fungera akademiskt och socialt (Hogue et al., 2017). Detta står i relation 

till resultaten i studien av Anderberg et al. (2018) där det påtalas att medicinering i 

behandling av ADHD är dominerande och kan minska risken för framtida problem med 

narkotika, alkohol, tobak och kriminalitet. Vidare har det konstaterats att en tidig och 

adekvat diagnostisering kan minimera risken för skolmisslyckanden, svårigheter med 

det sociala livet och problem med vardagslivet. Detta skulle också leda till en minskad 

risk att senare i livet hamna i missbruk och kriminalitet. En gynnsam utveckling skulle 

innebära vinster både från ett individuellt perspektiv men även samhället i stort (SBU, 

2013). 
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Skolan och vården lyfts fram som två värdefulla faktorer för människor med en ADHD-

diagnos. Kunskapen hos dessa och omgivningen är bristfällig för att kunna uppnå 

inkludering och bättre socialt stöd. Många som berörs uttrycker sin frustration kring 

dåligt bemötande, bristande delaktighet och misstro till insatserna som finns, trots att de 

känner sig beroende av vårdpersonal. Det finns dock inte vetenskapligt stöd för dessa 

åtgärder (SBU, 2013). Liknande resultat återfinns i studien av (Hogue et. al, 2017) där 

man diskuterar att okunskapen kring diagnosen ADHD och ADHD-medicinen som 

används för detta tillstånd är stor hos privatpersoner och professionella som möter 

ungdomar med ADHD i samband med missbruksbehandling. Detta skapar ett stort 

stigma kring ämnet, vilket leder till en bristande kvalité i kunskap och bemötande av 

utomstående mot en ungdom med ADHD (Hogue et al., 2017).  

Enligt Hogue et al. (2017) rekommenderas insatsen Medication integration 

interventions där kunskapen om diagnosen ADHD samt medicineringen för ADHD 

utvidgas hos de personer som bemöter ungdomar med ADHD. Det skulle resultera i att 

professionella har en god vetenskaplig grund att utgå från. Det ger även professionella 

möjligheten att beakta ungdomen för dennes missbruksproblematik och individanpassa 

den utifall ungdomen visar sig ha ADHD. Anhöriga får också på så sätt det lättare att 

förstå sina barn och diagnosen ADHD, få god kunskap om ADHD samt information om 

insatser och hur dem som anhöriga ska bemöta diagnosens indikationer. Följaktligen 

skulle insatsen leda till att ungdomar med ADHD får en bättre miljö att förstå och 

utveckla sig själva. Vidare utröner det sig i att ADHD inte blir en risk för ungdomar att 

fallera i sociala och akademiska sammanhang (Hogue et al., 2017). 

Den andra insatsen kallas för Academic Training Interventions. Academic Training 

Interventions är uppdelad i två underkategorier vilka benämns som behaviour 

management (BM och training interventions (TI). BM är en insats liknande 

beteendeterapi genom att forma en gynnsam miljö där ungdomen befinner sig och 

anpassa den efter ungdomen. Det har dock påvisats sig endast ha effekt på barn mellan 

4–12 år. Anledningen är att ungdomar inte är lika övervakade av sina föräldrar samt att 

lärare har inte lika mycket tid att skapa en god relation med ungdomen. Bristen på god 

kontakt och relationer med vuxna gör det svårt för anhöriga i ungdomens miljö att 

uppmuntra till goda egenskaper hos ungdomen (Hogue et al., 2017). 

TI grundar sig i att förändra och utveckla ungdomens sociala egenskaper. Academic TI 

som är anpassad för hemmiljön har visat sig fungera bäst för ungdomar med en ADHD-

diagnos. Academic TI syftar till att främja ungdomars organiserande egenskaper samt 

akademiska färdigheter. Academic TI i hemmiljö baserar insatsen på familjens 

engagemang samt att utveckla relationen mellan familj och skola för ungdomens bästa. 

Kliniska familjeinsatser är också en grundsten för att minska kunskapsbarriären hos de 

involverade i Academic TI i hemmiljö. Academic TI främjar följaktligen ungdomen och 

familjens förmåga för problemlösning, träna föräldrars förmåga att ta hand om sitt barn 

samt förmågan att klara skolan. Det är den sortens Academic TI som är bäst anpassad 

för ungdomar med både ADHD och missbruksproblem (Hogue et al. 2017).  

Academic TI är också givande för professionella då det ger dem en chans att bli mer 

involverade i ungdomens liv och därmed skapa en tillitsfull relation. Insatsen bygger på 

att fler aktörer samverkar kring ungdomens livshistoria vilket är varför man inhämtar 

uppgifter från bland annat skolan, tidigare registrerade insatser och journaler. Detta ger 

professionella en helhetsbild där dem kan arbeta med varje grundsten hos ungdomen. 

Det förebyggande arbetet underlättas genom att professionella får tillgång till dessa 

uppgifter. Professionella får ett mer effektivt sätt att utforma stödinsatser för ungdomar 
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med ADHD och missbruk, då det inte sällan är fler aktörer som är inblandade vid 

behandling av missbruk (Hogue et al., 2017). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter i relation till det valda 

problemområdet. Studien har sin utgångspunkt i Moira von Wrights (2000) punktuella 

och relationella teori för att kunna belysa viktiga aspekter i behandlingsarbete för 

studiens innehåll. Som komplement har även Berger och Luckmanns (1967) 

socialkonstruktionism applicerats för att förstå de sociala och samhälleliga 

implikationer som frammanas under studiens gång. Vidare redogör vi för teoriernas 

relevans för det socialpedagogiska fältet. Avslutningsvis förklaras varför dessa två 

teorier kombinerade har ansetts mest relevanta för studien. 

Det punktuella och det relationella perspektivet  

 

George Herbert Mead var en framträdande socialfilosof som betonade att interaktion 

och kommunikation har en stor betydelse för människans utveckling. Mead myntade 

begreppet symbolisk interaktionism som beteckning för att beskriva individen som en 

samhällsvarelse. Utifrån den traditionen härleds att människan är beroende av relationer 

mellan andra människor och samhället denne lever i. Genom sociala interaktioner 

formas människans personlighet, attityd och åsikter. Den sociala interaktionen är 

meningsskapande för individen eftersom den agerar och interagerar utifrån den kontext 

denne befinner sig i. Vidare skapas och formas också individens inre medvetande och 

uppfattning om jaget genom interaktion (von Wright, 2000). Några betydelsefulla 

begrepp för att inneha förståelsen över von Wrights perspektiv kommer förklaras då de 

ger en annan insikt för teorins djup. Subjektivitet förklarar människors subjektiva 

handlande i mötet med andra människor och hur människan kan möta och få förståelse 

för detta. Subjektiviteten innehåller flera infallsvinklar utifrån människans identitet, 

personlighet, jag och själv. Intersubjektivitet betecknas inte utifrån den vanliga 

benämningen som är när två eller fler människor skapar ett samförstånd mellan 

varandra. I denna teoris kontext förstås intersubjektivitet utifrån människor i 

samförstånd och gemensamhet parallellt med harmoniserade handlingar. Slutligen är 

figurationer ett väsentligt begrepp för att förstå det relationella perspektivets 

komplexitet. Figurationer skildrar hur mångfacetterad människors autonomi och 

beroende till varandra är i olika relationella konstellationer (ibid, 2000). 

 

Med grunden i Meads symboliska interaktionism har von Wright (2000) utvecklat två 

pedagogiska perspektiv; det punktuella respektive det relationella perspektivet. Även 

om dessa två perspektiv har olika utgångspunkter ska dessa inte ses som varandras 

motpoler.  Kärnan i det punktuella perspektivet är att man kan se och förstå individen 

utan dess sociala sammanhang. Perspektivet ser individens egenskaper, förmågor och 

omständigheter som sammanbundna och tillhörande individen själv. Däremot kringgår 

inte det punktuella perspektivet helt och hållet människans handlande. Istället ses dessa 

punktuella egenskaper som tidsbundna och man söker därmed bakomliggande orsaker 

till individens beteende utifrån den rådande samhälleliga normen. Om pedagogen intar 

ett punktuellt perspektiv intresserar denne sig för bestämda delar av individen som 

orsak till problembilden. Sådana delar kan vara individens svårigheter och egenskaper 

som kan ses som biologiska, historiska, sociala och psykologiska faktorer. 
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Konsekvensen av detta perspektiv blir i praktiken att pedagogen analyserar och 

bestämmer åtgärder utan att individen i fråga deltar i processen (von Wright, 2000).  

 

Det relationella perspektivet enligt von Wright (2000) innebär att fenomen är minst 

tvåsidiga. Perspektivet lägger fokus på människans interaktionsprocesser och 

handlande. På så sätt förstås och förklaras individens behov som fenomen och inte som 

enskilda beteenden/situationer som knutna i individen. Detta medför en möjlighet att 

bjuda in till delaktighet och kommunikation mellan individ och behandlare där varje 

möte blir unikt. Det relationella perspektivet betraktar individen som en social varelse 

som kan förstås i relation till sin sociala kontext. Det relationella perspektivet är i 

praktiken ett förhållningssätt som grundar sig i att se och förstå människan i de 

figurationer som människan samspelar i. Jaget är mer förenat med ett mig vilket leder 

till att människor betraktas som föränderliga parallellt med regelbundna inre dialoger. 

Dessa inre dialoger som delas mellan människor skapar en gemensam medvetenhet så 

kallad intersubjektivitet (ibid, 2000). Vidare står man fast vid det relationella när de 

pedagogiska insatserna ska tänkas och tillämpas. I praktiken möjliggör detta ett 

skapande av delaktighet och meningsskapande för behandlaren att delge. Då det 

punktuella och det relationella perspektivet inte är varandras motsatser är båda lika 

viktiga och ligger nära praktiken. Det punktuella utmärker sig i att människan ser 

världen utifrån sitt ego, en självbild som anses sann i människans ögon. Utifrån detta 

perspektiv blickar människan ut mot resterande verklighet och gör en avgränsning från 

vad som är förenat med människans självbild och inte. Det innebär att praktikern ser sig 

själv som en kunskapskälla i mötet med människor, denne är autonom i sin 

subjektivitet. Praktikern tolkar och förstår världen utifrån dennes egen självbild speglad 

på ämnet (von Wright, 2000). 

Perspektiven betonar vikten av kommunikation och att vi igenom kommunikationen 

utvecklas som enskilda individer och i samhället som stort. Detta tankesätt innebär att vi 

som individer i samhället är beroende av varandra för att kunna utvecklas och skapa det 

samhälle vi lever i (von Wright, 2000). Det punktuella samt det relationella perspektivet 

betonar vikten av att se samhället och den individ som det berör som en växande 

gemenskap istället för motpoler. Det gör att människan är en produkt av samhället och 

samhället är en produkt av den människa som samlever i det. Följaktligen bör varken 

samhället eller människan ses som något som inte går att förändra vilket 

överensstämmer med det socialpedagogiska förhållningssättet. Vidare belyser den 

interaktionistiska teorin att de fenomen som anses vara avvikande i samhället ska 

konstrueras så att fenomenet passar in i samhället igen (von Wright, 2000). Det 

punktuella respektive det relationella perspektivet är förhållningssätt i hur man hanterar 

avvikelser, vad som ska separeras och behandlas. 

 

Socialkonstruktionism 

 

Det interaktionistiska tankesättet som George Mead (1934) anlade var företrädare för 

socialkonstruktionismen. Berger och Luckmann (1967) tog vid och utvecklade 

socialkonstruktionismen till den samhällsvetenskapliga forskning som bedrivs idag. 

Inom det sociala arbetet ger det socialkonstruktionistiska perspektivet praktiker relevant 

kunskap för de individer som behöver vård då problemet inte är individens utan 

problematiken kan vara fenomen som omger individen eller som konstrueras runt 

denne. Socialkonstruktionismen har ett grundläggande begrepp för att frambringa 

förståelse för teorin. Begreppet är organisation. Begreppet förklarar att samhället inte 
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har några förbestämda regler eller en fast ordning. Organisation uttrycker sig i 

människors strävan av gemensamt skapa regler och normer för samhället. Denna sträva 

är en förhandling i konstant förändring mellan samhället och människorna som 

samlever i det (Bryman, 2011). Således är begreppet organisation relevant för vår studie 

eftersom det ger en förklaring till varför samhällen och kulturer skapar och upprätthåller 

normer och stereotyper. 

Det socialkonstruktionistiska tankesättet är relevant för socialpedagogiskt arbete när det 

gäller möten med individer som behöver vård och stöd. Likt socialkonstruktionismen 

innebär ett socialpedagogiskt förhållningssätt att inte grunda individens eller dennes 

problematik på ett enda möte eller ett dokument. Socialpedagogen är ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv inte som den klassiska pedagogen med en 

spetskunskap inom en viss pedagogisk verksamhet. Socialpedagogen har istället 

kunskap om förändring och kan således vägleda människan med en känsla av 

inkludering i förändringsarbetet (Storø, 2013). Allt detta vägs in för att socialpedagogen 

ska kunna dekonstruera den kunskap och fakta som uppstår och sedan rekonstruera för 

att finna förståelse för den kontext som har frambringats (Thurén, 2007). Att se 

kontexten för dess riktiga innebörd innebär även att granska det befintliga klientporträtt 

utifrån de sociala konstruktioner som samtiden har skapat.  

Socialkonstruktionismen utgår från att allting är processuellt, ingenting är eller blir fast 

och färdigt. Det innebär att processer är i konstant förändring genom interaktion och 

definition. Detta möjliggör att problem kan konstrueras beroende av sammanhang, 

vilket innebär att ett visst fenomen kan beskrivas och omformuleras varefter. Teorin 

ifrågasätter de organisationer som förekommer i samhället, vilket hjälper oss att föra 

fram och synliggöra de begränsningar som existerar hos olika fenomen. Till exempel 

genom att synliggöra bristande fakta eller kunskap. Den socialkonstruktionistiska teorin 

används oftast i forskning eller analyser där den centrala punkten handlar 

samhällsvetenskapliga frågor som till exempel sociala problem (Storø, 2013).   

En person som är återkommande i samtalet om socialkonstruktionistisk teori i samband 

med sociala problem är Herbert Blumer. Han ansåg att det fanns många 

missförhållanden i ett samhälle, men att det bara är vissa av dessa som blir benämnda 

som sociala problem (Jönsson, 2008). Ungdomar som lever med en ADHD-diagnos kan 

inneha ett flertal svårigheter, som till exempel motoriska svårigheter, 

uppfattningsförmåga, språksvårigheter, inlärningsproblem samt kognitiva problem. 

Dessa svårigheter kan leda till andra svårigheter, som till exempel utanförskap, 

skolproblem och missbruk (Danielsson, 2011). Enligt socialkonstruktionismen har både 

individen och samhället en viktig roll i skapandet av ett fenomen eller en verklighet, 

vilket bör vägas in i behandling med unga. Socialkonstruktionismen passar väl ihop 

med studiens grund där både individen med ADHD och behandlaren på mottagningen 

har en central betydelse i behandlingsplaneringen.  

Kombinationen av teorierna 

Det relationella och det punktuella perspektivet innebär att individer är beroende av 

varandra för att utvecklas och uttrycker att fenomen som är avvikande ska hjälpas eller 

anpassas in i samhället. Därför bör varje aspekt beaktas vid val av behandling och ses 

utifrån dess egen förmåga, men även för dess betydelsefulla effekt i kontexten som 

utgör människan och samhällets roll i behandlingen. Till en början kan det vara till nytta 

för klienten att besluta omedelbara åtgärder för att behandla de s.k. punktuella 

problemen som inte är unika för individen. För att komma vidare i förändringsarbetet 
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krävs ett relationellt förhållningssätt för att få individen att medverka och påverka 

arbetet samtidigt som dennes behov tillgodoses (Cederlund & Berglund, 2017). 

Cederlund och Berglund (2017) beskriver hur gemenskapen skapas genom den 

språkliga förmågan. Med detta tankesätt kan det vara problematiskt för ungdomar som 

på något sätt kommit i konflikt med det som anses vara normalt i samhället. Eftersom 

det i denna studie är i synnerhet professionellas erfarenheter av ungdomar med ADHD 

och missbruksproblematik som ligger i fokus kan språket vara en begränsning. Likaså 

kan språket betraktas som en svårighet i behandling med ungdomar.  

Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör socialpedagogen med kunskapen om 

vikten bakom sociala konstruktioner, även rannsaka den professionellas position i 

jämförelse med individens. För många som söker vård blir socialpedagogen en förebild 

eller en emotionell trygghet under vårdinsatserna. Detta är förenat med ett 

socialpedagogiskt synsätt på människor där man i behandlingsarbetet nyttjar individens 

inneliggande resurser (Cederlund & Berglund, 2017). Johansson (2012) beskriver det 

som att man på så sätt uppvisar en medvetenhet gällande den ojämna maktbalansen 

mellan professionell och personen i fråga. För att socialpedagoger ska kunna vara 

medvetna om den sociala konstruktionen som råder är det viktigt att yrkesverksamma 

vågar vara kritiska mot sin egen betydelse och professionalitet i mötet med individer. 

Återigen utgår socialpedagogiken från att kritiskt granska, dekonstruera samt 

rekonstruera den komplexa sociala kontext som omringar en individ som söker vård 

inom det socialpedagogiska fältet. Det gäller även val av behandling. Vad som anses 

vara den mest lämpade behandlingen är socialt konstruerad. Detta betyder att en verbal 

och språklig varsamhet bör finnas hos de aktörer som berör socialt arbete. Vem den 

professionella aktören är och hur denne talar om individens problematik kan vara 

avgörande för hur problematiken alstras (Storø, 2013). 

Enligt vår förförståelse ser samhället en person med en ADHD-diagnos som avvikande 

enligt den rådande normen, då denne kan handla på ett icke normaliserat beteende i 

vardagliga situationer. Den socialkonstruktionistiska teorin präglas också av att kritiskt 

granska olika fenomen, vilket tillåter oss att kunna vara kritiska till vår studie. Detta 

skapar möjligheter för oss att framställa trovärdighet och relevans inom det valda 

problemområdet. Det är av stor vikt för oss att kunna förhålla oss kritiskt och ifrågasätta 

det vi framställt eftersom vi på detta sätt också intresserar läsaren och vidare även 

synliggör det problem som studien vill understryka.  

Med en kombination av socialkonstruktionism samt det punktuella och de relationella 

perspektiven fångar vi många aspekter i vår studie men även kring oss själva som 

författare. Teorierna kombinerade frambringar flera infallsvinklar för reflektion över hur 

de professionella talar, hur samhället påverkar utfallet i de professionellas svar samt hur 

vår förförståelse har format studiens grund. Båda teorierna har ett intresse för 

människors lingvistik i interpersonella relationer. Sättet hur de professionella pratar 

samt vad de pratar i förhållande till studiens ämne är en väsentlig del i studiens resultat 

då våra frågeställningar syftat till att besvara just det. Vi har intervjuat 

behandlingspersonal från ett flertal städer, stora som små vilket innebär att resurserna 

kommer vara ojämnt fördelade mellan arbetsplatserna. Även yrkeskategorierna har 

varierat vilket med våra teorier gör att intervjupersonerna har haft olika grunder att 

besvara våra frågor med.  

Som nämnt ovan är vår förståelse att ungdomar med en ADHD-diagnos ses som 

normavvikande i samhället då personer med diagnosen kan agera på ett icke normativt 

sätt. Detta kan leda till att man utesluts från tidig ålder i den gemenskap som råder. Har 
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ungdomen även ett missbruk försvårar det möjligheterna att klara skolan samt ingå i 

dem samhälleliga gemenskaper som kan ses som grundstenar i livet. Dessa grundstenar 

är skola, jobb och fritid. Vi anser även att samhället inte kan möta ungdomar med en 

ADHD-diagnos på ett sådant sätt att de inkluderas inom normen, ännu mindre 

ungdomar med diagnosen och ett samtidigt missbruk.  

Om vi problematiserar vår förförståelse utifrån den kritiska infallsvinkel vi försöker ha, 

innebär det att vi anser att samhällets normer är dem rätta. Det gör att utifrån det 

punktuella perspektivet kan vi inse att vår förförståelse är punktuell. Vi har en 

förförståelse att människor med diagnosen ADHD och missbruk möter på sociala samt 

samhälleliga negativa påföljder av sin diagnos och problematik. Ändock resulterar det i 

att vi inte ser ungdomen som en del av någon gemenskap alls utan endast som någon 

som innehar negativa följder på den rådande normen. Således är vår förförståelse 

punktuell även om det inte är vår intention. Detta är något vi som skribenter förstår och 

försökt ha hänsyn för i mötet med intervjupersoner samt i analyseringen av resultatet.  

Med den insikten i vår förförståelse kan man ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

se ett försök till att vara kritiska till maktbalansen i skrivandet av denna studie samt 

maktbalansen som kommer finnas under intervjuerna. Studiens avsikt är att försöka 

peka ut de organisationer som råder kring ämnet ungdomar med ADHD och missbruk. 

Vi får dock inte ta för givet de organisationer som medföljer som en konsekvens av vår 

förförståelse. Även om syftet är att forska kring hur professionella talar om ungdomar 

med ADHD-diagnos och missbruk så blir automatiskt syftet även att förstå hur vi gör 

det och vilken påverkan det kan ha under studiens gång. Vi måste inte bara förstå dem 

sociala konstruktionerna i de professionellas kontext utan även dem som skapas i det 

samspel vi har med varandra medan vi bearbetar information. 

 

Metod 
 

Metodologiska utgångspunkter 

Samspelet mellan människor i det socialpedagogiska fältet utgör en tyngdpunkt för ett 

betydelsefullt och nyttigt arbete. Studiens syfte är att undersöka hur professionella talar 

om ungdomar med ADHD-diagnos och missbruksproblematik i relation till bemötande 

och behandling. Det innebär att studien haft som utgångspunkt att undersöka samspelet 

mellan människor och orsaken bakom verkan. För detta krävs en ontologisk 

utgångspunkt. Ontologi utgår från att dilemmat om sociala aspekter kan objektifieras 

utifrån sin sociala kontext. Samtidigt kan dem sociala aspekterna anses vara 

konstruerade av de handlingar samt uppfattningar som frambringas i ett socialt 

sammanhang (Bryman, 2011). Inom det ontologiska perspektivet kan forskaren utgå 

från antingen objektivism eller konstruktionism. Vi ansåg att konstruktionism var bäst 

tillämpad till uppsatsen då studien utgår från ett behandlarperspektiv. Med 

behandlarperspektiv menas i denna studie att ansatsen utgår från den professionellas 

förhållningssätt i relation till studiens forskningsfråga.  

Bryman (2011) beskriver att konstruktionism baseras på att verkligheten samt 

människan är konstruktioner i den samvaro dem befinner sig i. Konstruktionismen är en 

utgångspunkt inom forskning som anser att allt även det som kan anses bestående, har 

potentialen att förändras. Då frambringas möjligheten att granska fakta som anses vara 

permanent och dekonstruera det kända och undersöka de fenomen som faktan innehåller 
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separat. Detta för att sedan konstruera den igen (Thurén, 2007). Följaktligen är det av 

vikt att förståelsen för att förändra kunskap är inte det konstruktionism är ute efter i 

första hand. Vid konstruktion och dekonstruktion är ändamålet att förstå om den 

kunskap som finns är vad den presenterar sig för att vara. Således innebär det att 

kunskapen kan vara väsentlig men att man som forskare antingen uppvisar kunskapen 

för syftets skull på ett korrekt sätt eller ger kunskapen möjlighet att tolkas ur ett annat 

perspektiv (Thurén, 2007).  

Konstruktionismen är tydlig genom studiens syfte och val av metodologiska 

utgångspunkter. Studiens grundläggande syfte är att undersöka hur professionella talar 

om ungdomar som har en ADHD-diagnos och problematik med alkohol- och narkotika. 

Vidare är det av intresse att belysa hur professionella tar hänsyn till ADHD vid val av 

behandling för missbruksproblem hos ungdomar. Tanken bakom detta är att försöka 

skapa förståelse för vad hos en ungdom med missbruksproblem vården tar i beaktning 

vid val av lämpliga insatser eller behandling. Enligt vår förförståelse är detta inte något 

som tas hänsyn vid när det gäller implementering av vård. Förförståelse är en 

grundläggande del vid kvalitativ forskning, eftersom individen kommer ha sin egen 

tolkning av verkligheten då personen i fråga har sedan sin födsel blivit uppfostrad med 

interpersonella värderingar samt samhällets normer (Thurén, 2007). Vi som har bedrivit 

denna studie har en privat förförståelse inför detta ämne men även en akademisk 

förförståelse som bör tas hänsyn till.  

Med tiden har även konstruktionismen utvecklat ett nytt förhållningssätt för forskare att 

beakta samt beskriva sina studiers resultat. Den miljön av resultatet som forskare 

beskriver i studier är resultatet av konstruktioner i en kontext. Således bör aldrig en 

forskares sätt att beskriva verkligheten utgöra forskningens resultat som definitiv. Enligt 

det konstruktionistiska perspektivet finns det inga fasta benämningar vid arbetet att 

beskriva kontexten. Forskaren bör utgå från kontexten för att sedan anpassa språket 

utifrån samspelet mellan forskning och studiens kontext (Bryman, 2011). 

Studien har följt det konstruktionistiska förhållningssättet vid bearbetning och 

presentation av data. Att vara konstruktionistisk praktisk vidhåller intentionen att vara 

medveten om vår förförståelse för ämnet. Detta för att kunna distansera oss från 

förförståelsen i den mån det går för att ge en tillförlitlig bild av studiens ansats och 

metod. Att kunna ge en så pass trovärdig bild av den sociala konstruktion som låg 

bakom studiens genomförande men även försöka ge en detaljerad bild av de personer 

studien har mött på samt hur intervjupersonernas syn har kommit att påverka resultatet.  

Eftersom en konstruktionistisk ansats ligger till grund för studien har den kvalitativa 

ansatsen varit bäst lämpad. Studiens syfte och frågeställningar är avgörande för vilken 

metod som kommer att användas och därmed är den kvalitativa metoden en tillgång för 

att besvara forskningsfrågan (Bryman, 2011). Detta har valts eftersom studien haft för 

avsikt att söka svar utifrån ett behandlarperspektiv på behandling för ungdomar med 

ADHD som har påbörjat missbruksbehandling. Syftet med denna studie är inte att 

belysa omfattningen av ADHD hos människor som vårdas för missbruk och inte heller 

syftar den till kvantifiering. Studien har haft som mål att åskådliggöra nyanserade 

berättelser utifrån respondenternas erfarenhet av att bemöta denna kombination i sitt 

behandlingsarbete och huruvida ADHD utgör en del av planeringen.  

 

Det kvalitativa angreppssättet är önskvärt då man söker förståelse från 

undersökningsgruppens perspektiv. Vidare har det valda angreppssättet utgjort en kärna 

för studiens beskaffenhet då det har bidragit med att få intervjupersonerna att utveckla 



  
 

19 

sina erfarenheter, upplevelser samt motiv som går före den vetenskapliga förklaringen. I 

den typen av studier utgår man också från att det inte finns en objektiv sanning om 

fenomenet vilket förklaras med att verkligheten kan upplevas olika för alla. På så sätt 

omfattar kvalitativa studier ett litet antal individer men att dessa i gengäld undersöks 

djupare (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Planering och genomförande 

Det finns flera viktiga steg att beakta vid en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011). 

De olika stegen beskrivs utförligt nedan och är även av sådan god standard att vi har 

använt oss av dessa. Att följa en sådan struktur och använda dem som ett redskap i vårt 

arbete förhindrade oss att gå miste om betydelsefulla moment i skapandet av en 

kvalitativ undersökning.  Det första steget innebar att vi skulle formulera generella 

frågeställningar (Bryman, 2011). Vi skapade våra frågeställningar utefter vårt syfte 

eftersom vi vill att studiens centrala punkt ska vara koncist. Med hjälp av 

frågeställningarna ville vi även skapa från början en neutral bild av problemområdet där 

vi inte ville styra vår studie åt ett bestämt håll.  

Urval 

Andra steget innebar att vi skulle finna relevanta platser och undersökningspersoner för 

insamling av empiriska data (Bryman, 2011).  Kriterierna vi hade för att medverka i en 

intervju var: professionella inom öppenvårdsmottagningar som har minst ett års 

erfarenhet av att ha arbetet med ungdomar som har diagnosen ADHD och 

missbruksproblematik. Det sattes en begränsning på max åtta intervjupersoner eftersom 

tidsåtgången inte var tillräcklig för att utföra fler intervjuer. Urvalet resulterade i sju 

intervjupersoner och det gjordes ingen begränsning rent geografiskt, vilket är varför 

öppenvårdsmottagningar vi varit i kontakt med låg runt om i Sverige. 

Urvalsgruppen gjordes i ett tidigt skede och möjliga kontakter samlades in via 

personliga kontakter och egna sökningar på internet. Innan kontakt upprättades skrev vi 

ett missiv som vi kunde skicka till våra intervjupersoner. Intervjuguiden (Se bilaga B) 

gjordes även vid samma tidpunkt men skickades inte ut i förväg till intervjupersonerna 

eftersom det ansågs riskera den neutrala samtalsdiskussion vi tänkt skulle äga rum. 

Kontakten med verksamheten och yrkesverksamma upprättades via mail och 

telefonkontakt. Vi mailade ut information om oss och vår studie samt missiven. Vissa 

kontaktade oss tillbaka genom telefonkontakt vilket gjorde att vi fortsatte kontakten där 

istället för mail.  

Vi åkte till de olika städerna för att intervjua dem professionella på deras arbetsplatser. 

Två av intervjupersonerna kände en av oss privat, därför närvarade hon inte på 

intervjuerna för att behålla standarden på dem två intervjuerna. Under resterande 

intervjuer varierade vi vårt deltagande för att alla ska få lika mycket erfarenhet under 

arbetet. När intervjuerna ägde rum var vi aldrig tre intervjuare närvarande då vi ville 

skapa en mer neutral miljö där intervjupersonen kunde känna sig trygg och inte 

påhoppad av tre studenter. Under intervjuns gång var det bara en av oss som ställde 

frågor medan den andra fanns som stöd om man skulle fastna i samtalet. För att vi 

skulle kunna frambringa en djup och nyanserad bild av problemområdet använde vi oss 

av semistrukturerade intervjuer.  Enligt Bryman (2011) utgör semistrukturerade 

intervjuer en attraktiv metod inom den kvalitativa forskningen och erbjuder möjlighet 

till flexibilitet för insamling av empiriska data. Vidare beskrivs semistrukturerade 

intervjuer som utgångspunkt i en mer öppen kontext, där intervjuaren använder sig av 
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öppna och allmänt formulerade frågor. Som verktyg använder sig intervjuaren av ett 

frågeschema där frågorna inte har en speciell ordningsföljd och ger möjlighet till 

följdfrågor (Bryman, 2011). Genom att utföra intervjuerna på detta sätt fångade vi ny 

och intressant kunskap samt skapade en öppen och trygg diskussion tillsammans med 

varandra.  

Undersökningsgruppen har ansetts relevant då intervjupersonerna vi har mött under 

intervjuerna har haft olika professioner så som socionom, sjuksköterska och 

socialpedagog. Detta har ger ett brett perspektiv på hur man ser på ungdomar med en 

ADHD-diagnos och ett missbruk. Avgränsningen blev således vilken sorts institution de 

professionella arbetar på eftersom det ofta är flera olika yrkesgrupper där. Valet av 

öppenvårdsmottagningar gjordes då kompetensen samt erfarenheten kan variera mellan 

yrkeskategorierna. Detta har givit många insynsvinklar på studiens ämne som kan vara 

viktiga att ta hänsyn till. 

Datainsamling 

Tredje steget handlar om hur redovisningen av insamlade relevanta data har genomförts 

(Bryman, 2011). Som förberedelse inför intervjuerna samlade vi in ny relevant kunskap 

kring forskningsämnet som stämde överens med studiens syfte. Detta gjorde vi genom 

att söka genom databaserna ProQuest och One Search domäner efter relevanta 

vetenskapliga artiklar. Genom att skriva in nyckelorden ADHD* drug* abuse* 

substance* association* substance dependence* attention deficit hyperactivity disorder* 

adolescents* alkohol* treatment* fick vi tillgång till angelägna vetenskapliga artiklar. 

Dessutom har endast “peer reviewed” artiklar valts för att säkerställa att det rörde sig 

om vetenskapligt granskade publikationer samt att artiklarna producerats under en viss 

tidsperiod, vilket är varför det sattes en tidsgräns på max tio år bakåt i tiden. Det fanns 

dock begränsat med forskningsmaterial gällande professionellas egna erfarenheter och 

perspektiv på ungdomar med ADHD och missbruksproblematik. Då försökte vi hitta på 

nya variationer på våra sökord. Det resulterade dock i för få artiklar, därför kan det 

övervägas att detta område är under kontinuerlig progression.  

Artiklarna som valdes och ansågs som mest relevanta av oss skrevs ut. Vi delade 

artiklarna lika mellan oss. Efteråt använde vi överstrykningspennor för att markera de 

fynd vi fann betydelsefulla och på så sätt kunde vi sammanställa vår tidigare forskning. 

För att vi alla tre skulle kunna bidra till studien lika mycket delades studiens olika delar 

via Google Drive där vi tillsammans kunde skriva utan att behöva närvara i samma rum. 

De delade dokumenten gav oss även möjlighet till en lätt åtkomst och en bättre struktur 

att följa.  

Databearbetning och analys   

Det fjärde steget innefattar tolkning av den insamlade empirin (Bryman, 2011). 

Eftersom vi fick godkännande av samtliga intervjupersoner att spela in intervjuerna på 

mobiltelefonen kunde vi efter genomförandet transkribera materialet. 

Transkriberingarna genomfördes enskilt i en tyst miljö. Vi började arbeta med 

transkriberingarna redan samma dag som intervjun genomförts för att det skulle bli 

enklare för oss att lyssna på inspelningen. Efter att transkriberingarna var färdiga kunde 

vi markera och städa upp citaten på dialektala uttryck, fördröjningar i tal, felsägningar 

och vi lade även till ord som fattades. Namn på kommuner, intervjupersoner och 

verksamheter utelämnades redan innan inspelning av intervjuerna gjordes för att 

säkerställa deras anonymitet. 
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För att kunna analysera och tolka vår data är använde vi oss av tematisk analys. När alla 

intervjuer var transkriberade satte vi oss tillsammans för att koda och finna teman i 

samtliga intervjuer. Transkriberingarna har legat till grund för att genomföra en tematisk 

analys på så sätt att vi har kunnat identifiera mönster, upprepningar och relevanta 

avvikelser. För att detta skulle vara möjligt krävdes upprepade läsningar av alla 

transkriberingar. Det gav oss också möjligheten till en bättre relation med varandra som 

är till studiens fördel då vi resonerade mycket med varandra för att säkerställa att vi 

tänker på samma sätt utifrån den valda analysmetoden. När våra teman var färdiga 

strukturerade och analyserade vi materialet för att kunna sammanfatta 

resultatet.  Transkriberingarna tolkades sedan utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv eftersom vi var intresserade av att ta reda på hur de pratade om ungdomar 

med ADHD och missbruksproblem snarare än vad dem sade. Alla teman vi fann delade 

vi upp mellan oss för att säkerställa en jämlik arbetsfördelning. I transkriberingarna 

kunde vi stryka under i Google Drive dokumentet vad var för sig ansåg relevant för 

temat och skrev sedan resultatet utefter fynden. Vi har sedan byggt resultatet utifrån 

dem teman som uppkom under analysen för att besvara frågeställningarna. 

Femte steget innehåller begreppsligt och teoretiskt arbete (Bryman, 2011). När vi hade 

samlat in vår data och börjat en inledande tolkning av den, är det vanligt förekommande 

att man vill samla in ytterligare data för att skapa en helhetsbild. Genom att göra på 

detta sätt tvingas vi också att ta hänsyn till tolkning och teoribildning av den kunskap 

som har uppkommit under processens gång. Då vi har utfört semistrukturerade 

intervjuer för att skapa en öppenhet och djup förståelse inom det valda området så är 

detta steg nödvändigt då vi också öppnar upp oss för ny kunskap som vi inte räknat med 

från början (Bryman, 2011).  

Kvalitetskriterier 

Sjätte och sista steget innefattar formulering av forskningsrapporten. För att 

undersökningen ska hålla en god standard finns det en del kvalitetskriterier att ta hänsyn 

till. Bryman (2011) presenterar fyra grundläggande delkriterier som faller under 

tillförlitlighet för att säkerställa kvaliteten i en kvalitativ studie och dess tillförlitlighet. 

Dem fyra delkriterierna benämns som: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. Genom att utgå från dessa fyra kan studiens tillförlitlighet försäkras 

(Bryman, 2011).  

Trovärdighet innebär att forskaren dels har utgått ifrån dem regler och forskningsetiska 

principer som finns dels att forskaren delgett intervjupersonerna resultatet man har 

kommit fram till för att säkerställa deras subjektiva perspektiv och uppfattningar 

(Bryman, 2011). Anledningen till att trovärdigheten i denna studie kan ses som 

bristande är för att en respondentvalidering (Bryman, 2011) inte har varit möjlig att 

genomföra på grund av tidsaspekten. Däremot har vi eftersträvat att följa de etiska 

forskningsprinciperna genom att bland annat inhämta samtycke från samtliga innan vi 

spelade in intervjuerna och underrättat medverkande om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta har genererat i att transkriberingarna som har varit 

underlag för resultatdelen, stämmer överens med det som intervjupersonerna berättat.  

 

Eftersom kvalitativa studier är svåra att genomföra vid ett annat tillfälle har tonvikten 

lagts på att återge fylliga och omfattande beskrivningar av vårt undersökningsområde. 

Ett sätt att säkerställa överförbarheten blir således s.k. thick descriptions, enligt Bryman 

(2011). Vad gäller denna studie har rika citat och detaljerade beskrivningar av den 

miljön och kultur intervjupersonerna befinner sig redogjorts för att underlätta i 
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bedömningen av överförbarheten. Genom en tillgänglig och fullständig redogörelse av 

hela forskningsprocessen kan pålitligheten stärkas i en kvalitativ studie (Bryman, 

2011).  I denna studie har pålitlighet som delkriterium säkerställts med hjälp av bland 

annat redovisade förberedelser, missiv (se Bilaga A), intervjuguide (se Bilaga B), urval, 

upprättelse av kontakt och metod. Vidare har vi även kritiskt granskat vårt 

tillvägagångssätt under avsnitt Metoddiskussion, för att stärka studiens 

pålitlighet.  Slutligen handlar konfirmerbarhet om att det ska vara uppenbart att vi inte 

tillåtits påverkas av varken personliga värderingar, åsikter eller teoretiska 

utgångspunkter för att stärka möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Detta har varit svårt att uppfylla eftersom vi har en grundläggande förförståelse för 

ämnet, dock anser vi att den inte har varit i centrum och påverkat oss mer än 

nödvändigt.  

 

Utöver ovanstående kriterier finns det ett till att ta i beaktande som berör studiens äkthet 

eller autenticitet (Bryman, 2011). Äkthet handlar om att ge en rättvis bild av 

undersökningsområdet. I föreliggande studie har beskrivningar, uppfattningar och 

åsikter som intervjupersonerna berättat redogjorts för på ett så rättvist sätt som möjligt 

för att bidra till studiens äkthet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

För studiens etiska beskaffenhet har de principer som inhämtats från Vetenskapsrådet 

tillämpats i materialet, tillvägagångssättet, datainsamlingen och förvaring av det 

insamlade materialet. De forskningsetiska principerna mynnar ut i fyra huvudkrav som 

fungerat som en vägvisare under studiens gång. Huvudkraven benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Principerna har använts som riktlinjer för oss tre som bedrivit studien men även för våra 

intervjupersoner. Dels har dem fungerat för att vägleda oss skribenter i vårt reflektiva 

och ansvarstagande förhållningssätt dels för att skydda undersökningsdeltagarna om 

konflikt skulle uppstå mellan individskyddskravet och forskningskravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). I samband med de begränsningar som sätts på oss som 

studenter inom vårt lärosäte har möjligheten och alternativet att intervjua ur ett så kallat 

klientperspektiv inte varit aktuellt. Även om det hade varit intressant har detta på sätt 

och vis varit en fördel för oss då flera etiska aspekter som annars skulle varit 

problematiska fallit bort. Det gäller bland annat risken att inkräkta på individens 

privatliv (Kvale & Brinkmann, 2014: Bryman, 2011) som då minskar eftersom 

undersökningen syftat till att föranleda behandlares syn på ADHD i 

missbruksbehandling. Trots att det till synes verkar som att de fyra principerna är enkla 

att uppfylla, har det ställt en hel del krav på oss som forskare och studenter.  

 

Informationskravet innebar att vi underrättat deltagarna om studiens syfte och villkor 

samt upplyst dem om att det är frivilligt och att de fick och kunde avbryta sitt 

deltagande innan intervjun var avslutad. För att uppnå högsta konfidentialitet har 

vederbörande tilldelats fingerade namn och all den samlade datan har förvarats på ett 

USB-minne hos en av oss för att inte nå obehöriga. Dessvärre eliminerar det inte helt 

risken till identifikation, vilket vi haft i åtanke. En annan svårighet är att det sällan går 

att förutse vilka konsekvenser en undersökning kan frambringa för 

undersökningsdeltagarna (Bryman, 2011), vilket vidare leder oss till samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet har uppnåtts genom att understryka deltagarnas självbestämmande 

över sin medverkan i undersökningen. Eftersom denna studie är ett examensarbete som 

syftar enbart till vår utbildning och examen har nyttjandekravet klargjorts genom att 
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upplysa deltagarna om detta. Intervjumaterialet har endast använts till ett ändamål, 

således har vi räknat med att resultaten inte utnyttjas på ett oegentligt sätt. Vi har 

vidtagit alla åtgärder för att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de 

etiska riktlinjer som finns vid vårt eget lärosäte.  

 

Resultat 
 

Resultatet av samtliga intervjuer som har genomförts kommer presenteras nedan utifrån 

olika teman för att få svar på studiens forskningsfråga. Yrkeskategorierna som 

förekommer bland de intervjuade är socialpedagoger, socionomer och sjuksköterska. 

Samtliga som intervjuades jobbar på öppenvårdsmottagningar och har lång erfarenhet 

av att arbeta med ungdomar och missbruksproblematik. Några tillagda utbildningar som 

intervjupersonerna har innefattar bland annat neuropsykiatri, psykoterapi, 

ungdomspsykologi och ACT-terapeut. För att det ska bli lättare för läsaren att följa en 

röd tråd har intervjupersonerna tilldelats fingerade namn. Namnen som används är Erik, 

Petra, Ann-Sofie, Lina, Idriss, David och Julia. 

Professionellas syn på ADHD  

 

Hur man talar om och ser på ADHD varierar i intervjuerna. David berättar om när han 

började arbeta som socionom för 20 år sedan och vilken syn vården hade på ADHD då 

och hur mycket den har skiftat med tiden. På den tiden var ungdomar med ADHD 

“stökiga ungdomar”. Ungdomar med ADHD har således alltid funnits men vården och 

samhället har haft andra benämningar för deras problematik. Lina berättar om en annan 

aspekt utifrån de ungdomar med ADHD hon har mött som har varit komplicerade i 

mötet. Vissa ungdomar med ADHD använder sin ADHD som en ursäkt för att inte 

behöva arbeta med sig själva eller utvecklas. Petra förklarar hur svårt det kan vara för en 

ungdom med ADHD att följa de mål och rutiner som har satts upp med behandlaren 

även om motivationen finns. Det kan vara svårt för ungdomen att fullfölja målen 

eftersom ungdomens ADHD kan vara ett hinder under samtalsbehandling: 

 

”Därför att där har vi impulskontrollen som inte alltid funkar. När vi 

sitter här i rummet kan vi, helt, nej aldrig mer, jag kommer aldrig mer ta 

någonting och då ljuger man inte. Alltså man är så inställd på att jag 

kommer aldrig mera ta någonting och då är man ärlig i det och så går 

man ut på gatan så kommer Nisse och bara tjabba, ska du med och ta en 

holk? Ja! Och då handlar det inte om att du satt och ljög, för det gjorde 

dem inte, utan då handlar det om funktionsnedsättning, okej, då får man 

titta, vad behöver vi göra för att du inte ska följa med Nisse 2?” (Petra) 

 

Erik nämner att kriterierna för ADHD har vidgats under åren. Jämfört med för 10 år 

sedan när diagnoskriterierna var mer utpräglade för den stereotypiska ADHD så är 

kriterierna nu även utformade för var människas specifika version av ADHD. Därför är 

det av vikt för den professionella att kartlägga ungdomens problematik för att klargöra 

vad som är ADHD och vad som kan vara andra problematiska orsaker. Erik förklarar 

även att ADHD och ADD kan särskilja sig rent kognitivt men särskilt i temperament 

och brist på hyperaktivitet. Därför poängterar Erik att kunskapen kring variationerna av 

ADHD är väsentlig för att kunna medvetandegöra vad för sorts problematik som 

specificeras i ungdomens ADHD, samt på vilket sätt den professionelle bör ta hänsyn 

till detta. Erik ger ett exempel på att temperamentet skiljer sig mellan en ungdom med 
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ADHD och en med ADD. Det gör att Erik anser att det är viktigt att ha kunskap kring 

ADHD. Petra pratar också om att det är viktigt att ha kunskap om ADHD för samma 

anledningar som Erik nämner:  

   

“Ja, och då försvinner jag, jag är ju inte där, han ser ju inte mig där. Då 

är ju det inte det som blir fokus och det är det att hade man inte haft 

kunskapen om ADHD, då hade det här blivit en jäkla unge. Det här är ett 

sätt försvarat mot att inte vilja sluta med droger. Man kan hitta hur många 

förklaringar som helst egentligen. Men tittar man på vad som ingår i 

funktionsnedsättningen så är det helt naturligt att man har dem 

svårigheterna.” (Erik) 

 

Erik pratar också om de höga kraven som ställs på honom som professionell i samtalet 

med en ungdom som har ADHD. Erik menar att han måste kunna följa ungdomen 

kognitiva process under samtalets gång, eftersom de kognitiva förmågorna hos 

ungdomar med ADHD fungerar på olika sätt. Exempel på detta är en snabbare kognitiv 

förmåga som kan uttrycka sig i snabba emotionella vändningar samt snabbt tal. Det gör 

enligt Erik att det ställer högre krav på honom att följa med i samtalet och även hinna 

analysera samtalet samt ungdomen han har framför sig. Samtalet bör även ha varierande 

struktur för var gång ungdomen och den professionella träffas:  

“Men det ställer krav på mig att följa deras logik på ett snabbare sätt, 

även om dem talar och tänker snabbare än vad jag gör betyder inte det att 

dem drar en slutsats lika snabbt vilket kan vara ganska påfrestande och 

prata med någon som man försöker analysera, samtidigt som man har 

liksom svårt att hänga med där. Men det, det ställer också krav. Och som 

sagt, personer med arketypisk ADHD har ofta ett snabbt sätt att föra sig.” 

(Erik) 

Att medvetandegöra ADHD i mötet  

 

Samtliga intervjupersoner pratar varierat om ADHD i förhållande till sina möten med 

ungdomar. Erik och Petra är två intervjupersoner som anser att det stöper utformningen 

på samtalet då det finns mer att förhålla sig till. Det är på grund av att de neurologiska 

processerna fungerar på ett annorlunda sätt hos en ungdom med ADHD jämfört med en 

utan ADHD. Man ska inte kringgå att ungdomen har ADHD utan diskutera med 

ungdomen på vilket sätt hen anser att ADHD kommer påverka samtalet. Dock skall 

samtalet inte präglas av att endast prata om ADHD utan förhålla sig till ungdomens sätt 

att fungera i missbruket. Precis på samma sätt som man förhåller sig till vilken 

människa som helst:  

 

“Ja, men det är just det jag sa att träffas i första mötet, vet jag om att det 

finns en ADHD så medvetandegör jag det i rummet. Att jag vet om att du 

har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD. Och så frågar jag vad 

är det mest utmärkande för dig? Vad behöver jag ta hänsyn till? Och en 

del ungdomar dom vet inte alls och andra får ta hjälp av föräldrarna så 

att jag får information om dem upplevda svårigheterna [...] Och när 

individerna märker att, jag talar för hela min grupp egentligen, vet vad 

det handlar om då blir man ju trygg och då kan jag ju säga ja men du, nu 

börjar du ju pilla, ska vi ta en paus? Då blir det inget konstigt.” (Petra) 
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Trots att nackdelarna kring ADHD framstår som det mest förekommande under 

intervjuerna så berättar Erik och Petra om att ADHD nödvändigtvis inte behöver betyda 

nackdelar utan även styrkor som kompletterar ungdomen. Petra förklarar att ungdomar 

med ADHD alltid kan förvåna en då alla människor med ADHD inte behöver ha det 

stereotypiska beteendet som är kopplat med ADHD. Hon berättar om en ungdom med 

ADHD som varje gång kom ihåg sina läxor och att ta med dem till samtalen utan stöd 

av föräldrar eller sin behandlare. Erik förklarar hur egenskaperna ADHD besitter kan 

väga upp varandra så att utfallet av ungdomens ADHD blir mer neutralt: 

 

“När det kommer till funktionsnedsättningar, då tänker jag framförallt på 

i de mer extrema fallen hyperaktivitet och en oförmåga att sitta 

koncentrerad under en längre tid. Men det är så mycket olika för olika 

personer, så det är något som vi förstår är en faktor av samtalet, men som 

man vet kan variera mellan olika personer. Vissa personer med ADHD 

har som många andra styrkor som göra att det kan kompensera upp deras 

oförmågor att kunna hålla fokus under en längre tid.” (Erik) 

Petra är en av många som berättar att ADHD i sig inte är en komplex diagnos att 

förhålla sig till men något att ha i åtanke då det enligt henne bara är ett annat sätt att 

fungera på som människa. Med hennes långa arbetserfarenhet med barn och unga med 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förtäljde hon att hon inte tänker längre på om 

en ungdom som kommer till henne för vård har ADHD. ADHD kan ge uttryck på 

många varierande sätt utifrån hur grav ADHD ungdomen har men även hur den utger 

sig hos den specifika människan: 

“[…] det är väl det som är professionalitet för mig. Att utifrån vem jag 

har i rummet så behöver jag möta den utifrån dennes förutsättningar. För 

ADHD är så brett spektra. Det är ju så att vi kan ta in 10 personer här i 

rummet med ADHD och jag måste möta alla 10 på olika sätt därför att 

beroende på var i diagnosen du har dina styrkor och svagheter så måste 

jag ju möta där. Så det handlar nog mer om att möta människan än att 

möta någon med en diagnos.” (Petra) 

 

Praktiken bakom förhållandet mellan ADHD och missbruk  

 

Samtliga av de professionella som intervjuats säger att dem individanpassar sina 

behandlingsinsatser eftersom alla ungdomar är och fungerar på olika sätt, och behöver 

därför olika typer av stöd för att öka chansen till ett positivt resultat. De professionella 

menar att diagnosen eller problematiken inte alltid behöver ha samma svar på vilken 

behandlingsmetod som bör tillämpas, utan att det kan vara hur individen är som person. 

De flesta av intervjupersonerna anser att det är viktigt att tänka på, att ungdomar med 

diagnos har fortfarande sina egna personlighetsdrag. Det innebär att all sorts 

problematik och hela NPF-området uttrycks och hanteras olika hos ungdomarna, vilket 

är anledningen till att man alltid anpassar behandlingen efter de personlighetsdrag 

ungdomen har och inte diagnosen.  

 

De professionella som intervjuades hade olika tankar om hur dem kan anpassa 

behandlingen utifrån ungdomens behov. De flesta ansåg att variation i samtalen, så som 

hemuppgifter och utomhus-träffar är väsentliga för att kunna nå en meningsfull och god 
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behandling. Flera av de professionella ansåg också att korta samtal kan främja 

ungdomars koncentration och delaktighet i behandlingsprocessen. Dessa 

intervjupersoner anser att det främjar behandlingen om dem kortar ner samtalen och att 

behandlingen utförs under en längre period, i vissa fall fördubblas behandlingstiden 

men det behöver inte nödvändigtvis vara negativt. I längden kan det till och med gynna 

utfallet för ungdomen om den får behandlingsmetoden utifrån sina egna förutsättningar. 

Flera av intervjupersonerna tar upp Återfallsprevention (ÅP) som en lite längre 

behandlingsmetod som kan kräva skärpt uppmärksamhet samt kortare samtal för 

ungdomar med ADHD för att kunna ge resultat. Där brukar de flesta anpassa det efter 

ungdomen dem möter, klarar den av att sitta hela 90 minuter så gör dem det. Kan 

ungdomen endast sitta 20–30 minuter så anpassas ÅP efter detta. David är en av 

intervjupersonerna som anser att behandlingsmetoder i många fall inte behöver anpassas 

efter diagnosen, utan att ungdomarna oftast klarar längre sessioner ändå. David påpekar 

däremot att det inte sällan finns behandlare som inte förväntar att ungdomar med 

ADHD klarar av längre sessioner och därför får dem aldrig möjlighet till att testa det 

eller motbevisa sig själva. Detta kan i sin tur hindra relationen mellan behandlare och 

ungdom. Det kan vidare ställa krav på den professionelle att i sådana fall behöva 

rannsaka sitt förhållningssätt kring ADHD, särskilt i kombination med 

missbruksproblematik, enligt David.  

 

“Sedan ADHD diagnoserna börjat komma har man fått höra på andra 

håll, jättetydligt, till exempel att en intervju i UngDok eller en ADAD tar 

90 minuter, och då har man fått höra från föräldrar, från BUP och så där 

att det inte går med den ungdomen. Men det gick bra varenda gång att 

sitta så länge.” (David) 

 

Att skapa allians  

Flertalet av de professionella som intervjuats använder sig av begreppet allians som en 

viktig aspekt i behandlingsarbetet med ungdomar med ADHD samt 

missbruksproblematik. Likaså som att flertalet av intervjupersonerna diskuterar 

begreppet som en väsentlig del i behandlingsprocessen, så finns det olikheter i när en 

allians bör skapas och när en allians blir till en väsentlig del i behandlingsarbetet. Petra 

beskriver att allians är en viktig aspekt innan behandlingsarbetet påbörjats, och menar 

att allians bör skapas under kartläggning. Petra anser vidare att tilliten som skapas med 

alliansen är en viktig faktor för att tillsammans kunna avgöra vilken behandlingsmetod 

som är lämpligast för ungdomen. David beskriver istället att allians och tillit är en 

betydelsefull del under behandlingsarbetet och menar att dessa skapas genom tid och 

inte direkt i början. David anser att allians är något den professionelle strävar efter och 

som tar tid eftersom ungdomen och den professionelle måste få tillit till varandra först 

innan en allians kan skapas. Det går inte att undgå att allians, relation och tillit är 

genomgående faktorer i samtliga intervjuer. Allians anses som, inte bara en betydande 

faktor för att behandlingsarbetet ska få en ökad chans till goda resultat, utan också ett 

verktyg för att hjälpa ungdomen med sina redan existerande samt kommande sociala 

relationer till omgivningen.  

Samtliga av de professionella som använder sig av begreppet menade att en allians är 

lika betydelsefull oavsett vad för problematik ungdomen har. Flera av 

intervjupersonerna menar att de inte tar hänsyn till diagnosen när dem skapar en allians 

tillsammans med ungdomen. De menar att allians är något som är viktigt oavsett, och en 
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allians skapas inte på bestämda sätt utifrån vilken problematik ungdomen har. En av 

intervjupersonerna nämner att hon inte tänkt på om hon tar hänsyn till diagnosen ADHD 

eller skapandet av en allians. Samtliga av intervjupersonerna nämner dock att dem 

individanpassar mötet tillsammans med ungdomen och att dem oftast kan se generella 

mönster hos ungdomar som har diagnosen ADHD i kombination med 

missbruksproblematik. Julia är en av dem vi intervjuade som beskrev vikten av att 

individanpassa inte bara behandlingen, men också mötet med sina ungdomar. Julia 

menar att om man möter en ungdom som har ADHD i kombination med 

missbruksproblematik kan denne behöva bemötas på ett visst sätt för att känna tillit och 

trygghet som är viktiga faktorer för att nå en allians. Med det sagt anser Julia också att 

de ungdomar som har samma typ av problematik inte nödvändigtvis vill bli bemötta på 

samma sätt. 

“[...] ADHD:n är en del av en personlighet. Det är viktigt för oss att vi är 

så olika även fast du har 10 personer med ADHD så har dem liknande 

personlighetsdrag, men sen hur det formar sig för just den personen, det 

kan ju se ut på 10 olika sätt. [...] Jag jobbar med struktur utifrån vad 

tjejen eller killen behöver i sitt liv.” (Idriss) 

Samtliga av de professionella som intervjuades nämner att tydlighet är en av de 

generella aspekterna som dem kan se att en ungdom med ADHD behöver. De menar att 

många av dem ungdomar med ADHD kräver mer tydlighet för att minnas och förstå vad 

som sagts. Intervjupersonerna nämner då olika verktyg som dem använder för att uppnå 

den tydlighet som ungdomarna behöver för att kunna skapa en allians tillsammans med 

den professionelle. De nämner till exempel att verktyg som white board, värderingskort 

eller känslokort kan uppnå en mer tydlighet och på det sättet också öppna upp till olika 

samtal.  

”Jag har några värderingskort som ibland är det tydligt, det blir mer 

tydligt om man har något konkret att jobba med. Många tycker det är bra 

att skriva på tavlan och så. Då använder jag mig mycket av det”.  (Ann-

Sofie) 

Två av sju intervjupersoner nämner också att dem brukar öppna upp för andra 

samtalsämnen än det som kanske var förutbestämt eller det som den professionella hade 

förberett. Då kan det hända att ungdomen tar upp andra bekymmer som denne anser 

vara en bidragande faktor till att ungdomen inte mår bra till exempel. De ansåg att detta 

skapade en delaktighet vilket är en central faktor i en god allians. De menar samtidigt att 

detta är ett sätt för ungdomar med ADHD att få ett avbrott i det “vanliga 

behandlingsarbetet” vilket kan främja deras koncentration.  

“Jag brukar ställa en kontrollfråga, och det är att sammanfatta vad vi har 

pratat om, och sedan fråga ”finns det några andra problem i ditt liv som 

är stora”, och då dyker det upp till exempel ” jag har väldigt ont i ryggen 

och har haft det väldigt länge”. Jag tycker att det är ett ganska bra sätt att 

kolla så man har uppfattat rätt och har det allt som är relevant för val av 

behandling och också för att kunna skapa en god allians” (Idriss) 

Allians och dess påverkan  

Att skapa en allians tillsammans med ungdomen kan vara främjande för behandlingen, 

men det kan också skapa en trygghetszon för ungdomen där denne inte behöver känna 
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sig utpekad eller annorlunda. På olika sätt nämner intervjupersonerna att de vill att 

ungdomarna ska känna sig trygga med att diskutera sin diagnos och sin problematik. 

Tillvägagångssättet varierar bland de professionella då några av dem anser att manualer, 

struktur och kunskap är viktiga aspekter för att en ungdom ska känna sig trygg och våga 

öppna upp för samtal kring sig själv. Men där andra lägger mer fokus på ungdomars 

egna berättelser och känslor snarare än evidensbaserade metoder. De flesta av de 

professionella som intervjuats anser dock att en kombination av dem båda kan framkalla 

trygghet och säkerhet hos ungdomen när den professionelle är säker i sin 

behandlingsmetod och sin yrkesroll. Ungdomarna kan känna att de har hamnat i trygga 

händer och det skapar en lättnad och tillit till behandlaren, vilket underlättar den 

ömsesidiga alliansen.   

Intervjupersonerna berättar att ADHD kan vara en bidragande faktor till att en ungdom 

har fått mötas av utanförskap eller utfrysningar av sin omgivning. Därför anses det vara 

viktigt som professionell att kunna möta den osäkerheten hos ungdomen som kan ha 

skapats på grund av detta. Samtliga intervjupersoner nämner att allians, tillit och 

delaktighet är viktigt under hela behandlingsprocessen, både innan och efter vald 

behandlingsmetod. Idriss berättar att ADHD i sig inte är problemet utan det är 

samhällets sätt att se och hantera ADHD som kan skapa försvårande omständigheter. 

Som exempel tar han upp två faktorer, dels att skolor många gånger har svårt för att 

hantera och bemöta ADHD eftersom det råder en viss okunskap kring området samt 

brist på extra resurser som är nödvändiga för elever med vissa svårigheter. Dels för att 

familjen och ungdomen kan vara dåligt informerade om hur ADHD fungerar och kan ha 

svårt att förhålla sig till en person med ADHD vilket skapar utanförskap. När en 

ungdom med ADHD upplever utanförskap och känslor av missanpassning i skolan eller 

på fritiden tenderar ungdomen att söka sig till andra kretsar för gemenskap.  

 

“Om du har en ADHD som ställer till det för dig, som gör att du kanske 

under lång tid har varit och blivit det svarta fåret till exempel, eller den 

som läraren säger till och så. Det kan börja rätt så tidigt. Om man 

hårdrar det i förlängningen så säger vi så; föräldrarna kan inte eller 

orkar stå emot och då gör man lite som man vill och hamnar utanför. Det 

är då man dras till dom som tar emot en och det är ju andra ungdomar 

som har liknande svårigheter.” (Idriss) 

 

Idriss utsaga visar att det är många faktorer i ungdomens liv som kan negativt påverka 

de yttre allianser som kan vara betydelsefulla för ungdomen med ADHD. Således 

behöver alliansen med den professionella vara stark så att ungdomen känner att hen har 

en trygg punkt under sin behandling. Idriss berättar om hur viktigt det är att ha tålamod 

och låta den unge vara sig själv i mötet med honom. Således kommer ungdomen känna 

en trygghet att öppna sig för samtal och slutligen behandling.  

“När vi kommer längre in i, eller i nästa samtal då har personen känt att 

här kan jag, här är det okej att gå hit. Jag pratar gärna om ADHD:n med 

en person som röker på också för att se, för att visa, personen att jag inte 

dömer, för att den har ADHD.” (Idriss) 

Begåvning och ett odiagnostiserat tillstånd   

 

Intervjupersonerna tog upp flera orsaksförklaringar kring varför ADHD kan vara 

problematisk utan att ADHD är den väsentliga orsaken. Både Erik och Petra tar upp att 
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medfödd begåvning och talang är två omständigheter som påverkar mer än ADHD vid 

mötet med en ungdom som har ADHD och missbruk. Erik diskuterar möjligheten att 

kunna individanpassa behandlingen till den grad som är behövlig om man hade haft 

resurserna till att utföra ett intelligenstest. Intelligenstestet skulle man då utföra innan 

man påbörjar en behandlingsmetod för att öka möjligheten till goda behandlingsresultat. 

Enligt honom finns det belägg för att begåvning påverkar behandlingens effekt. Har en 

ungdom en IQ under 85 berättar Petra att ungdomen inte är mottaglig till den 

information som uppstår i mötet med henne. Till skillnad från Erik menar Petra att det 

inte finns någon forskning som ger belägg för att begåvning påverkar mötet. Petra talar 

utifrån den långa erfarenheten hon har där hon har mött på ungdomar med låg IQ och 

ADHD och där begåvningen har påverkat samtalet samt behandlingen mer än vad själva 

ADHD:n gjort. Hon berättar ytterligare om ett speciellt möte hon haft med en ungdom 

som satt spår i henne. Berättelsen handlar om en tjej med multipla diagnoser där den 

ena är ADHD och den andra är intellektuell funktionsnedsättning. När tjejen börjar 

känna ångest så kommer hon inte ihåg de strategier hon fått lära sig för att hantera 

ångesten. När hon hamnar i ett sådant emotionellt tillstånd kan hon inte använda 

strategierna då hon inte har intelligensen och begåvningen för det. Allt hon har fått lära 

sig försvinner helt och hållet.  

 

“Men sen också det här att beroende på vilken begåvningsnivå personen 

har, har du som jag säger under 85, är risken att vi inte når fram och att 

ungdomen fortsätter både med kriminalitet, missbruk, mycket större. Det 

här är inte forskningsgrundande för det är så fult att forska om det, för 

man får inte forska om, alltså man forskar inte om begåvning, och 

kriminalitet och droger, man forskar om NP, man forskar om psykisk 

sjukdom, men man forskar inte om hur, vilken begåvning behöver man ha 

för att ett behandlingsprogram ska gå igenom? Jag kan sitta och prata om 

och föra en dialog med en sådan person och sen vet han inte ett skit om 

vad vi pratat om för att han inte har möjlighet att bearbeta det vi pratat 

om och göra någonting utav det.” (Petra) 

 

Odiagnostiserad ADHD kom på tal som en annan komplikation vid vård och 

behandling. Ann-Sofie berättar att ungdomar hon har mött på har dålig kunskap om vad 

ADHD är och vad för betydelse det kan ha för ungdomen. Utan en adekvat ADHD 

diagnos så har de ungdomar hon mött på inte fått den anpassning eller verktyg som 

ungdomen hade behövt för att nå nykterhet. Då det finns diagnoser med liknande 

beteendemönster är det svårt att förstå den underliggande problematiken som då kan 

vara ett missbruk. Ann-Sofie förklarar att det hade underlättat hennes arbete om 

ungdomar hade fått en ADHD-diagnos då det hade varit lättare för henne att 

individanpassa mötet och behandlingen. Således hade även ungdomen mått bra och fått 

passande vård. I staden som Ann-Sofie jobbar i berättar hon att kontakten mellan 

psykiatrin och missbruksvården är snäv. Förr hade mottagningen hon jobbar på en 

psykolog som kunde utföra utredningar för neuropsykiatriska diagnoser och andra 

psykiska sjukdomar. Då mottagningen inte kan erbjuda den insatsen längre blir kön 

längre till psykiatrin för utredning. Ann-Sofie uttrycker sin frustration över de 

ekonomiska besparingarna som görs inom vården då kombinerad vård för psykisk 

sjukdom och missbruk har bevisats vara mest effektiv. Genom att behandla 

problematiken samtidigt ökar chansen till att få ett positivt utslag, hävdar hon.  

 

“En del har väldigt hårda regler och säger att du ska vara drogfri ett 

halvår en del säger tre månader, sex veckor. Det är olika och det är också 
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olika för hur länge en ungdom kan tänka sig hålla ut för att få den där 

utredningen. För att säga till någon du får vara drogfri i tre månader sen 

kan vi se om vi kan aktualisera dig [...] Så forskningen visar ju att man 

ska jobba liksom samtidigt och det är det som är så frustrerande, när man 

inte gör alla gånger. Svårigheten också att söka ibland för att man har en 

kontakt på beroendekliniken eller så kan det göra det svårare att få 

komma in till psykiatrin.” (Ann-Sofie) 

 

 

ADHD eller en otillräcklig vardag? 

 

I ett flertal intervjuer ifrågasätts ADHD som en enskild faktor till att utveckla ett 

missbruk och om det kan finnas andra möjliga orsaksförklaringar. Det som nämns är 

bristande föräldraförmåga, dålig umgängeskrets och ofullständiga skolbetyg. En av 

intervjupersonerna, Idriss, talar om att ADHD kan ställa till det för ungdomen på så sätt 

att ungdomen dras till likasinnade människor, som på något sätt hamnat utanför 

samhället. Det som gör att ungdomen söker sig till dessa människor kan handla om 

föräldrar som brist i förmågan att hantera ungdomens ADHD vilket har ingivit 

ungdomen en känsla av att ingen bryr sig om denne förutom den sociala grupp den 

funnit med liknande svårigheter. När ingen annan bryr sig om ungdomen och den 

upplever att ingen ser och fångar upp de svårigheter som ungdomen behöver hjälp med 

så söker den sig till andra grupper. I gruppen kan det i sig ge en känsla av tillhörighet 

hos ungdomen med ADHD, att tala om och på något sätt förankra känslorna hos 

gruppen som omfamnat denne. I den gruppen kan det finnas en attityd som ungdomen 

relaterar till, vilket kan vara en attityd av "skitsamma, det är ändå ingen som bryr sig 

om mig, jag kan göra vad jag vill" och där börjar man röka cannabis för det är så man 

hanterar dessa känslor i gruppen. Därigenom fyller den sociala gruppen de behov som 

ungdomen har, menar Idriss.  

 

“Alltså det jag tänker är så himla viktigt är hemmiljön. Hur hemmiljön är 

och hur stöttande föräldrar man har och hur det går i skolan. Det är ju 

väldigt viktigt liksom för hur utfallet blir. Om föräldrarna eller hela 

nätverket är involverade så är det lättare att få ett nyktert utslag till slut 

än om man inte har nätverket med sig.” (Lina) 

 

Å andra sidan talar intervjupersonerna om faktorer som kan vara preventiva för 

ungdomar med ADHD. Bland dessa nämner dem att föräldraförmågan är en 

betydelsefull del för att ungdomen inte ska börja använda narkotika och alkohol. 

Föräldrarnas involvering i ungdomens liv och utveckling samt god kunskap kring 

ADHD är nödvändigt för ungdomen. God kunskap om vad ADHD är och innebär för 

ungdomen kommer i längden gynna dennes utveckling då föräldrarna är med och 

påverkar ungdomens sociala liv, fritidsintressen och skolgång för att minska risken för 

en ogynnsam utveckling. Många verksamheter som har besökts i genomförandet av 

intervjuerna jobbar just med att involvera föräldrarna i ungdomens liv och i 

behandlingsprocessen för att dem också ska få en inblick i varför ungdomen brukar 

narkotika.  

 

Om det framkommer att föräldrarna inte är tillräckligt engagerade i ungdomens liv 

erbjuds möjligheten till stöttning i föräldraförmågan. Att erbjuda föräldrar stöttning i 

vardagen är en viktig aspekt att ta hänsyn till då ungdomens ADHD kan ställa till det 

för familjen på så sätt att dem inte kan hantera det utan stöd från utomstående och på så 
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vis fallerar i föräldraförmågan. Det som dem kan behöva hjälp och stöd med är bland 

annat hur de ska bemöta sitt barn, hur de ska bemöta barnets missbruk och att lära sig 

att acceptera barnets svårigheter och samtidigt jobba med dessa. Vissa av 

intervjupersonerna berättar att dem arbetar nära med föräldrarna i mötet medan andra 

intervjupersoner förklarar att dem erbjuder föräldrastöd som insats genom en kollega 

men själva endast arbetar med ungdomen i behandling. Vidare förklarar vissa 

intervjupersoner att det finns en annan del av mottagningen där personalen jobbar mer 

med att ha ett helhetstänk gällande nätverk och behandling. Handlar det om avtändning 

försöker behandlaren få föräldrarna att förstå situationen, att det kan vara betydligt 

jobbigare för ungdomen nu än vad det har varit tidigare. Det kan också vara tvärtom, att 

behandlaren tar hjälp av föräldrarna för att förstå och på bästa sätt bemöta ungdomen 

utifrån vad föräldrarna redan vet om ungdomens ADHD. På så sätt jobbar man med 

båda delarna, det som är redan känt och det som senare kommer att dyka upp i mötet: 

 

“[...] dels så kan strukturen för en ungdom handla mest om deras 

vardagsliv, alltså hur har dem har det hemma. Så då kanske min 

behandling går ut på att få föräldrarna att se vad ADHD:n gör och även 

för ungdomen själv då att se vad den gör.  Och det är ju på ett plan då, att 

man kan liksom skylla på den eller se den som en förklaring till att man 

beter sig på kanske lite olika sätt. Och se det som ett bekymmer. Helst ska 

dem jobba tillsammans med det då.” (Idriss) 

 

Från DAMP-barn till trendig ADHD  

 

"[...] Ja men idag är det på ett annat sätt. Det är lite mer accepterat med 

ADHD. Förr var man ju ett DAMP-barn och det var fult. En sådan som 

satt i eget klassrum och var skitjobbig och bara gapade och skrek liksom." 

(Lina) 

 

Lina pratar om dem långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och drar slutsatsen 

om att det idag är trendigt att utredas och få en diagnos, vare sig det gäller bipolaritet 

eller ADHD. Anledningen är att ungdomarna gärna vill ha någonting att skylla på och 

ha som förklaring till sitt beteende. Många av ungdomarna som kommer till 

verksamheten Lina jobbar på uppvisar symtom på någon form av ADHD eller autism 

och vill gärna utredas för att få det klarlagt. Ungdomarna kan uttrycka att dem har 

ADHD för att de upplever rastlöshet och glömmer att det kan vara andra förklaringar till 

beteendet, vilket bland annat kan vara avtändning eller drogsug. Förutom ungdomarnas 

intresse för diagnostisering så berättar Lina att föräldrarna är lika engagerade i att sätta 

en stämpel på beteendet. Föräldrarna till ungdomarna som besöker 

öppenvårdsmottagningen uttrycker många gånger att dem vill ha en utredning för att 

veta vad felet är. För ungdomarna kan det vara negativt laddat att föräldrarna menar på 

att det är någonting som inte stämmer och att dem letar efter en ursäkt till missbruket 

och ungdomens beteende. Lina hävdar att detta kan dölja de bakomliggande orsakerna 

till missbruket, vilket kan vara en tuff skolgång eller dålig anknytning till familjen.  

 

ADHD indikationer vid bruk av narkotika 

 

Fyra av sju intervjupersoner menar på att NPF-området är överrepresenterat hos de 

ungdomar som söker behandling hos dem. Petra nämner att det är över 70 procent av 

ungdomar hon möter som har just ADHD kombinerat med missbruksproblem. 
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Intervjupersonerna menar att det som behöver göras då är man granskar och prövar 

andra orsaksfaktorer till missbruket än bara ADHD. Detta diskuteras eftersom det kan 

tänkas att man söker hjälp för ADHD-symtom och missbruk men att det samtidigt är 

båda delar som är väsentliga. Missbruket i sig kan föda symtom på ADHD och likaså 

tvärtom, vilket är varför verksamheterna kräver drogfrihet i 6–8 veckor innan man kan 

behandla svårigheterna med ADHD och missbruket. På så sätt handlar det om att kunna 

lika mycket om neuropsykiatri som man kan om missbruksproblem då kunskap är 

grundläggande i det sociala behandlingsarbetet. Sannolikheten att få heltäckande hjälp 

och behandling ökar när man reder ut vad som är orsakerna till symtomen, vilket det är 

som är ADHD och vilket som är missbruk. Intervjupersonerna menar att det måste vara 

ordentligt utrett innan man påbörjar en behandling för att erbjuda ungdomen den vård 

som är nödvändig och betydelsefull.  

 

“Likväl som att missbruket i sig kan ge symtom liknande ADHD så måste 

man ta hänsyn till det. Har du använt cannabis under 5 år regelbundet 

och du är 18 år och tror att du har en ADHD så kan det vara att det är 

cannabisen som gjort symtomen liknande ADHD.” (Petra) 

 

På motsvarande sätt finns det de ungdomar som rapporterat att dem har ADHD-symtom 

men då är dessa symtom inte tillräckliga för att utredas och få det skriftligt. Det som 

professionella gör annorlunda då är att man behandlar missbruket i första hand för att 

minimera dessa symtom hos ungdomarna. Det gör man oftast genom att försöka uppnå 

drogfrihet hos ungdomen för att därmed komma underfund med anledningen till att man 

börjat med exempelvis cannabis. Lina berättar att många ungdomar hon träffar uppger 

att det är av medicinska skäl. Att den unge ville medicinera bort hyperaktiviteten, 

rastlösheten, okoncentrationen och känslan att vara “onormal”. Ungdomarna har då 

själva diagnostiserat sig med ADHD och det som dem lade fram som bevis på det är att 

symtomen dämpades eller helt försvann när dem rökte cannabis. Det har i sin tur lett till 

att dem fortsatt med cannabis och andra droger, vilket har mynnat ut i ett missbruk.   

 

Drogfriheten är särskilt viktigt för ungdomarna som misstänker att dem har ADHD, 

menar Lina och Petra. Då kan man också se vad som är vad innan man kan bli aktuell 

för en ADHD-utredning. Tre intervjupersoner påtalar att bevekelsegrunderna för 

drogfriheten är att en fastställd ADHD kan vara ofördelaktig för ungdomen i framtiden. 

Just Erik tar upp att nackdelen är att man kan exkluderas från ett flertal yrken. Man kan 

också ha svårigheter att bli körkortsbehörig, hävdar Erik. Därför menar 

intervjupersonerna att man alltid bör tänka på andra förebyggande åtgärder för 

ungdomarna med självdiagnostiserad ADHD innan man remitterar för en utredning 

eftersom det kan frambringa onödiga komplikationer i framtiden. Å andra sidan påpekar 

intervjupersonerna att en tidigt fastställd ADHD i barndomen också hade hjälpt 

ungdomarna från att inte utvecklas ogynnsamt. Detta eftersom majoriteten av 

ungdomarna intervjupersonerna möter har hamnat i missbruket på grund av ADHD-

drag som impulsivitet, oförmåga att koncentrera sig och svårigheter med att skapa 

struktur och ordning runt omkring sig. 

 

Teoretisk resultatanalys 
 

Nedan redovisas det insamlade materialet utifrån våra valda teorier. von Wrights 

relationella och punktuella perspektiv har legat till grund för att analysera på vilket sätt 

de professionella talar om ungdomar som har ADHD och missbruksproblematik. Den 

socialkonstruktionistiska teorin har applicerats för att söka motsägelser i 
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intervjupersonernas utsagor för att förstå hur den sociala konstruktionen skiftar i samtal 

kring ungdomar med ADHD och missbruk. Detta för att skapa förståelse för hur det 

sociala samspelet kan ändra ämnets innebörd och betydelse utifrån de professionellas 

perspektiv.  

 

Ett relationellt eller ett punktuellt förhållningssätt?  

 

En av studiens frågeställningar handlar om hur de professionella talar om ungdomar 

med ADHD och missbruksproblematik. Våra intervjupersoner tillfrågades inte rakt ut 

om hur dem ser på ADHD utan det framkom under intervjuns gång. Det man kan utläsa 

i efterhand är att det fanns en del attitydskillnader kring deras uppfattning om denna typ 

av kombination. Vissa av intervjupersonerna ansåg att ADHD i missbruksbehandling 

inte är en betydelsefull faktor eftersom ungdomarna kommer till dem på grund av 

missbruket och att det då blir fokus på att behandla missbruket. Detta är ett punktuellt 

förhållningssätt där intervjupersonerna förklarar att utifrån sin subjektivitet formas 

åtgärderna utan hänsyn till ungdomens kringliggande problematik eller diagnos. Andra 

menar att ADHD hos ungdomar med missbruksproblematik kan vara en sådan stor 

komponent som man bör ta hänsyn till. Anledningen till detta är att de kärnsymtomen 

som ADHD ger kan vara så pass uttrycksfulla att man inte helt och hållet kan kringgå 

det faktum att ungdomen har diagnosen. Även här är intervjupersonerna punktuella i sitt 

sätt att tala om diagnosen även om deras arbetssätt är relationellt. 

 

Det som samtliga intervjupersoner var överens om är att ADHD kännetecknas av 

impulsivitet, rastlöshet, oförmåga att sitta still under hela samtalet och en känsla av 

missanpassning. Detta menar flera av intervjupersonerna är betydande faktorer som man 

behöver ta i beaktande vid val av behandling samt under behandlingens gång. Detta kan 

liknas vid von Wrights relationella perspektiv där man genom det relationella riktar 

uppmärksamheten på ungdomens exklusiva personlighetsdrag. Det leder till att man i 

mötet synliggör och erkänner dessa drag vilket vidare leder till ett större 

tolkningsutrymme för det som dyker upp i mötet. Där tar man inte endast hänsyn till 

ADHD utan möter också intersubjektiviteten inom ungdomen. Även om 

intervjupersonernas praktiska intention kan ses som relationell är deras sätt att tama om 

insatser för ungdomar med en diagnos punktuell. 

 

Trots de olika uppfattningar på hur en behandling bör eller kan anpassas till en ungdom 

med ADHD i kombination med missbruksproblematik, så är tankesättet om att alla 

ungdomar fungerar på olika sätt en gemensam faktor. Majoriteten av intervjupersonerna 

talade om ungdomar i en kontext där det handlade om ungdomar med ADHD vilket 

utifrån von Wright (2000) är ett punktuellt att se på människan. Resterande 

intervjupersoner beskrev ungdomar i ett samförstånd där ungdomar har en 

funktionsnedsättning vilket påvisar det relationella perspektivet. 

 

Även om intervjupersonerna som ingår i studien förhållandevis talar om ungdomar med 

en diagnos på liknande sätt utifrån ett punktuellt perspektiv fann vi också skillnader i 

sättet dem förhåller sig till ADHD och missbruk hos ungdomar. Många ansåg att man 

alltid måste reda ut vad som är indikationer av ADHD och vad som är missbruk. Vi 

liknar detta synsätt vid det punktuella perspektivet eftersom man då behandlar ett 

problem i taget. Enligt von Wright innebär det att man behandlar punktuellt av den 

orsaken att man separerar problematiken (von Wright, 2000) och beslutar åtgärder som 

kan vara till gagn för ungdomen. Den professionella utgår endast från sin subjektivitet 

över hur denna ungdom bör hanteras och behandlar samt ignorerar de figurationer som 
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kan ha betydelse i behandlingsarbetet. Vidare kan vi applicera behandlingsmetoden 

Återfallsprevention (ÅP) som samtliga intervjupersoner nämner på både det punktuella 

perspektivet och det relationella perspektivet. Eftersom metoden riktar sig till bestämda 

delar hos ungdomen där nätverket så som skola, familj och vänner inte inkluderas kan 

det liknas vid ett punktuellt perspektiv. Vi har tolkat det som att ÅP inte ser hela 

ungdomen i hennes sociala kontext och på så sätt blir det inte ett relationellt 

förhållningssätt. ÅP riktar sig till att stötta ungdomen i hennes missbruksproblematik 

som då blir ett punktuellt arbetssätt vilket flera intervjupersoner omfamnat. Enbart 

missbruksproblematiken är inget som gör ungdomen unik utan det är en problematik 

som delas med många andra människor. Vem ungdomen verkligen är, det unika i 

ungdomen som behandlaren har framför sig är något som framträder i det 

mellanmänskliga mötet mellan ungdom och behandlare, vilket inte sällan kräver ett 

relationellt förhållningssätt. I praktiken gällande ÅP dyker det relationella 

förhållningssättet upp när behandlaren tar hänsyn till ungdomens förutsättningar där 

dennes ADHD-diagnos spelar roll. Det relationella uppstår därmed genom att korta ner 

samtalstiden eller utföra samtalet på någon annan plats som känns bekvämare för 

ungdomen med ADHD och missbruksproblematik. Dock är denna sorts 

individanpassning ett dubbeleggat svärd beroende på hur den professionella uttrycker 

det. En av de professionella uttrycker sin missnöjdhet gällande kollegor och andra inom 

missbruksvården som gör ett antagande att ungdomar med en ADHD-diagnos inte 

klarar av behandlingens originella utformning. Således ges ungdomar med diagnosen 

inte chansen att pröva behandlingen som den är vilket är punktuellt då den 

professionella utifrån sin subjektivitet gör ett antagande att personer med diagnosen 

ADHD inte kan omfattas av behandlingens ursprungliga form. 

 

Många intervjupersoner påpekar att man inte endast kan jobba med en del av ungdomen 

utan man behöver inkludera dess sociala liv och se till hela sociala sammanhanget, inte 

bara bestämda delar. Detta tankesätt märks i en utsaga från en intervjuperson som alltid 

ger ungdomen tillfälle att prata om andra bekymmer i dennes liv som kan ha enligt 

ungdomen ha en påverkan på dennes mående. Att som professionell försöka förstå de 

figurationer som omringar ungdomen överensstämmer med det relationella perspektivet 

och vikten av att se hela människan för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. 

Eftersom von Wrights uppmärksammar att det relationella perspektivet innebär att alla 

fenomen är minst tvåsidiga innebär det att man inte kan se människan som en ensam 

och isolerad varelse. Man måste se och förstå människan i hela hennes sociala kontext 

(von Wright, 2000).  

 

Den faktor som var framträdande under intervjuernas gång är att de professionella 

berättar hur en fungerande arbetsallians är något eftersträvansvärt i behandlingsarbetet 

med ungdomar som har ADHD och missbruksproblematik. Med en fungerande 

arbetsallians jobbar man tillsammans mot målen. Sättet att tala om hur man ska skapa 

en fungerande allians kunde variera. En intervjuperson talar om att ungdomar med en 

diagnos och ett missbruk kan behöva bemötas annorlunda för att personen ska kunna 

känna tillit och trygghet. Således ska detta gynna relationsbyggandet. Lingvistiken i det 

uttalande i förhållande till studiens ämne visar på ett punktuellt perspektiv. Den 

professionella utgår från sin subjektivitet och tidigare erfarenheter av ungdomar med en 

ADHD-diagnos och missbruk och har då skapat sig ett förbestämt förhållningssätt. En 

annan deltagare berättar att tanken att förhålla sig till en persons diagnos inte har 

uppkommit hos henne under sin yrkeskarriär. Även detta tyder på en stark tilltro till sin 

subjektivitet där ungdomens figurationer inte är en betydande del för att främja 

behandlingsarbetet. Ändock styrker samtliga vikten av att inkludera ungdomen för att 
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skapa delaktighet och meningsfullhet hos ungdomen. Intervjupersonerna poängterar 

vidare att man inte kan välja en behandlingsmetod utan att inkludera ungdomen i valet 

också. Däremot kan man lägga fram förslag på metoder man tror skulle kunna passa 

ungdomen, men om man endast skulle välja det själv riskerar man att förlora viktiga 

delar i processen.  

 

Således är de professionellas tankar och perspektiv på hur de ska förhålla sig till 

ungdomar med en diagnos och missbruksproblem förenat med det relationella 

förhållningssättet.  Variationerna på intervjupersonernas svar visar på en diskrepans i att 

tala och att praktisera. Även om praktiken till viss del kan förstås som en mer 

betydelsefull faktor så är det sättet människor talar om saker och ämnen som fördomar 

eller ett förlegat tankesätt lever kvar. Att kunna förändra på en företeelse börjar med hur 

människor talar om det. Vidare ger dessa resultat en intressant förståelse för hur man 

pratar om ungdomar med en diagnos och missbruksproblematik jämfört med hur det 

praktiseras. 

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Socialkonstruktionismen behandlar våra frågeställningar som ett försök att se dem 

sociala konstruktionerna som förändras under samtalet och i samspel mellan 

intervjuperson och intervjuare. Majoriteten av intervjupersonerna diskuterade 

komplexiteten om att förhålla sig till en ungdom med ADHD och missbruk. Två 

intervjupersoner pratade om yttre faktorers påverkan till att ADHD kan bli en negativ 

diagnos att inneha för en ungdom. Stigmatiseringen som då skapas kring att ha ADHD 

av okunskap hos föräldrar och ungdomar i skolan frambringar en känsla av utanförskap 

hos ungdomar med ADHD. Således berättar en intervjuperson att ungdomar med 

ADHD som utsätts för utanförskap söker sig till likasinnade ungdomar men som kan ha 

andra svårigheter. Det kan vara där ungdomar för första gången får känna en gemenskap 

och en känsla av att vara “normal”. Två intervjupersoner tog upp aspekten om att 

ungdomar använder narkotika för att få en känsla av att fungera som människor utan 

ADHD. Utan narkotika känner dem sig som sin diagnos istället för en ungdom som har 

ADHD.  Detta kan ses från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som att de 

professionella har förståelse för de organisationer som kan påverka mer än att 

ungdomen har en diagnos.  

 

Organisationerna som kan påverka ungdomarna enligt intervjupersonerna är sådana som 

föräldrar och skola och dessas stöd. Förutom detta är även de professionella involverade 

i organisationer som kan ha påverkat deras sätt att tala om ungdomar med en ADHD-

diagnos och ett missbruk. Majoriteten av deltagarna förtäljde diagnosen som något 

ovidkommande i deras sätt att förhålla sig till en ungdom och val av behandling. Sådana 

uttalande kan förstås från olika infallsvinklar. Det kan förefalla för de intervjupersoner 

som förhåller sig till ungdomar med eller utan diagnos att det är en självklarhet att en 

professionell bör ta hänsyn till en diagnos. Detta visar på en normalisering av diagnoser 

i dem sociala konstruktioner som omringar de professionellas arbetsliv samt 

tankesätt.  Några få talade om det som en betydande del eller som ett område man bör 

ha kunskap inom för att kunna anpassa sig vid behov specifikt för diagnosen. Ett sådant 

påstående kan te sig motsatsen till de andra professionellas uttalanden. Trots det 

förefaller det mer på dem organisationer som deltagarna är inkorporerade i. Även dessa 

intervjupersoner talar på ett sätt som visar på förståelse för de sociala konstruktioner 

som kan uppbådas runt en ungdom om denne har en ADHD-diagnos. Ett par av 
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intervjupersonerna berättar om hur tio personer med diagnosen kan komma in i ett rum 

och även om de har samma diagnos kommer de behöva mötas på tio olika sätt. Det visar 

hur individuell ADHD kan vara från individ till individ. Att kunna se komplexiteten 

alstrar en medvetenhet av den inverkan sociala konstruktioner kan ha i mötet mellan en 

ungdom med diagnos och professionell. 

 

Majoriteten av de professionella tog inte upp yttre sociala eller samhälleliga faktorer 

som en orsak till att ungdomar med en ADHD-diagnos börjar missbruka. Det var många 

som istället tog upp oförmågan att kontrollera sina impulser som största 

orsaksförklaringen till att ungdomar med ADHD börjar med narkotika. En av 

intervjupersonerna talade om de höjda kraven och påfrestningarna som kan uppstå med 

att försöka behandla och prata med någon med en diagnos. Han fortsätter sedan och 

förklarar att även om det är påfrestande så hade han inte utan diagnosen kunnat ha 

förståelse för de kognitiva skillnader som kan påverka samtalet. Här är intervjupersonen 

medveten om vilken betydande roll hans eget agerande i socialt samspel med ungdomen 

kan ha. Förståelsen för de organisationer som kan påverka samtalet med en ungdom 

med diagnos gör att han synliggör de sociala konstruktioner som är en påföljd av detta. 

Således visar det att intervjupersonens sätt att tala är förenat med Storø (2013) 

socialkonstruktionistiska sätt att se på socialpedagoger i praktiken.  

Intervjuerna visade en tilltro till de professionellas egen förmåga samt kunskap att 

kunna behandla ungdomar med ADHD och missbruk. Även om ingen intervjuperson 

motsa sig självt under intervjun så var det få intervjupersoner som påvisade ha samma 

synsätt på ungdomar med ADHD och missbruk. Kunskapen kring ADHD vid 

missbruksbehandling varierade kraftigt men även intervjupersonernas sätt att prata om 

ADHD och dess innebörd vid behandling av missbruk. Att ha ett varierat sätt att 

anpassa första mötet samt behandling gällande en ungdom med ADHD och missbruk 

uppmärksammar de professionellas medvetenhet till de sociala konstruktioner som 

skapas i mötet. Vid tal om diagnosen ADHD samt missbruksbehandling uppgavs ofta 

direkta lösningar såsom att korta ner samtalen, promenader samt andra fysiska 

aktiviteter som gav upphov till bättre koncentrering och uppmärksamhet hos ungdomen. 

Även om intervjupersonerna förhåller sig till ADHD vid tal om diagnosen så verkar de 

sociala konstruktionerna vid tal om diagnosen i kombination med missbruksbehandling 

inte lika självklara. Individualiteten i en ADHD-diagnos som tidigare under 

intervjuernas utsaga ansågs vara väsentlig för att förstå diagnosen, uppgavs istället 

komprimerad i de arketypiska egenskaperna. Det uppmärksammar bristen på att förstå 

de sociala konstruktioner som påverkar de professionellas perspektiv och slutligen den 

inverkan det kan ha på ungdomen under missbruksbehandlingen.   

 

Många av intervjupersonerna konstaterade att ungdomar med ADHD blir ett större 

klientel inom missbruksvården. De professionella är medvetna om hur organisationerna 

påverkar deras arbetsområde. Då det inte finns några riktlinjer inom missbruksvården 

om hur professionella bör hantera samt anpassa behandling av missbruk angående 

ungdomar med ADHD och missbruksproblem skapar det en osäkerhet för hur detta ska 

förhållas till. Socialkonstruktionismen ser professionellas ansvar som att skapa sin egen 

bild av ungdomen då kunskap aldrig är fastställd förrän den professionella har 

dekonstruerat mötet med ungdomen och dennes utsaga av sin problematik och behov 

för att sedan rekonstruera. Utan denna process riskerar professionella att endast se 

ungdomen utifrån de rådande organisationerna utan att vara kritisk till dessa och således 

gå miste om ungdomens egen motivation i processen. 
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Med en förståelse för komplexiteten att som yrkesverksam inom missbruksvården 

förhålla sig socialkonstruktionistisk till ungdomar med ADHD och missbruk 

frambringas frågan om professionella som möter kombinationen ADHD och missbruk 

har möjligheten att göra mer än dem gör nu, utan att missbruksvården förändras i 

grunden. Om missbruksvården inte är reviderad att kunna behandla samtidens 

problematik där neuropsykiatriska diagnoser blir vanligare, hur ska då professionella 

kunna ha en stabil grund att behandla på? En intervjuperson förklarar processen som 

innebär om ungdomen har ett missbruk och en odiagnostiserad ADHD. För att kunna få 

en ADHD-diagnos kan det krävas att ungdomen håller sig nykter mellan tre veckor och 

sec månader. Det konstaterar att organisationerna kring missbruksvården inte är 

uppdaterad att stötta varken den professionella eller ungdomar vid ärenden som handlar 

om ADHD och missbruk. Ett flertal intervjupersoner påpekade de statliga besparingar 

som görs inom vården som komplicerar deras försök att hjälpa ungdomar med ADHD 

eller misstanke om ADHD samt missbruk. Särskilt en intervjuperson förklarar sin 

frustration över att evidensen finns att kombinerad vård för ADHD och missbruk 

fungerar, trots det sparas tjänster som psykologer in på öppenvårdsmottagningar och 

relationen mellan missbruksvård och psykiatrin blir mer ansträngd.  

Enligt socialkonstruktionismen är det inte endast människan som individuellt skapar en 

verklighet utan det är samspelet mellan människa och samhälle som har ansvaret för 

skapandet av ett fenomen (Severinsson, 2010). Även om samhället bör ta sin del av 

ansvaret för hur missbruksvården har utformats har ändå de professionella ett ansvar att 

göra det bästa av de resurser som finns. Avslutningsvis innebär det att även om resurser 

inte finns så kan professionella ändå i mötet med ungdomar med ADHD och missbruk 

införskaffa sig kunskap, rannsaka sig själva för att kunna bemöta ungdomen för vem 

denne är inte för vad denne är. I en socialkonstruktionistisk anda är ingen människa sina 

problem förrän personen möter människor och institutioner som gör dessa problem till 

ett konstaterande. Därför bör det alltid finnas en kunskapsgrund, ett förhållningssätt 

samt en förståelse för att ungdomar med ADHD och missbruk fungerar annorlunda än 

“normativa” människor. Det är endast människan som kan definiera vad som är normalt 

och inte och det bör aldrig glömmas. 

 

Metoddiskussion  
 

Den kvalitativa forskningsansatsen har varit bäst lämpad för denna studies 

utgångspunkt. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer hade vi möjligheten att fånga 

upp professionellas tankar och tal kring ungdomarna de möter som har ADHD och 

missbruksproblematik. Genom att ha en intervjuguide utefter den semistrukturerade 

intervjumetoden kunde vi erhålla kunskap kring de professionellas erfarenheter av 

denna kombination. Detta gav oss också tillfälle att ställa relevanta följdfrågor då vi inte 

hade ett frågeschema att följa till punkt och pricka. Vidare gav det oss möjligheten att se 

den horisont av potentiella innebörder som inte var omedelbara. För att kunna göra det 

har det satt krav på oss som intervjuare och skribenter att ha både intresse och kunskap 

om ämnet under och efter intervjuns gång. Det finns en obalans beträffande hur ofta 

våra intervjupersoner kommer till tals i resultatredovisningen. Anledningen till detta är 

att vissa av intervjupersoner hade en bredare bakgrund kring studiens ämne, vilket 

gjorde att dessa intervjuer användes mer flitigt under resultatredovisningen. Även om 

detta kan ses som en brist i presentationen av ett likvärdigt resultat kan det också ses 

som en tillgång då det påvisar den individuella aspekten av arbetet med ungdomar som 

har diagnosen ADHD och ett missbruksproblem.  
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Vi har också i den utsträckning det gick fokuserat på att undersöka just det studien varit 

ute efter. Dock kan det tänkas ha tagit en mer specificerad inriktning på diagnosen 

ADHD vid vissa tillfällen. Under intervjuernas gång fick vi poängtera att 

missbruksbehandling också är en viktig komponent i studiens problemområde. Trots 

detta har frågorna hur? och vad? varit två betydande delar i studien eftersom teorierna 

som ligger till grund är intresserade av hur man talar och vad den intervjupersonen 

kopplar till studiens ämne. Således blev ADHD ett återgående samtalsämne för att 

kunna förstå på vilket sätt de professionella sedan applicerade sitt förhållningssätt på 

missbruksbehandling. 

 

För studiens pålitlighet är det viktigt att understryka att våra kunskaper, intresse och vår 

förförståelse kan ha haft betydelse i att vi tolkat svaren våra intervjupersoner gav på ett 

korrekt sätt och då kunnat ställa relevanta följdfrågor. Följdfrågor var viktiga för oss 

som intervjuare och för studiens beskaffenhet av den orsaken att dem väger tungt i att 

ge bredare perspektiv och förståelse, enligt Bryman (2011). Vår förförståelse och 

förutfattade meningar har sitt ursprung i våra personliga erfarenheter samt i en av våra 

tidigare studier som var en litteraturöversikt beträffande sambandet mellan ADHD och 

missbruksproblematik. Vår förförståelse beskrivs tydligare i avsnitt 4:3. Vår 

förförståelse framkallar konsekvenser samt inkonsekvenser för studiens upplägg. Vår 

förförståelse har haft en betydande roll i val av ämne, tidigare forskning samt 

resultatredovisning. Hur vi har alstrat information och bearbetat den kan ha påverkat 

läsarens perspektiv på vår studie. Dock försökte vi i den mån det gick att lägga vår 

förförståelse åt sidan eftersom vi insåg ganska snabbt att området var mer komplext än 

vår tidigare uppfattning. Vår förförståelse har även givit oss det brinnande intresse som 

har intensifierats av studien och de resultat vi lyckades uppnå. Detta kan ses som en 

fördel då vi inte har tappat intresse för studiens ämne under processen. 

 

Vi samlade in den tidigare forskningen i ett tidigt skede eftersom vi ansåg att det gav 

oss möjlighet att skapa en djupare förståelse för vårt valda problemområde. Det gav oss 

också en god förutsättning att skapa en intervjuguide med relevanta frågor. Genom den 

tidigare forskningen fick vi bland annat ny kunskap om behandlingsmetoder som är 

anpassade efter ungdomar med ADHD i kombination med missbruksproblematik, samt 

vikten av att involvera andra verksamheter och nätverket i behandlingen. För att få svar 

på våra frågeställningar ansågs behandlare vara mest lämpade, vilket är varför vi riktade 

in oss på behandlingspersonal på öppenvårdsmottagningar. Yrkeskategorierna 

varierade, allt från socialpedagog till sjuksköterska. Det som dock hade varit intressant 

är att undersöka andra yrkesgrupper, exempelvis kuratorer och beteendevetare som 

arbetar med ungdomar och missbruksbehandling. Även andra verksamheter såsom SiS 

och HVB hade varit intressant för att se skillnader och likheter i hur arbetet förefaller.  

Avgränsningen kring urvalsgruppen och verksamheterna som gjordes kan ses som en 

intressant omständighet eftersom det gav en helhetsbild av hur öppenvården arbetar med 

ungdomar med ADHD i kombination med missbruksproblematik. Det som kan anses 

vara tvivelaktigt är att dessa verksamheter inte arbetar på samma sätt och diskuterar 

därför olika typer av insatser som många gånger inte används på flera ställen. 

Ungdomarna kunde också få kontakt med de olika verksamheterna på olika sätt vilket 

också kan ses som en bristfällig faktor. Hos vissa verksamheter kunde ungdomarna ta 

kontakt med verksamheten själva, men hos andra var dem tvungna att gå genom 

socialtjänsten för att få kontakt. Att kunna ta kontakt med verksamheten själv kan 

betyda att ungdomen i större utsträckning själv anser att denne behöver hjälp med sitt 
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missbruk, vilket kan bidra till att verksamheten i större utsträckning inte behöver arbeta 

för att “motivera” eller “övertala” till behandling. Trots att detta kan ses som bristfälligt 

i vår uppsats, kan detta tankesätt också vändas till vår fördel. På grund av dessa 

olikheter i verksamheternas förhållningssätt och arbetssätt ger det vår studie ett varierat 

perspektiv på hur professionella hanterar ungdomar med ADHD-diagnos och missbruk, 

samt hur de teoretiska perspektiv vi har valt kan appliceras. Genom denna nyansering på 

hur öppenvårdsmottagningarna fungerar kan vi med våra valda teorier förklara hur och 

varför utfallet av behandlingsresultat kan variera hos samma målgrupp, vilket är 

ungdomar med en ADHD-diagnos och missbruk. 

 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer datainsamlingen som gjordes under och efter intervjuerna att 

ställas emot den tidigare forskningen för att belysa likheter och/eller skillnader som 

finns.  

 

Professionellas förhållningssätt vid ADHD i missbruksbehandling  

 

Att det finns ett starkt samband mellan ADHD och missbruksproblematik har visats sig 

tydligt genom den tidigare forskningen som föreliggande studie erhållit, dock är det inte 

helt okomplicerat. Kombinationen ADHD och missbruk bland ungdomar anses vanligt 

förekommande av de professionella som intervjuats. Trots att intervjupersonerna inte 

tog upp frågan som rör sambandet mellan ADHD och missbruksproblematik under 

intervjuernas gång, så diskuterades antagandet om att ett starkt band mellan dessa 

existerar. En av intervjupersonerna baserade detta antagande på att 70 procent av de 

ungdomar hon träffar i behandling har ett missbruk och en ADHD-diagnos. 

 

Hur uppkommer egentligen en ADHD-diagnos i kombination med 

missbruksproblematik hos ungdomar? I studien av Morisano et al. (2014) framkommer 

fem olika förklaringar till sambandet. Ett av dessa är av särskilt intresse, att det ena 

föranleder en sårbarhet för det andra. I flera av intervjuerna som har hållits nämns det 

att missbruket kan ge ADHD liknande symtom eller tvärtom. Detta skulle kunna ses 

som problematiskt eftersom det försvårar beteendeproblematiken och möjligheten att få 

adekvat vård och behandling. Denna försvårande omständighet påverkar både 

ungdomarna som påbörjar en öppenvårdskontakt men också de professionella som 

arbetar på verksamheterna. 

 

Ett annat resultat som inte är förvånande, eftersom flertal studier har liknande slutsatser, 

är diskussionen kring hemmiljön som en sårbarhetsfaktor hos ungdomen med en 

ADHD-diagnos. I exempelvis studien av Hogue et al. (2017) fann man att miljön runt 

ungdomen med en diagnos är en avgörande faktor för ungdomens mående, utveckling 

och risk för missbruk. Majoriteten av våra intervjupersoner nämner hur och på vilket 

sätt ungdomar påverkas negativt eller positivt av föräldrarnas involvering i ungdomens 

liv. För de individer som har en skyddande och förstående omgivning kan diagnosen 

ADHD inte få så stora konsekvenser. Tvärtom blir det för de som växer upp i en miljö 

som gör att ens ADHD blir mer komplex om man ser till missbruket och ungdomens 

utveckling. Föräldrarnas förståelse om ADHD och ungdomens problematik beskrivs 

som väsentlig och de professionella påpekar att de erbjuder föräldrastöd för att skapa 

förståelse för den unges problematik. Samtidigt försöker de professionella som 

intervjuats att arbeta med hela ungdomens nätverk för att skapa en trygg och gynnsam 
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grund inte bara för den unge utan för omgivningen också.  Det leder även till att 

ungdomen sannolikt kommer svara på behandlingen på ett mer positivt sätt om denne 

får stöd av omgivningen. 

 

Å andra sidan fanns det två intervjupersoner som inte jobbade med att inkludera 

ungdomens sociala nätverk i behandlingen. Själva verksamheterna intervjupersonerna 

arbetar på erbjuder stöd till föräldrarna men inte tillsammans med ungdomen, utan 

endast för att stötta föräldrarna. I förhållande till majoriteten av våra informanter och 

den tidigare forskningen kan detta problematiseras eftersom ungdomens sociala nätverk 

bör ges utrymme till i behandlingsprocessen. 

 

Flera vetenskapliga studier ger belägg för att det finns en stark koppling mellan ADHD-

diagnosen och missbruksproblematik (se exempel Ameringer & Leventhal, 2013; 

Morisano et al. 2014), men trots detta finns det få eller inga riktlinjer att följa på dessa 

öppenvårdsmottagningar kring denna kombination. Samtliga intervjupersoner beskriver 

istället att det är viktigt att se ungdomen där denne befinner sig och vad denne har för 

behov av stöd, istället för att enbart se diagnosen som ett hinder eller som en faktor för 

att behandlingsmetoden bör ändras. Ur ett behandlarperspektiv och ett 

socialpedagogiskt synsätt är detta en intressant diskussion eftersom en individanpassad 

behandling ses som en väsentlig del i behandlingsprocessen och förändringsarbetet. 

Trots att samtliga av intervjupersonerna beskriver att de ser ungdomen och dennes 

problematik och inte diagnosen, finns det ändå generella mönster hos dessa ungdomar 

som flera av intervjupersonerna beaktar i behandlingsprocessen.  

De professionella som intervjuats hade olika åsikter om dem ska beakta diagnosen 

ADHD i behandlingsprocessen, dock stod de flesta fast vid att dem på något sätt 

förhåller sig till diagnosen i mötet och behandlingen med en ungdom. Det som inte 

skiljde dem åt, var att ingen av intervjupersonerna tog hänsyn till diagnosen vid val av 

behandlingsmetod. Samtliga av intervjupersonerna uppger istället att verksamheten har 

ett visst antal behandlingsmetoder som dem använder sig av i alla ärenden. 

Behandlingsmetoderna väljs sedan ut efter problematik och inte efter diagnos eller 

underliggande problematik. I studien av Hogue et al. (2017) framkommer olika 

behandlingsmetoder som är anpassade för människor med ADHD i kombination med 

missbruksproblematik. Våra intervjupersoner nämnde ingen av dessa. Anledningen till 

detta kan vara att behandlingsmetoderna som undersökts i studien av Hogue et al. 

(2017) endast används i USA. Den ena insatsen kallas för Academic Training 

Interventions (Academic TI) och syftar till att forma en gynnsam miljö för ungdomen 

där denne befinner sig. Academic TI syftar också till att använda sig av andra aktörer 

och verksamheter runt ungdomen för att skapa sig en helhetsbild om ungdomen och 

dennes liv (Hogue et al. 2017).  

Detta resultat väcker en intressant tanke kring varför öppenvårdsmottagningarna som 

besökts inte är uppdaterade vad gäller behandlingsmetoder som är anpassade för just 

ungdomar med en ADHD-diagnos och missbruksproblematik. Eftersom de 

professionella nämnde att sambandet mellan ADHD och missbruk är starkt kan man 

presumera att de verksamheter som arbetar med ungdomar med diagnosen och ett 

missbruk skulle anamma dessa metoder som är anpassade för just denna kombination. 

Däremot beskriver flera av intervjupersonerna sättet de arbetar med för att ha ett tätt 

samarbete med olika verksamheter och ungdomens nätverk för att de anser att detta 

främjar förändringsarbetet. Resultatet visar att många verksamheter arbetar tillsammans 

med föräldrarna eller andra som räknas som ett nära nätverk till ungdomen. Tidigare 
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forskning visar att detta har god effekt på stöd, behandling och behandlingsresultatet. 

Vård och stöd behövs från flera olika verksamheter och samverkan mellan dessa aktörer 

är nödvändigt för att tillhandahålla goda förutsättningar (se Chang et al., 2014; 

Kronenberg et al., 2014).  

Resultatet som studien erhållit vad gäller öppenvårdsmottagningarnas samverkan med 

skolan och andra aktörer som berörs visar på en bristande samverkan. Detta kan få svåra 

konsekvenser för ungdomar med diagnosen ADHD och ett missbruk. Det kan bland 

annat leda till försenade insatser, fel ordning på insatserna och att ingen tar ansvar för 

den helhetssyn som är viktig för att bemöta individens kombinerade behov. En av 

intervjupersonerna talar om att det i många fall leder till att ungdomen faller mellan 

stolarna. 

Ett annat exempel som visar på en bristfällig samverkan är en av intervjupersonernas 

utsaga gällande SIP-möten. Samarbetet med skolan innefattar oftast SIP-möten som 

socialsekreteraren bjuder in till och i vissa fall kan skolmöten också förekomma. Dock 

nämner intervjupersonen att dem aldrig bjuder in till möten själva, då det är skolan eller 

socialsekreteraren som bjuder in till dessa. Utifrån Hogue et al. (2017) studie kan detta 

ses som problematiskt då de professionella i vissa fall inte har den insyn i skolväsendet 

som anses vara en nödvändighet. Att de professionella som arbetar på 

öppenvårdsmottagningar inte bjuder in till möten kan också ses som en nackdel 

eftersom det kan innebära att verksamheten in te kan kalla till möte när de själva ser ett 

behov av det. 

 

En individanpassad behandling 

Samtliga intervjupersoner ansåg att ungdomar, oavsett diagnos eller problematik 

behöver individanpassad behandling för att öka chansen till ett lyckat 

behandlingsresultat. Detta är också något som återfinns och bekräftas i bland annat 

studien av Nehlin et al., (2014). Ett nytt fynd som föreliggande studie erhållit är bristen 

på särskilda riktlinjer att tillgå när man möter en ungdom med diagnosen ADHD och ett 

missbruk. Intervjupersonerna resonerar att anledningen till detta är att de anser att 

diagnosen kan utmärka sig olika hos olika individer samt ha olika styrkor och svagheter 

inom spektret för diagnosen. Det som då blir problematiskt är att generalisera utifrån 

riktlinjer. Några intervjupersoner utgår istället från ett individperspektiv som syftar till 

att fokusera på den enskilde ungdomens egenskaper och bakgrund som förståelse för 

beteendet, diagnosen och potentiella psykiska problem. Trots att man har samma 

diagnos och liknande problematik uttrycker det sig olika. Det medför att den unge 

behöver få sina enskilda behov tillgodosedda. 

Samtliga intervjupersoner tänker inte på att ta hänsyn till diagnosen ADHD vid val av 

behandlingsmetod, istället sker det oftast en justering i processen för att försöka anpassa 

den efter ungdomen. Intervjupersonerna beskriver andra tillvägagångssätt och strategier 

som de kan applicera under mötets gång för att främja behandlingsprocessen för den 

unge. Några exempel som diskuteras är: korta ner längden på samtalen, ta flera pauser 

under en session, hålla samtal utomhus eller gå promenader istället för att sitta i 

samtalsrummet. Att utföra behandlingen under en längre tid för att samtalen har kortats 

ner, är inget de professionella ser som något negativt eller som skulle skada 

behandlingen på något sätt. Däremot nämner en av intervjupersonerna att det kan bli 

problematiskt och svårt att utföra ett behandlingssamtal när man tar en promenad eller 
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håller samtalet utomhus. Detta kan resultera i att behandlingssamtalet i det tillfället 

skjuts upp och att man istället lägger fokus på att skapa allians och tillit.  

Strategierna och tillvägagångssätten som nämns ovan används av de professionella för 

att bland annat skärpa koncentrationen hos ungdomen. Samtliga intervjupersoner menar 

att det är bland annat koncentrationsförmågan som kan vara svår i 

missbruksbehandlingen med en ungdom som har ADHD. Därför är det viktigt att känna 

till det och beakta det i den utsträckning som är möjlig eftersom en oförmåga att 

koncentrera sig kan vara ett sådant drag av diagnosen som har gjort att ungdomen 

hamnat i missbruk. Detta är något som också exemplifieras i ett flertal studier som 

ligger till grund för studiens tidigare forskning (se Kronenberg et al., 2014; Nehlin et 

al., 2014; Ameringer & Leventhal, 2013).  

Ett viktigt resultat som framkommit är en av intervjupersonernas utsaga om att den 

professionelle nödvändigtvis inte behöver anpassa en behandlingsmetod utifrån 

ungdomens diagnos. Intervjupersonen menar att ungdomar med ADHD många gånger 

kan hålla koncentrationen under en längre tid. Dock poängterar intervjupersonen att 

ungdomarna oftast inte har fått möjlighet att visa att de faktiskt klarar av det eftersom 

man tagit för givet att ADHD-diagnosen påverkar den unges förmåga att koncentrera 

sig. Intervjupersonen upplever att andra verksamheter och föräldrar ofta förklarar för 

den professionelle att ungdomen inte kan sitta stilla mer än korta perioder. 

Intervjupersonen påstår att detta är felaktigt på många sätt eftersom när ungdomarna har 

fått chansen att prova behandling som den är utformat har den visat goda resultat utan 

individanpassning från början. 

Det nämnda exemplet är ett kategoriserat bemötande av ungdomen och illustrerar hur 

identiteter och identitetstillskrivningar används oavsiktligt i praktiken. Vidare kan detta 

också problematiseras utifrån det socialpedagogiska synsättet. Ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt utgår ifrån ett resurstänkande, att alltid använda individens tillgängliga 

resurser och undvika kategoriseringar (Cederlund & Berglund, 2017). Det som 

intervjupersonen nämner ovan, är ett standardexempel på sådant som inte är förenat 

med socialpedagogiken och hur man som professionell inte skall vara i 

behandlingssamtal. Att göra ett antagande på att den unge med ADHD-diagnos inte 

klarar av att sitta under längre perioder, baserat på andras uppfattning kring denne, är 

bekymmersamt. Ett aktivt deltagande från ungdomen i planeringen av dennes 

förändring i det socialpedagogiska arbetet förespråkas. Arbetet bör därför ske i en 

samspelsprocess mellan professionell och ungdom, där förslag och uppläggningar 

diskuteras tillsammans och inte grunda sig på andras uppfattningar. 

Några intervjupersoner nämner att det för ungdomen kan vara positivt att man som 

professionell tar hänsyn till dennes koncentration och andra svårigheter i 

behandlingsprocessen. På samma gång kan det skapa ett dilemma på det sättet att 

ungdomen känner av behandlarens affekt. Den tidigare forskningen har visat att 

ungdomar med ADHD-diagnos ofta har haft ogynnsamma uppväxtförhållanden 

präglade av koncentrationsproblem, sömnsvårigheter, ångest och problem med 

relationer (Anderberg et al., 2018; Nehlin et al., 2014; Kronenberg et al., 2014). Detta 

vägs tillsammans och har således blivit en bidragande faktor till att ungdomen börjat 

använda alkohol- och narkotika. En av de professionella som har intervjuats talar därför 

om att ungdomar med en diagnos samt missbruksproblem kan behöva bemötas på ett 

särskilt sätt. Intervjupersonen diskuterar försiktighet i mötet för att skapa tillit samt 

trygghet för att den unge skall kunna öppna upp sig om sina tidigare erfarenheter och 

bakgrund. Flera intervjupersoner talar om att ADHD kan ha varit en omständighet som 
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har gjort att den unge hamnat i utanförskap. På så sätt är det betydelsefullt att i det 

mellanmänskliga mötet bemöta denna osäkerhet som kan existera hos ungdomen. Detta 

är ett resultat som överensstämmer med studien av Nehlin et al. (2014) där man fann att 

det är av stor vikt att ge utrymme för individens personliga historia, tankar och känslor 

om dennes självbild, omgivning samt vardag i behandlingsplaneringen för att uppnå 

goda behandlingsresultat.  

I studien av Groenman et al. (2013) kommer man fram till att det många gånger inte är 

enbart diagnosen ADHD som kan vara problematisk för ungdomen. Liknande resultat 

har föreliggande studie erhållit. Flera aspekter i en individs liv spelar roll för hur utfallet 

blir. En av intervjupersonerna talar om att diagnosen ADHD inte är problematisk, utan 

det är samhällets synsätt på diagnosen och sättet man handskas med den. Det som 

skapar försvårande omständigheter är dels skolan, som saknar kunskap och resurser för 

att hantera ungdomar med ADHD dels okunskapen som förekommer hos omgivningen. 

Intervjupersonens syn på detta kan liknas vid ett ontologiskt synsätt som vidarekopplas 

till psykosociala faktorer kring diagnosen. Detta står i relation till resultaten som 

återfinns i rapporten av SBU (2013). Skolan och vården framhävs som två värdefulla 

faktorer för människor med en ADHD-diagnos. Kunskapen hos dessa och omgivningen 

är väsentlig för att uppnå fungerande socialt stöd och inkludering i samhället (SBU, 

2013).  

Ett annat intressant resultat som framkommit i denna studie saknar förankring i den 

tidigare forskningen men är en viktig del att belysa. Resultatet inbegriper två 

intervjupersoners syn på neuropsykiatriska diagnoser. Båda intervjupersonerna anser att 

intelligensen påverkar behandlingsprocessen mer än en ADHD-diagnos. Genom att 

inneha resurser till att utföra intelligenstest på ungdomarna dem misstänker har lägre 

intelligensnivå än normalbefolkningen kan vara främjande för behandlingsprocessen. 

Argumentet för detta är att intelligensnivån kan vara den avgörande faktorn till att mötet 

är i behov av att anpassas. En av intervjupersonerna ger exempel på att en ungdom med 

ett IQ under 85 inte är mottaglig till den information som uppstår i 

missbruksbehandlingen, vilket påverkar utfallet. Detta är ett fynd som anses vara 

problematiskt i relation till det mellanmänskliga mötet och alliansen som många 

intervjupersoner nämner som den mest betydelsefulla komponenten i behandling med 

ungdomar. Att utföra intelligenstest på ungdomar som är där för missbruksbehandling 

är bekymmersamt då det kan tänkas påverka relation mellan professionell och ungdom. 

Det kan vidare skapa ännu mer oro och ångest hos ungdomen. En ungdom som med 

största sannolikhet upplevt utanförskap på grund av sin ADHD-diagnos är med trolighet 

inte beredd på att utföra ett sådant test om än få facit på sin intelligens. 

 

Arbetsalliansen mellan den professionelle och ungdomen 

Flera av intervjupersonerna anser att struktur och tydlighet är två viktiga aspekter i 

behandlingsprocessen. Struktur skapar dem genom att följa behandlingsmanualer som 

till exempel återfallsprevention (ÅP) och frågeformulär som ADAD och UngDok. 

Tydlighet skapar dem genom att använda värderingskort, rita på white board eller be 

ungdomen ta kort på vad som bestämts under samtalet, för att det ska bli lättare för 

ungdomen att minnas vad som sagts. Att ungdomar med ADHD i kombination med 

missbruksproblematik inte har en struktur i vardagslivet kan verka på ett missgynnande 

sätt för den enskilde. Detta har visats genom att människor med ADHD i kombination 

med missbruksproblematik lättare faller tillbaka i gamla vanor om struktur saknas 

(Kronoberg et al 2014). Flera av intervjupersonerna nämner att dem använder 
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återfallsprevention som en behandlingsmetod för ungdomar med ADHD och 

missbruksproblematik. De uppger att ÅP är en bra metod för ungdomar med ADHD, då 

den bidrar till både struktur och tydlighet i de olika sessionerna. Att implementera 

struktur i behandlingsprocessen med ungdomen kan då verka främjande, inte bara för 

behandlingsprocessen utan också i ungdomens vardagsliv.  

Två av intervjupersonerna beskriver också vikten av att lyssna till ungdomens känslor, 

vad denne anser är bekymret till ett oönskat mående, men också att dem nu befinner sig 

i en trygghetszon där ingen kommer att döma. Nehlin et al (2014) beskriver på samma 

sätt som de två intervjupersonerna, att det är betydelsefullt att ge ungdomens egen 

historia uppmärksamhet. Detta för att kunna skapa en förståelse för den andre 

människan, dennes känslor och tankar. Kronoberg et al. (2014) menar att ungdomens 

egna tankar och känslor ofta påverkats negativt av missbruket, och att det av denna 

anledning är viktigt att ta hänsyn till ungdomens känslor. En av intervjupersonerna 

nämner att ungdomar med ADHD ofta har betraktats som “svarta fåret” i flera 

sammanhang och belyser vikten av att som professionell ha detta i åtanke. I Anderberg 

et al. (2018) studie framkommer det att människor med ADHD i större utsträckning haft 

ogynnsamma uppväxtvillkor, som våld i hemmet eller psykisk problematik. Detta kan 

innebära att ungdomen har upplevt trauman som denne inte har fått eller velat prata om. 

Att som professionell beakta ungdomens känslor och tankar kan då också vara 

främjande för alliansen och behandlingsprocessen.  

 

Utredning och medicinering av ADHD  

De flesta intervjupersoner tar upp att det är populärt att vilja bli utredd för ADHD. En 

intervjuperson beskriver det som att det är ungdomarnas och föräldrarnas sätt att få en 

förklaring till varför ungdomen handlar på ett visst sätt. Samma intervjuperson nämner 

dock att många av dem som vill bli utredda för ADHD inte är beredda på att de kan få 

andra svar som dem kanske inte vill ha. Utredningen kan till exempel visa att ungdomen 

har en annan NPF-diagnos än den dem tänkt sig från början. Intervjupersonen nämner 

också att en utredning ofta är psykiskt påfrestande för ungdomen och att detta bör 

diskuteras tillsammans med ungdomen innan utredningen startar. Det uppgavs vidare att 

det även förekommer fall där ungdomar inte vill bli utredda för NPF eftersom det kan 

medföra negativa konsekvenser, vilket exempelvis kan vara yrkesval.  

Frågan om medicinering vid ADHD ses som positivt eller som en negativt under en 

missbruksbehandling ställdes inte, dock nämner flera av intervjupersonerna 

medicinering för ADHD som något främjande för ungdomen. Enligt intervjupersonerna 

hade den främjande faktorn varit att en tidigt fastställd ADHD och förskrivning av 

ADHD-medicin hade kunnat förhindra att ungdomen hamnat i missbruk.  Flera av 

intervjupersonerna pratar om medicinering för ADHD som ett komplement till den 

behandling som dem utför. Ingen av intervjupersonerna diskuterar medicinering för 

ADHD som en nackdel eller som något som stör en pågående behandling. Hogue et al. 

(2017) beskriver att medicinering för ADHD är en evidensbaserad valmöjlighet för 

ungdomar med ADHD. Däremot framkommer det att det inte finns tillräckligt med 

forskning kring hur medicinering för ADHD kan påverka en människa som också 

innehar ett missbruk. 
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Normalitet och avvikelse 

Studiens resultat visar vidare att sättet de professionella talar om ungdomar med 

diagnosen ADHD innebär att ungdomarna upplevt utanförskap i skolan, omgivningen 

och vardagslivet överlag till följd av diagnosen. Samtliga av intervjupersonerna har 

uppmärksammat att ungdomar med diagnosen har känt sig annorlunda, blivit stämplade 

som “svarta fåret” eller som “jobbiga, stökiga” ungdomar. Detta åskådliggör den makt 

som diagnoser kan ha enligt Johannisson (2006). Vi förstår problematik och anförande 

genom de förklaringsmodeller som samhället står till förfogande.  

 

För de ungdomar som uppvisar drag av diagnosen ADHD men ännu inte fått en 

fastställd sådan uppger några intervjupersoner att det då är vanligt förekommande att 

ungdomar och föräldrar vill få en utredning. Anledningen till detta är att man vill söka 

svar på varför ungdomar beter sig “annorlunda” eller på ett visst sätt som inte är förenat 

med sociala normer. Diagnoser har olika status och definierar det som anses vara 

accepterat, normalt, friskt, sjukt eller avvikande. Eftersom alla människor söker sig till 

likasinnade gemenskaper kan det skapa grupperingar som ökar risken för ohälsosamma 

mönster, utanförskap och föreställningar. Enligt Johannisson (2006) kan det både finnas 

för- och nackdelar med att ställa en diagnos. För den enskilde kan det leda till 

legitimitet och bekräftelse. Det kan också skapa avlastning från ångest, skuld och 

ansvar. Detta är också något flera av intervjupersoner talar om när det gäller diagnosen 

ADHD för ungdomar med missbruksproblematik. En namngiven och fastställd diagnos 

kan göra individen hanterbar. Hanterbarheten ligger i att man förstår och förhåller sig 

till diagnosen vid en viss tidpunkt som är sammansluten till samhällets tid, rum och 

värderingar. Detta visar på de sociala konstruktioner som förskjuter diagnosers mening 

in i kulturella och sociala fält, vare sig det gäller diagnosen ADHD eller 

substansbrukssyndrom. 
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Slutsatser och implikationer  
  

Utifrån de sju intervjuer som genomförts har vi tagit del av intresseväckande resultat. 

Ett av dessa resultat som vi anser är särskilt viktigt att lyfta fram var att det finns olika 

kunskapsskillnader gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos de 

professionella. De olika kunskapsskillnader utmärkte sig i sättet de talade om att 

förhålla sig till en ungdom som har en ADHD-diagnos och ett missbruk. Majoriteten av 

intervjupersonerna lade vikt vid att de förhåller och individanpassar samtalen och 

behandlingen oavsett om ungdomen hade en diagnos eller inte. Den andra delen av 

deltagarna ansåg att kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var 

nödvändig för kunna förhålla sig till ungdomar med en diagnos eftersom det kan 

särskilja mycket från ungdomar utan diagnos. Trots den ojämna kunskapsnivån var det 

oväntat att samtliga intervjupersoner nämnde den ökade förekomsten av ärenden med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruksproblem. Detta överensstämmer 

med den tidigare forskningen vi har tagit del av som diskuterar sambandet mellan 

ADHD och missbruk. Således kan detta ställa högre krav på ökad samverkan mellan de 

professioner och myndigheter där dessa fall förekommer. Många intervjupersoner 

diskuterade bristen på en fungerande samverkan mellan viktiga aktörer som bland annat 

psykiatrin, socialtjänsten och missbruksvården. Att det förekommer en otillräcklig 

samverkan mellan aktörer som berör ungdomars psykiska och fysiska hälsa har också 

visat sig i en rapport av IVO (2016), vilket vi tagit del av. 

 

Ett annat överraskande resultat var kopplingarna vissa av intervjupersonerna gjorde vid 

samtal om ADHD och missbruk. Ett par av intervjupersonerna tog upp begåvning som 

ett större hinder vid behandling än en ADHD-diagnos. En av intervjupersonerna 

påpekade även att om resurserna funnits hade ett intelligenstest varit att föredra innan 

val av behandling så man vet hur mottaglig personen är för terapi och behandling. Detta 

resultat stärks inte av vår tidigare forskning men är ett ämne man kan ta med sig till 

framtida forskning. Odiagnostiserad ADHD kom även på tal som något som kan 

påverka hur de professionella ska förhålla sig till samt hur de ska behandla ungdomen. 

Att få sitt barn diagnostiserat ser många ungdomar och föräldrar som ett sätt att få ett 

namn för “problemet” och inte vilken problematik som föreligger. Intervjupersonerna 

talade om att okunskapen är stor kring vilka konsekvenser en diagnos kan ha i sociala 

och samhälleliga situationer. Detta är förenligt med vår tidigare forskning som 

frambringar komplexiteten av att inneha en diagnos och att kunskapen inte är jämnt 

fördelat bland privatpersoner. Således skapar det en missuppfattning för vad en ADHD-

diagnos verkligen innebär och hur denna bör förhållas till bland anhöriga och skolan.  

 

Avslutningsvis kan man se en attitydskillnad bland professionella när det kommer till 

hur man talar om ADHD och hur denne praktiserar det. En sådan ojämnhet mellan tal 

och praktik kan skapa förvirring bland kollegor men även mellan ungdom och 

behandlare. En intervjuperson nämner att det inte finns några nationella riktlinjer hur en 

professionell bör bemöta en ungdom med ADHD-diagnos och missbruksproblematik. 

Oftast innefattar riktlinjer stark evidens gällande vilken behandling som är mest 

effektiv. Dock omfattar dessa riktlinjer inte vad för samtalspedagogik eller 

förhållningssätt som anses mest lämplig för att bemöta ungdomar med ADHD. Även 

kunskapsskillnaderna implicerar på att en nationell riktlinje kring denna problematik 

bör vara eftertraktat för att professionella ska kunna ha en stabil samt enad grund att stå 

på. Den personliga utvecklingen som medföljer av god behandling är grunden till att 

behandlingens resultat kommer bli långvarig.  
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För att erbjuda ungdomar det stöd och hjälp de behöver i alla frågor som berör den 

psykiska hälsan, missbruket, utredning och kontakt med socialtjänsten ställer det krav 

på ett upparbetat samarbete med de olika myndigheterna. I framtiden kommer det 

sannolikt behövas ett bättre samarbete mellan aktörerna för att kunna bidra med ett 

gynnsammare nätverksarbete. Vi ser detta som ett potentiellt ökat behov hos de som blir 

föremål för missbruksvård med samtidig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Efter 

att ha tagit del av den tidigare forskning som finns kring ämnet, efter att själva ha besökt 

verksamheter och intervjuat professionella samt gjort den nödvändiga efterforskningen 

som krävdes kan vi se att behovet av kompetensen som en socialpedagog besitter är 

erforderlig. Kompetensen innefattar förmågan att se varje människa som unik och 

förmögen till att förändra sin livssituation med hjälp av god vård och bättre bemötande. 

   

 

Förslag till vidare forskning  

 

Resultaten som denna studie erhållit kan inte ses som generaliserbara för hur arbetet 

med ungdomar som har ADHD och missbruksproblematik ser ut i Sverige överlag. Det 

ger dock en intressant tankeställare och inblick i hur det möjligen skulle behöva te sig. 

För att bidra med vetenskaplig tillförlitlighet hade det behövts fler omfattande studier på 

forskningsfrågan för att säkerställa ny och relevant kunskap. Litteratursökningen som 

gjordes till studiens tidigare forskning kring ämnet tyder på att professionellas 

perspektiv på ungdomar med ADHD och missbruksproblematik är ett eftersatt område. 

Vi anser därför att det hade varit viktigt att fylla denna kunskapslucka med fler 

kvalitativa och kvantitativa studier utifrån professionellas perspektiv. Det kan också 

tyckas vara intressant och nödvändigt att ta tillvara på ungdomars erfarenheter och 

upplevelser kring missbruksvården. Deras upplevelser av professionellas bemötande 

kring deras ADHD och samtida substansmissbruk kan vara givande att belysa.
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

Hej! Vi är tre studenter vid namn Amanda Rudolfsson, Ruusl Khalil och Sarah Alldén 

som studerar vårt sista år på utbildningen pedagogik med inriktning ungdoms- och 

missbruksvård på Linnéuniversitet i Växjö. Vi har valt att kontakta Dig för att se om 

möjligheten finns för en intervju inför vår C-uppsats.  

I vår C-uppsats vill vi undersöka professionellas erfarenheter av att arbeta med 

ungdomar med både ADHD och missbruksproblem samt hur de professionella tar 

hänsyn till diagnosen ADHD i behandling. De erfarenheter professionella som arbetar 

inom missbruksvården har är viktiga för oss och därför hoppas vi att Du har möjlighet 

att delta i vår studie genom en intervju. 

Vi söker Dig som har jobbat inom missbruksvården i minst 1 år. Vi kommer använda 

oss av ljudinspelning som vi sedan transkriberar. Intervjun beräknas ta ungefär 45 

minuter. All information kommer att behandlas med högsta konfidentialitet och förvaras 

på sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till materialet. När det gäller redovisningen 

av resultaten kommer Du som informant inte att kunna identifieras eftersom vi kommer 

att använda oss av fingerade namn. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer 

Du att få möjlighet att ta del av arbetet om Du så vill. Alla inspelningar och underlag 

som vi har fått av Dig kommer att förstöras när arbetet är godkänt.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta din medverkan fram till och med att 

intervjun är avslutad utan någon närmare motivering. När intervjun är klar kommer vi 

att fråga Dig om vi får använda materialet, godkänner Du det så är materialet vårt och vi 

kommer då att använda det endast i vårt arbete.  

Vi frågar härmed om Du är intresserad av att delta och bidra till vårt examensarbete. 

Intervjuerna kommer ske löpande under februari månad. Vill Du delta i studien vänligen 

kontakta någon av oss så bestämmer vi tillsammans var och när intervjun ska 

genomföras. Du som informant har möjlighet att bestämma vart intervjun skall ske då vi 

är flexibla. 

Har Du några frågor eller funderingar om studien är Du välkommen att höra av Dig till 

någon av oss.  

Med vänlig hälsning, 

Amanda, Ruusl, Sarah 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som behandlare/socialsekreterare med ungdomar?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. När man arbetar med någon som har både missbruk och ADHD, vad är särskilt 

viktigt att tänka på då? 

4. Om du skulle tänka tillbaka på när du i ditt arbete mött någon med både 

missbruk och ADHD, hur har det mötet varit? – skulle du kunna berätta om det? 

5. Vad var det som gjorde att den unge kom till er mottagning för vård? – vad fick 

ni då för uppdrag? Stämde uppdraget med den bild du skapade av den unge?  

6. Hur gjorde du för att påbörja arbetet tillsammans med den unge? – hur gick det? 

Vad hände?  

7. Vad var det du gjorde för att individanpassa insatserna för missbruk och den 

unges ADHD? – hur gick det? Blev det som du hade tänkt dig? Vad gjorde du 

sen? Hur blev det? 

8. Är det något mer som du tycker är viktigt i arbetet med unga som har både 

ADHD och ett missbruk som vi har missat att fråga om? 

 


