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Denna studie handlar om hur personalen på HVB-hem bemöter 
ungdomar som har funktionshindret ADHD. I studien undersöks 
personalens kompetens och bemötande och hur de arbetar med 
psykosociala och pedagogiska stödinsatser. Undersökningen baseras på 
en enkätundersökning med 40 utvalda HVB hem som tar emot 
ungdomar med funktionshindret ADHD. Resultatet av denna 
kvantitativa undersökning visar att kompetensen och bemötandet är gott 
och att psykosociala och behandlingspedagogiska stödinsatser används i 
stor utsträckning. Vardagliga rutiner och strukturer är viktiga redskap för 
att den unge ska klara av sin egen vardag. 90 % av de tillfrågade HVB 
hemmen anser att ungdomar med ADHD har behov av särskilt stöd. 
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INTRODUKTION 
Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande 
inom dagens pedagogiska arbete. I dag talas det mycket om hur ungdomar med 
funktionshindret ADHD bemöts i skolan och vilken kompetens lärare och föräldrar bör 
ha inom området. Till följd av denna pågående debatt och aktuell forskning finns det 
mycket litteratur som ger stöd till föräldrar och skolpersonal om bemötande av 
ungdomar med detta funktionshinder. Däremot saknas forskning om hur man arbetar 
och bemöter ungdomar med ADHD ur behandlingssynpunkt inom HVB hem, (hem för 
vård och boende). Dessa hem är till för barn som faller utanför samhällets ramar på 
grund av brister i familjens och skolans omsorg men även på grund av eget beteende. 
Föräldrar, skola och socialtjänst har inte på hemma plan lyckats ge det stöd och hjälp 
som dessa ungdomar och familjer behöver. 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder är den engelska beteckningen och förkortas 
ADHD, det vill säga uppmärksamhetsbrist med hyperaktivitet. Dessa symtom bör man 
känna igen från fyra års ålder men vanligast är att ADHD upptäcks i samband med 
skolstarten (Knorring, 2007). Hon menar också att det finns två olika varianter av 
ADHD, den ena kännetecknas av att barnen är stillsamma och snälla och ofta sena i sin 
debut. De kan ha motoriska svårigheter och är i allmänhet klumpiga. Den andra 
varianten innebär att barnen har stora problem med överaktivitet, sömnsvårigheter, 
skrikighet och ätproblem (Knorring ,2007). 

Ungdomar med ADHD behöver hjälp med att klara sin vardag på ett bra sätt. Det är 
viktigt att den unge får egna verktyg att använda i sin vardag. Verktygen kan bestå av 
att man får psykosociala/pedagogiska stödinsatser med eller utan medicinering beroende 
på vilken problematik den unge har. Ett annat verktyg som kan användas är KBT 
(kognitiv beteendeterapi). Det viktigaste är att den unges behandling är individuellt 
anpassad. 

Fokus i denna studie ligger på HVB hemmens och behandlarnas utbildning, erfarenheter 
och bemötande inom området ADHD. Vår studie kan vara intressant för pedagoger och 
behandlare inom skola, socialtjänt, kriminalvård. Som behandlingspedagoger kommer 
vi att möta ungdomar med denna problematik och då är det viktigt att ha god kunskap 
för att bemöta ungdomarna med ADHD på ett bra sätt. 

Bakgrund 

Ungdomars riskfaktorer 

Ungdomstiden beskrivs som en revolt mot vuxenvärlden och en frigörelse mot 
föräldrarna. Anderson och Johansson (2001) menar att ungdomstiden kan ses som en tid 
då man ställs inför många nya och större krav. Man ställs även inför svåra val som 
gäller ens framtid. Detta kan för vissa ungdomar bli för mycket att klara av. Vissa 
ungdomar utvecklar ett antisocialt beteende, vilket betyder att de gör olika handlingar 
som bryter mot samhällets normer. Det kan handla om olagliga handlingar men även 
om handlingar inom lagens gränser som kan ställa till bekymmer för ungdomarna och 
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deras omgivning. Även psykosociala svårigheter och depressioner är vanligt hos 
ungdomar med antisociala beteendeproblem. Andersson och Johansson (2001) beskriver 
olika riskfaktorer som påverkar hur ett antisocialt beteende utvecklas. Dessa faktorer 
delar författarna in i olika grupper såsom individuella, psykosociala och samhälleliga 
riskfaktorer. 

Med individuella riskfaktorer menar Andersson och Johansson (2001) att den främsta 
riskfaktorn är hyperaktivitet, kombinerat med uppmärksamhet och kognitiva 
svårigheter. Men även ett temperament som kännetecknas av aggressivitet och brist på 
kontroll ingår i de individuella riskfaktorerna. Dessa faktorer kan bidra till utvecklingen 
av ett antisocialt beteende. De kan även peka på att ungdomen kan ha ADHD. 
Ovanstående faktorer har dock en ärftlig bakgrund, till exempel hyperaktivitet och 
kognitiva svårigheter. Men det innebär inte att det biologiska arvet är helt avgörande 
menar Andersson och Johansson (2001). Med psykosociala riskfaktorer menas att man 
funnit att olika familjeförhållanden kan öka risken för att utveckla ett antisocialt 
beteende. Exempel på sådana riskfaktorer är när föräldrar skiljer sig, blir ovänner, 
misssämja i familjen, fattigdom, en uppfostran med mycket tvång, övergrepp eller 
vanvård, uppger författarna. 

I samhällen där det finns segregation och stora ekonomiska skillnader i boendet ökar 
risken för att framkalla samhälleliga riskfaktorer. Här kan även ungdomars inställning 
till användandet av droger, våld och kriminalitet påverka. Även massmedia som visar 
våldsamma filmer kan ha inverkat på riskfaktorena menar Andersson och Johansson 
(2001). 

Man kan indela antisocialt beteende i två grupper: en ungdomstidsbegränsad grupp och 
en varaktig. I den förstnämnda gruppen upphör beteendet när den unge har blivit socialt 
mogen och funnit sin plats i vuxen världen. I den andra gruppen varar beteendet livet ut, 
här finns individ faktorer som hyperaktivitet, impulsivitet, kognitiva svårigheter och 
problem med att förstå det sociala samspel som finns mellan individer. I denna grupp 
kan det finnas personer som har funktionshindret ADHD (Andersson & Johansson, 
2001). Riskfaktorer för ungdomar kan ibland vara svåra att avgöra om det är ett inbyggt 
funktionshinder eller ett tillfälligt problematiskt beteende. Därför kan det ibland ta 
längre tid att upptäcka funktionshindret, trots att det ska gå att upptäcka ADHD i tidig 
ålder (Knorring, 2007).  

ADHD 

1845 gjordes den första beskrivningen av ett hyperaktivt barn, då Hans Hoffman skrev 
berättelsen om den rastlösa Phil. 50 år senare beskrev George F.Still en barnåkomma 
där barnet inte hade förmåga att internalisera regler och begränsningar och som 
kännetecknades av ett rastlöst, ouppmärksamt och överaktivt beteende. Rådande 
tankegångar var att detta beteendemönster orsakades av en hjärnskada. I dag anses 
ADHD vara ett neurologiskt baserat tillstånd, där genetiska faktorer spelar en avgörande 
roll för att öka risken för att en individ ska drabbas. Genom ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv kan man följa hur individens symtom varierar mellan olika åldrar och hur 
individens egenskaper anpassas beroende på vilka kognitiva, teoretiska och 
psykologiska krav som ställs i de olika utvecklingsskedena (Teeter, 2004). 
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De senaste åren har barnpsykiatrin vuxit och forskarna studerar samspelet mellan 
genetik, hjärnskador, biologiska och psykologiska omgivningsfaktorer. Mellan fem och 
tio procent av svenska barn har psykiska störningar, däribland ADHD. 
Inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykosociala svårigheter har mer och mer 
fått en betydande roll i hälsodiskussionen, med det menar Knorring (2007) att 
västvärlden har uppmärksammat de faktorer som hotar barns mentala hälsa och 
socialisation. ADHD är en neuropsykiatrisk störning som debuterar i barndomen. 
Samtidigt har det visat sig vara en starkt ärftlig sjukdom. (Lifford, Harold & Thaper, 
2008).  Uppenbarligen kan det räcka med mycket alldagliga stressmoment för att en 
symtombild ska utvecklas.  

ADHD patienter har ofta en typisk symtombild, där symtombilden kan vara sammansatt 
och när patienter jämförs kan den uppträda på olika sätt menar Fahlèn (2001). ADHD 
symtom framställs främst av koncentrationssvårigheter och att upprätthålla 
uppmärksamheten vid olika aktiviteter, även en motorisk överaktivitet finns och ett 
impulsivt beteende beskriver Knorring (2007).  Vidare menar hon att det även kan 
finnas betydande inlärningssvårigheter för ungdomar med ADHD problematik. 
Knorring, (2007) uppger att vi behöver veta mer om hjärnans funktion men det behövs 
också i lika stor grad pedagogisk och psykologisk forskning med tanke på att relationer, 
självbild och undervisningsmiljö är avgörande för barns svårigheter.  

Det finns flera barn menar Kadesjö som har likartade svårigheter. En del barn får inga 
problem medan andra individer kan få uttalade svårigheter. Gränsen för att en individ 
ska ha en uppfattad störning är inte alltid självklar där kan gränsdragningen att ställa en 
diagnos blir svår. Detta skapar diskussioner men det är inte något unikt för den 
medicinska vetenskapen. Utredaren som ska göra den diagnostiska bedömningen bör 
samla information och kunna jämföra barnets problem med hur manualen beskriver 
diagnosen. Beteendeproblems utredning av ett barn är en uppgift som kräver erfarenhet 
och kunskap om barn och ett tvärprofessionellt arbetssätt. Utifrån den bild man har av 
barnet i vardagen får man inte bara uttrycka att man tror att någon har ADHD (Kadesjö, 
2004). 

Diagnostisering 

DSM - IV är den amerikanska psykiatriska föreningens diagnossystem som vanligast 
används vid diagnostiserng av ADHD i Sverige (Socialstyrelsen, 2002). Även Kadesjö 
(2004) skriver att DSM - IV (se bilaga) eller ICD –10 (WHOs diagnossystem) är 
manualer som används för att diagnostisera ADHD. Dessa är det två internationella 
diagnossystem som brukas i dag (Socialstyrelsen, 2002). 

 För att ställa en diagnos ska enligt Fernell och Gillberg (2007) en utredning av barnet 
göras där det görs en bedömning utifrån barnets funktionsförmåga. I denna ingår även 
en medicinsk bedömning och en kartläggning av barnets styrkor. Utifrån detta ska det 
ges rekommendationer till vad för eventuella stöd och pedagogiska insatser som 
individen behöver. En första bedömning kan göras på Barnavårdcentralen (BVC) 
och/eller av skolan. I samband med en ADHD - diagnos är det vanligt med tilläggs 
diagnoser. Därför kan inte ett utredande team ha en specifik diagnosinriktning. Det 
behövs team med bred kunskap om olika funktionsavvikelser menar Fernell och 
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Gillberg (2007). Ett samarbete bör således finnas mellan barnmedicin, barnneurologi, 
barnpsykiatri, barnneuropsykiatri, habilitering, barnneuropsykologi, specialpedagogik, 
logoped, sjukgymnastik och arbetsterapi. Varje barn bör få en bedömning utifrån olika 
möjliga orsaksfaktorer. Flera diagnosbaserade team finns på olika håll i landet men fler 
borde bli utbildade i de utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningarna för att kunna 
möta de olika funktionsavvikelser och medicinska frågeställningar som finns i 
verkligheten. Fernell och Gillberg (2007) anser att det behövs nytänkande och 
organisatorisk samordning mellan redan befintliga resurser. 

Kadesjö (2001) uppger att Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ett huvudansvar för 
barn med beteendeproblem och psykiska störningar. Barn- och ungdomshabiliteringen 
har till uppgift att svara för utredning, handläggning, uppföljning och stöd av barn med 
funktionshinder främst motoriska. Neuropsykiatriska enheter, tvärfackliga mottagningar 
och lokala team för utredning av barn med bland annat beteendeproblem finns i ett 
flertal olika landsting. Oftast är dessa resurser begränsade vilket gör att det blir långa 
väntetider och många föräldrar är besvikna på att efter utredning har de ändå inte fått 
fortsatt hjälp. Föräldrar och lärare upplever att de inte har fått den hjälp som har krävts 
trots att de har varit föremål för omfattande utrednings- och behandlingsinsatser inom 
barnpsykiatrin ( Kadesjö, 2001). 

Behandling 

Hellström (2007) menar att det är beteendeterapi som gett bäst resultat i 
förändringsarbetet inom behandling av ADHD. Det gäller att begränsa icke önskvärda 
beteenden och byta ut dessa mot mer önskvärda beteenden. Man försöker påverka den 
unge mot en önskvärd riktning genom att använda sig av positiv förstärkning genom 
uppmuntran, beröm och belöningar. Hon beskriver även hur kognitiv terapi och kognitiv 
beteendeterapi (KBT) kan vara till hjälp i behandlingen. Genom KBT kan den unge lära 
sig hur den kan lösa sina problem och att kontrollera sitt beteende genom ett mer 
medvetet resonemang. 

Hellström (2007) rekommenderar hur man genom vardagspedagogik kan bemöta 
ungdomar med ADHD för att ge dem förutsättningar för att utvecklas på ett bra sätt 
trots sin problematik. 

      -     förståelse och realistiska krav 

- att skapa struktur i vardagen 

- att hjälpa barnet att organisera information och uppgifter 

- att vara tydlig i sin kommunikation 

- att uppmuntra, berömma och belöna 

- att välja sina ”krig” 

- att sätta gränser 

4 



 

- att förutse och hantera problemsituationer 

- att lösa problem 

- att handskas med kamrater och syskon 

- föräldrarutbildning 

- åtgärder i förskola och skola 

För att kunna tilllämpa ovanstående pedagogiska förhållningssätt på ett medvetet sätt 
krävs utbildning och handledning menar Hellström (2007).  

Hellström (2007) beskriver den internationellt uppmärksammade MTA-studien (The 
Multimodal Treatment Study of ADHD) som gjorts i Nordamerika i slutet på 1990-talet 
som visar att multimodal behandlingsmodell kombinerad med medicinering är att 
föredra om man ska påverka processen på sikt. Studiens syfte var att ta reda på om 
behandling där man använde sig av både medicinsk och psykosocial behandling gav 
bättre resultat än än om man bara använde sig av medicinskt eller psykosocial 
behandling var och en för sig. I den psykosociala behandlingen fanns det 
beteendeterapeutiska insatser såsom föräldrarutbildning, insatser i barnets skola och ett 
intensivt åttaveckors program där den unge fick träna på bland annat sociala färdigheter, 
problemlösning, studieteknik och kamratrelationer. 

Effekterna för att minska ADHD symtom med läkemedelsbehandling är väl 
dokumenterade. Russel Barkley hävdar att så mycket forskning på centalstimulerande 
medlens effekter på barn med ADHD, har inte gjorts ännu för någon alternativ 
behandling för andra barndomsstörningar skriver Teeter (2004). Enligt Teeter (2004) är 
det fullt tillräckligt att använda sig av centralstimulerande medel, för att minimera 
symtomen vid ADHD. Antipsykotiska, antidepressiva och MAO-hämmande medel kan 
dock skrivas ut, när den unge har andra komorbida störningar eller där 
centralstimulerade medel inte visat sig ha någon effekt. MAO-hämmande medel hindrar 
nedbrytningen av serotonin, dopamin och noradrenalin och är det läkemedel som 
används i sista hand. Att behandla ADHD med centralstimulerande medel har utlöst en 
livlig debatt framför allt i massmedia enligt Teeter (2004). Massmedia ger en bild av att 
hyperaktiva barn övermedicineras men Teeter poängterar att det inte finns några 
vetenskapliga belägg för detta. 

Ungdomar med ADHD  

Johansson och Wirbing (2005) uppger att medvetenheten om förekomsten av ADHD 
hos ungdomar har ökat och att familjens och skolans resurser att möta dessa ungdomar 
är viktiga. Även inom vården börjar medvetandet och kunskaperna om funktionshindret 
att förändras. Det går inte att bota med någon behandlingsmetod. Men det går att 
minska symtomen och därmed minimera svårigheterna i vardagslivet hos de som har 
denna problematik. Därför är det extra viktigt att ge föräldrar, lärare, och andra som 
finns i dess närhet kunskap och redskap om hur man skapar mål kring psykosociala 
stödinsatser.  Hellström (2007) anser att det finns ett ökat intresse bland behandlare, 
pedagoger och föräldrar att utveckla psykosociala stödinsatser. De psykosociala 
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insatserna utgör en multimodal behandling och med det menas att man ger ungdomarna 
behandlingsinsatser på olika sätt i olika miljöer. Den kan även kombineras med en viss 
form av medicinering med centralstimulerande medel. De psykosociala 
behandlingsmetoder som främst används är föräldrautbildning, åtgärder i skolan och 
insatser riktade mot den unge. 

Socialstyrelsen (2004) menar att för många föräldrar är det svårt att veta om deras barn 
har ADHD eller inte. Barnen är svårhanterliga men föräldrarna vet inte varför. Ofta har 
man som förälder ingen information om ämnet, man behöver träffa andra föräldrar som 
har samma problem för att riktigt kunna förstå sin situation. Problemen blir ofta tydliga 
i kravsituationer då det ofta blir protester från barnet. De har svårt att ställa om sig och 
de svarar ofta med ilska som kan leda till stora utbrott. Om man då inte vet om sitt barns 
sätt att fungera och inte heller vet hur man ska bemöta det, leder det ofta till en ond 
cirkel som kan leda till att barnens beteendeproblem förstärks. Föräldrarna lider ofta av 
skuldkänslor och har en försummelsekänsla inför sina eventuella andra barn. Även 
äktenskapskonflikter kan utlösas när föräldrarna känner att de inte orkar med sina barn. 
Föräldrar som har barn med diagnosen ADHD får sällan den hjälp och stöd de behöver, 
för att lära sig att bemöta sitt barn och hantera dess beteenden och konfliktbeteende 
(Socialstyrelsen, 2004). 

Föräldrarna kan bli oense om barnens problem och detta kan göra att familjens situation 
kan bli kaotisk. De kan få svårt att ställa relevanta krav på barnet och deras uppfostran 
kan bli inkonsekvent. Det kan te sig som att familjen har primära relationsproblem. Det 
finns även en överrepresentation av barn med ADHD som kommer från familjer med 
primära psykosociala problem. Det gör att dessa barn kan hamna i ytterligare svårare 
situationer menar Knorrning (2007).  

Andersson och Johansson (2001) beskriver riskfaktorer som kan påverka hur ett 
antisocialt beteende utvecklas. Dessa individuella, psykosociala och samhälleliga 
riskfaktorer kan utvecklas så att den unge behöver vård och behandling utanför det egna 
hemmet och i de individuella riskfaktorena finns ADHD problematiken. 

Placering på HVB hem 

Enligt Socialstyrelsen (2008) kan ett barn vara placerat på ett HVB hem, antingen på 
grund av brister i hemmet, sitt eget beteende eller psykiska funktionshinder. Den som 
har huvudansvaret för att en placering ska bli möjlig är socialtjänsten. Socialtjänsten 
måste följa lagar och paragrafer enligt Grönwall och Holgersson (2004) och kan placera 
barn och ungdomar enligt SoL (socialtjänstlagen) eller enligt ett LVU (lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga) beslut. Vilket menas att om man är SoL 
placerad enligt kap 4 § 1 sker det på frivillig bas. Är ett barn eller ungdom däremot 
placerad enligt LVU § 1 sker denna placering under tvång uppger Grönwall och 
Holgersson (2004). Ett samarbete måste dock till för den unge mellan föräldrarna, 
socialtjänsten och de anställda på HVB hemmet. En placering ska omprövas eller 
övervägas minst en gång i halvåret efter kriterierna i socialtjänstförordningen. Från och 
med den 1 april 2008 är socialtjänsten ansvarig för att en genomförandeplan upprättas i 
samarbete med HVB hemmet, barnet och vårdnadshavaren. Ansvaret för den dagliga 
omsorgen ligger på personalen på HVB hemmet i form av att komma iväg till skolan 
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eller andra dagverksamheter såsom praktik. HVB hemmet har också ett ansvar för att 
genomförande planen uppfylls och att socialtjänsten informeras om mer insatser blir 
nödvändiga för den unge (Socialstyrelsen, 2008).  

Ett barn som har placerats upplever situationen som en krissituation och därför blir 
informationen till den unge än viktigare för att han/hon ska förstå situationen. För en så 
framgångsrik placering som möjligt är det viktigt att den unge känner sig delaktig i hur 
behandlingen ska genomföras. Detta ansvar ligger hos personalen på HVB hemmet 
samt socialtjänsten, (Socialstyrelsen, 2008). Att få den unge att känna delaktighet i att 
de vuxna lyssnar, ge stöd till den unge i uttryck av åsikter är en viktig bit i placeringen. 
Detta är extra viktigt för de ungdomar som placerats på ett HVB hem på grund av ett 
antisocialt beteende. Vård och behandling av ungdomar med anticosiala beteende 
problem bör inrikta sig mot individen och mot familjen. Vården och behandlingen bör 
ses ur olika perspektiv och man bör tänka på ett annorlunda sätt när man vårdar och 
behandlar ungdomar med antisociala beteende problem menar Andersson och 
Johansson (2001). 

Enligt Socialstyrelsen (2008) är de evidensbaserade metoderna inom området få. Det 
saknas även tydliga krav på vilken kompetens behandlingspersonal behöver ha för att 
kunna utföra sitt arbete enligt de evidensbaserade metoder som idag finns tillgängliga. 
Barn som har placerats på HVB hem kan ha diagnoser med psykiska funktionshinder 
som kräver speciell vård och behandling och enligt Socialstyrelsen (2008) saknar 20 
procent av behandlingspersonalen lämplig utbildning inom vård och omsorg. 

Enligt Söderholm Carpelan (1997) ska vetenskaplighet och beprövad erfarenhet finnas 
med i valet av behandlingsmetoder och tekniker. Behandlingsforskningen är dåligt 
utvecklad och man vet inte säkert vilka behandlingsmetoder som ger bäst resultat. 
Ungdomar med beteendestörningar och psykisk problematik behöver speciella insatser 
för att utvecklas eftersom de är svår behandlade och ofta kräver individuella 
behandlingar, menar Söderholm Carpelan (2007). 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka, vilken kompetens personalen har om 
funktionshindret ADHD i behandling. Samt se hur deras bemötande och stödinsatser 
kan beskrivas inom HVB hem där man specialiserar sig för att ta emot ungdomar med 
funktionshindret ADHD. 

• Vilken utbildning och erfarenhet har personal på HVB hem om funktionshindret 
ADHD? 

• Hur bemöter personalen ungdomar med detta funktionshinder? 

• Hur arbetar personalen med psykosociala samt pedagogiska stödinsatser för 
ungdomar med ADHD? 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Kvantitativ metod 

Valet föll på att göra en kvantitativ design, därför att intresset överlag var att få veta hur 
det ser ut. Inte bara på några få specifikt utvalda enheter utan tanken var att få en 
helhetsbild över de verksamheter som tar emot ungdomar med ADHD problematik. Det 
var inte själva diagnosen eller en generell kunskap om funktionshindret ADHD studien 
skulle handla om. Således var ambitionen inte att på djupet granska personalens åsikter 
inom området, utan deras faktiska kunskaper. Därmed valdes en surveystudie med en 
tvärsnittsdesign. För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt var det viktigt att 
mätinstrumenten var tillförlitliga, vilket betyder bra och tydligt formulerade frågor med 
svarsalternativ. Genom valet av en kvantitativ undersökning mäts bredden, variansen 
och den eventuella spridningen inom områdena kompetens, behandling och bemötande. 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003) 

Planering och genomförande 

Urval 

Tanken var att genomföra en totalundersökning av alla HVB hem i Sverige, med 
inriktning på ungdomar med funktionshindret ADHD. Vi ville ställa våra frågor till 
behandlingspedagoger/assistenter på dessa hem. Insamlingen försvårades på grund av 
att det inte fanns ett register över alla HVB hem. För att fånga ett så stort antal som 
möjligt användes HVB guiden.se, där ca 900 enheter fanns registrerade. HVB guiden 
bedrivs av Compro Media AB, som ger ut guider, företagstidningar och driver 
söktjänster på internet åt olika företag och organisationer. ”Förteckningen över hem för 
vård eller boende & familje-vårdsenheter” kom ut för första gången 1985 i 
Socialstyrelsens regi, nu finns då förteckningen under HVB guiden där år 2009 finns ca 
900 hem för vård eller boende.  Enheterna är indelade i län samt i fem olika grupper: 
hem för barn och unga, hem för vuxna, hem för vuxna med särskilda behov, hem för 
barn, ungdomar och vuxna samt familjevårdsenheter. Studiens inriktning var ungdomar 
därav användes endast gruppen, ”hem för barn och unga” för att få en korrekt 
information inom området som valdes. Inom denna grupp fanns 51 enheter utifrån dem 
blev antalet 40 på grund av att det inte fanns någon information om 11 av dem. Det 
fanns ingen utförlig presentaion av deras verksamhet och inte heller någon epost adress. 
Utifrån detta har det gjorts ett bekvämlighetsurval. Varje HVB hem kontaktades på 
telefon för en kort presentation av undersökningen. I samband med telefonkontakten 
med samtliga respondenter fick vi av några HVB – hem fler adresser till samma enhet, 
att använda oss av. Sammantaget blev det 48 respondenterna i vår undersökning. Syftet 
med en inledande telefonkontakt var att få ett så litet bortfall som möjligt när enkät 
sedan skickades ut. Efter samtalen med de olika enheterna bedömdes intresset att delta i 
studien som högt och enkäten skickades ut till samtliga verksamheter efter deras 
godkännande.   
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Instrument 

Programmet Query & Report användes för att sammanställa enkätens nitton frågor. 
Utformningen av enkäten gjordes utifrån syftets frågeställningar och genom detta 
skapades förslag till frågor. Det var viktigt att fundera på hur frågorna ställdes så att de 
var etiskt försvarbara och inte kunde upplevas som kränkande mot respondenterna. 
Genom programmet Query & Report uppdelades slutligen frågorna i följande tre delar: 
kompetens, bemötande och behandling (se bilaga 4). Vi frågade om anställning, högst 
utförda utbildning och hur de anser sig ha tillräcklig kompetens om funktionshindret 
ADHD. Även hur vidare de anser att ett bemötande av ungdomar med funktionshindret 
borde se ut i form av en öppen fråga. Men också för att se om det fanns några riktlinjer 
på hur man bemöter ungdomar med ADHD. Misstaget var att inte fråga respondenterna 
om hur deras riktlinjer såg ut. I en öppen fråga hade man kunnat få en bra bild av hur 
deras riktlinjer kunde se ut angående bemötandet. Detta blev en brist i resultatet.   

Insamling 

Vid insamlingen av data användes en internetenkät som även innehöll ett 
presentationsbrev samt ett missiv. Missivet (se bifogad bilaga) innehöll alla etiska 
ställningstagande som gjorts enligt Vetenskapsrådets riktlinjer. Alla deltagare ska känna 
sig säkra på att den information de utlämnade är anonyma och att informationen brukas 
enbart för den presenterade studien. Deltagandet i studien skulle ligga rimligt i tid och 
vara intressant för respondenterna, för att få högre svars frekvens. Efter en veckas 
svarstid skickades en påminnelse ut till samtliga respondenter som ännu inte besvarat 
enkäten och ytterligare efter fem dagar skickades den sista påminnelsen. Fem dagar 
efter den sista påminnelsen stängdes enkäten för att kunna samanställa det slutliga 
resultatet.  

Analysmetod 

I programmet Query & Report som användes i studien utförs en univariat analys på alla 
frågor med fasta svarsalternativ för frågorna i enkäten. De öppna frågorna 
sammanställdes och några kategoriserades utifrån frågorna som var ställda. 
Beräkningarna och sammanställningarna sammanställdes i tabeller och diagram där man 
tydligt kan utläsa ett resultat.  

RESULTAT 
Enkäten besvarades av 22 av de 48 respondenterna (46 %). Respondenterna bestod 
främst av föreståndare och verksamhetschefer samt fyra behandlare. Det var knappt 
hälften (46 %) som besvarade enkäten, därmed blev svarsfrekvensen liten. Resultatet 
sammanställdes därefter under rubrikerna kompetens, bemötande och behandling. 
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Kompetens 
Personalens erfarenhet inom behandling av ungdomar med fuktionshindret ADHD var 
ganska skiftande. Majoriteten av personalen (17) hade dock över sex års erfarenhet 
inom yrket. Det fanns tre stycken som hade mellan 3-6 års erfarenhet, åtta stycken 
angav att de hade mellan 6 – 12 års erfarenhet och nio hade över 12 års erfarenhet inom 
yrket. De två som angav svarsalternativ, om annat visade sig ha över tjugo års 
erfarenhet. ( se figur 1) 

 

Figur 1. Personalens erfarenhet inom behandling av ungdomar med funktionshindret 
ADHD. 1= 0-6 mån, 2= 6 mån- 3 år, 3= 3-6 år, 4=6-12 år, 5= 12 år > 6= om annat 

 Majoriteten (14) har utbildning på högskola eller universitet, tre stycken uppgav att de 
gått på enstaka högskola/univerisetskurser. Fyra av dem som besvarade enkäten hade 
gått andra utbildningar (behandlarassistent, mentalskötare, gestaltar utbildning och 
Sveriges behandlingshems grund och fortsättningsutbildning för behandlingspersonal). 
Av de tjugotvå besvarande respondenterna fanns en som valde att inte besvara frågan. 
Av våra respondenter visade det sig att tjugoen hade tillsvidareanställning och en 
respondent lämnade frågan obesvarad. 

Om det ingått någon kurs/information om funktionshindret ADHD i respondenternas 
utbildning, svarade tio ja och nio nej. Tre svarade annat (se figur 2). Med annat menade 
de att de fått information om ADHD på andra sätt. Den första uppgav att de fått 
informationen om ADHD vid en fem månaders praktik på barn och 
ungdomspsykriatriska kliniken inom landstinget, en annan har gått en 60 poängs kurs i 
neuropsykriatri och den tredje respodenten uppgav en 15 poängs kurs om ungdomar 
med särskilda behov, bland annat ADHD och Aspberger. 
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Figur 2. Personal som fått kurs/information om funktionshindret ADHD i sin 
utbildning 1=ja 2=nej 3=annat svar  

Majoriteten (20) av respondenterna ansåg sig ha fått information/utbildning angående 
funktionshindret ADHD, genom sin arbetsgivare medan ett par ansåg sig inte fått 
någon. Trots detta framhöll fjorton respondenter att det finns behov av 
information/utbildning om funktionshindret ADHD på deras arbetsplats. På 
svarsalternativet vet ej, valde två att inte besvara frågan, resterande respondenter ansåg 
att det inte fanns något behov. Sexton av respondenterna ansåg att de har tillräcklig 
kompetens inom området ADHD, fem ansåg sig inte ha tillräcklig kompetens och en 
respondent hade lämnat frågan obesvarad. På frågan om de känner till hur en ADHD 
diagnos fastställs, svarade majoriteten (18) ja. En respondent lämnade frågan obesvarad 
och tre svarade att de inte visste hur det går till vid diagnostisering. 

Bemötande 
I den öppna frågan angående hur bemötandet av ungdomar med funktionshindret 
ADHD borde se ut, blev svarsalternativen många. En sammanfattning av de svar som 
respondenterna uppgav är: individuellt anpassat upplägg, strukturer i vardagliga rutiner, 
tydlighet i tal och handling, tålamod, vuxet stöd, lyhördhet och tolerans, förståelse och 
ett medicinskt stöd.  

Att ungdomar med ADHD har behov av särskilt stöd ansåg nitton respondenter. En 
respondent lämnade frågan obesvarad. Två stycken valde att svara på svarsalternativ, 
om annat. De svarade att det beror på graden av sjukdomssymtom om det behövs ett 
särskilt stöd och att stödet oftast måste individanpassas, det är inte givet att konceptet 
passar alla. Av personalen på de tillfrågade HVB hemmen uppgav flertalet (18) att 
arbetsplatsen har riktlinjer om hur man bör bemöta ungdomar med ADHD medan tre 
svarade att deras arbetsplats inte har det, här fanns ett obesvarat svar (se figur 3). På 
frågan om arbetsgruppen följer riktlinjerna menade sjutton stycken att de gör det. En 
valde att inte svara på svarsalternativ ja eller nej utan svarade istället på 
svarsalternativet om annat specificera, då blev svaret att orken kan tryta ibland. Fyra 
stycken lämnade frågan om riktlinjer obesvarad. 
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Behandling 
Samtliga respondenter tycker att verksamheten håller en bra struktur för ungdomar med 
funktionshindret ADHD. Tretton ansåg till och med att verksamheten håller det mycket 
bra. Den tydliga strukturen kan innehålla bland annat strukturerade möten, dagliga 
rutiner, bonussystem som ger tydlighet och möjlighet att klara vardagen. På frågan 
angående medicinering svarade åtta att de använde sig av medicinering resten svarade 
att de endast ibland använde sig av medicinering. 

Majoriteten (15) av HVB hemmen anser att ungdomarnas vård och behandling anpassas 
utifrån deras ADHD problematik, medan sex ansåg att de gör det ibland. Ett HVB hem 
ansåg att vård och behandling inte anpassas utifrån deras problematik.  

Samtliga HVB hem som besvarade enkäten satsade på psykosociala 
behandlingsinsatser/metoder (se tabell 1).  HVB hemmen använder sig även utav KBT, 
pedagogik, ART, belöningssystem, lösningsfokuserat, hjälp i föräldrarrollen, 
samverkans och nätverksarbete. Dessa svar lämnades i den öppna frågan om vilka andra 
metoder de använde sig utav förutom de metoder vi nämnde i en föregående fråga.  

 

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning % 

1 Engagera föräldrar  17 77.3 

2 Träna sociala färdigheter  22 100.0 

3 Träna planera och 
organisera  

21 95.5 

4 Impuls och ilske kontroll  22 100.0 

5 Minnesträning  13 59.1 

Tabell 1. Vilka psykosociala behandlings metoder man satsar på 

Av personalen på de tillfrågade HVB hemmen ansåg fjorton respondenter att det ibland 
är svårt att motivera dessa ungdomar. Fem av respondenterna ansåg det inte var svårt att 
motivera medan tre uppgav det vara svårt att motivera ungdomarna i det psykosociala 
förändringsarbetet.  
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Figur 4.  Anses motivationen hos ungdomar med funktionshindret ADHD som svår i det psykososiala 
förändringsarbetet. 1 = Ja ,2 = Nej , 3 = ibland 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet av studien visar att personalen som jobbar på behandlingshemmen, är 
välutbildade och har lång erfarenhet inom yrket. Beträffande om det ingick någon 
kurs/information om funktionshindret ADHD i deras utbildning svarade 45,5 % ja, och 
40,9 % svarar nej. Verksamheterna var tydliga och likasinnade i sina svar om vilket 
bemötande de ansåg vara viktigt för ungdomar med funktionshindret ADHD. 90,5 % av 
de tillfrågade anser att ungdomar med ADHD har behov av särskilt stöd. HVB hemmen 
som besvarat enkäten satsar alla på psykosociala behandlingsinsatser/metoder. De 
använder sig även utav andra metoder som exempelvis KBT, pedagogik, ART, 
belöningssystem, lösningsfokuserat, hjälp i föräldrarollen, samverkans och 
nätverksarbete. Mer än hälften av de till frågade anser att verksamheten håller en bra 
struktur som ungdomar med funktionshindret ADHD behöver.  

DISKUSSION 
I studien har olika HVB hem runt om i Sverige undersökts för att få en tydlig bild av 
deras kompetens, bemötande och behandling. Med den låga svarsfrekvensen kan det 
inte generaliseras som det önskat, trots detta har resultatet gett en bra bild utifrån 
frågeställningarna. I de öppna frågorna som fanns att besvara i enkäten gavs en bra bild 
av hur personalen anser att bemötande bör ser ut och vilka andra metoder de använder 
sig utav som saknades i den lästa litteraturen. Därmed blev den en samlad bild av de 
verksamheter som deltagit. 

I denna studie skulle HVB hemmens kompetens, bemötande och behandling av 
ungdomar med ADHD problematik lyftas fram. Resultatet visar en god erfarenhet inom 
de olika områdena och att behandlarna anser att individuella behandlingar är viktigt för 
ungdomarna, så de kan få möjlighet att utvecklas som individer. 
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Metoddiskussion 
Den totalundersökning som planerades blev inte av, på grund av för stort bortfall. Det 
presenterande samtalet med de flesta HVB hem gjordes på bästa sätt. Alla upplevdes 
som positiva för ett deltagande så svarsfrekvensen förväntades att den skulle bli relativt 
hög, men det blev tvärtom.  Redan här gavs dem utrymme för möjlighet att tacka nej till 
ett deltagande innan enkäten skickades ut. 

Missivbrevet till de som skulle besvara enkäten kunde ha varit mera tydligt. Om 
behandlarna på HVB hemmen hade besvarat enkäten i större utsträckning kanske det 
hade getts en annan bild i resultatet. Många av de e-postadresser som fanns gick till hela 
verksamheten men endast en kunde svara på enkäten. Kanske är det så att föreståndare 
och verksamhetschefer har ”förtur” på att besvara enkäter och annan information som 
inkommer. Genom att ha en e-post adress som alla i personalen har tillgång till kommer 
all information ut till alla de anställda. Detta var också något man hade kunnat tänka på 
och kunnat göra annorlunda genom att skickat enkäten mer enskilt till två utvalda. 
Tanken var från början att minst två behandlingsassistenter/pedagoger skulle besvara 
enkäten. Men det blev mest avdelningsföreståndarna eller verksamhetscheferna som 
kom att besvara den. Detta kan kanske bero på att de har mer tid för att besvara enkäter 
än behandlingspedagogerna och behandlingsasisstenterna har.  

Ett extra samtal efter första påminnelsen hade skapat en bild av hur det såg ut hos dem 
som ännu inte svarat på enkäten. 

I enkäten kunde det använts fler frågor angående de olika sidorna av ADHD 
problematiken för att få en klarare bild av vilka ungdomar det är med denna problematik 
som får hjälp i HVB hem. Även på frågan om man anser att det finns behov av 
information/utbildning kunde det ha ställts en följdfråga och då frågat om vad de i så 
fall saknar, med öppna svarsalternativ. Även på frågan om riktlinjer från arbetsgivaren 
kunde det ha varit en följdfråga. Då frågan kunnat vara, hur dessa riktlinjer skulle kunna 
se ut. Respondenterna uppgav att ungdomarna är i behov av särskilt stöd och att frågan 
då kunnat vara, på vilket sätt det stödet ser ut. Några av frågorna kan tolkas på olika sätt 
så som erfarenheten inom behandling med ungdomar med funktionshindret ADHD. 
Frågan kan besvaras genom sin egen erfarenhet inom behandling i helhet dock kanske 
inte gällande endast behandling av ADHD. Frågor hade kunnat utökas angående vilka 
sorters medicin man använder. För enligt Teeter (2004) används det fem olika sorters 
medicin där bland annat centalstimulerande, antipsykotiska och MAO hämmare nämns. 

Om metoden hade varit kvalitativ hade svaren kanske varit mer ingående och kanske de 
saknade frågorna hade kommit fram. Kanske några mer öppna frågor borde användts 
eftersom många ja och nej frågor användes och därmed blev resultatet lite kort. I 
undersökning önskades generella resultat komma fram runt kompetens bemötande och 
behandling av ungdomar med ADHD problematik inom HVB hem. 

Mer utländskt material kunde ha eftersökts och även mer aktuella forsknings rapporter. 
Att finna rapporter och framför allt tillsynsrapporter är enkelt men de är inte specifika 
för HVB-hem som tar emot ungdomar med ADHD utan de för sin rapport över alla 
behandlingshem. 
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Bortfallsanalys 

Det interna bortfallet upplevdes som ganska stort, kanske kan det bero på att 
respondenterna tyckte frågorna kändes obekväma att svara på. Respondenterna kanske 
gjorde en egen värdering av frågan och ansåg den inte som relevant. Tittar man på 
frågan om vilken typ av anställning respondenten har, kan inte frågan finnas obekväm. 
Respondenter (2) har även valt att inte svara på frågan om det finns behov av 
information/utbildning på sin arbetsplats. Man kan inte heller finna denna fråga som 
obekväm utan respondenten har tagit ett eget beslut eller helt enkelt hoppat över frågan. 
Även en respondent har lämnat frågan om de ansåg om det finns behov av särskilt stöd 
obesvarad. Detta kan tyckas är konstigt med tanke på att det måste ingå i deras arbete 
om de tar emot ungdomar med funktionshindret ADHD.  

I undersökningen skulle det ha funnits med vad personalen har för utbildning (mer 
specifikt) och haft mer än en respondent från varje enhet. Om man hade fått reda på 
vilka utbildningar respondenterna hade, kunde man kanske ha sett en spridning på 
utbildningar.  

Det stora bortfallet består av de respondenter som inte besvarade enkäten alls. Vad det 
kan beror på finns igen bra förklaring. Funderingarna går om det beror på tidsbrist eller 
om det föreligger ett oengagemang för enkäter. Nu när svars underlag var dåligt kan 
man ställa sig frågan om personalen på dessa HVB hem kanske inte har så bra 
kompetens om ADHD som de borde. Om svarsfrekvens varit bättre så hade studien 
visat att kompetensen inom HVB hem som tar emot ungdomar med funktionshindret 
ADHD är god och att hemmen är intresserade av att visa upp det. 

Resultatdiskussion 
Föräldrarna har det yttersta ansvaret för den unge men när det inte fungerar mellan 
föräldrar och den unge eller skolan hur blir det då? Ungdomar med funktionshindret 
ADHD har sällan någon kvar som orkar stötta dem och framförallt förstår det som 
händer hos dem och varför. Det kan gå så långt att varken skolan eller föräldrarna har 
något kvar att tillföra den enskilde. Den unge kan så småningom hamna på HVB hem, 
där man har möjligheter för både vård och boende samt skolgång. 

Kompetens 

Det framkom att personalen på HVB hemmen hade genomgående hög utbildning, samt 
god erfarenhet inom behandling av ungdomar med ADHD. Majoriteten ansåg sig ha 
tillräcklig kompetens om funktionshindret ADHD men övervägande (14) framhöll att 
det finns behov av information/utbildning på deras arbetsplats. Hellström (2007) 
betonade att det är viktigt med utbildning och handledning för att kunna tilllämpa det 
pedagogiska förhållningsätt som finns. Flertalet av dem som besvarade enkäten var 
föreståndare och verksamhetschefer och hade lång erfarenhet inom området. Studien 
ställer sig frågande till resultatet att så många framhöll att det fanns behov av 
information/utbildning på arbetsplatsen. Gäller detta dem själva som chefer eller det 
gäller den övriga personalen som arbetar i deras verksamhet. Vilket kan tolkas som att 
det kan ligga hos våra respondenter att uppfylla detta hos de övriga anställda att få 
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utbildning/information om ADHD. Vi hoppas att med denna enkät har skapat ett forum 
med tankar hos våra respondenter angående mer information om funktionshindret 
ADHD. 40 % av respondenterna uppgav att de inte fått någon kurs/information om 
funktionshindret i deras utbildning. Detta är anmärkningsvärt eftersom de flesta hade 
högskola eller universitetsutbildningar, men tyvärr framgick det inte vilken utbildning 
de har. I denna studie kan man fundera på vilka utbildningar de hade i grunden. Det 
hade varit intressant att få veta om de var utbildade socionomer, behandlings 
pedagoger/assistenter eller kanke psykolog utbildade. Personalen hade en lång 
yrkeserfarenhet av att arbeta inom behandling och ingen hade jobbat mindre än sex år 
och då, för sex år sedan eller tidigare kanske det inte ingick någon information/kurs om 
funktionshindret ADHD i utbildningen. 

Ungdomar med psykiska funktionshinder som placerats på HVB hem kräver enligt 
Socialstyrelsen (2008) speciell vård och behanding, de menar att av 
behandlingspersonalen saknar 20 % utbildning inom vård och omsorg.  

 Tanken var att de som arbetar mer direkt med ungdomarna i behandlingen skulle svara 
alltså de som är behandlingspedagoger/assistenter. Men de verksamheter som 
undersökningen vände sig till var flera små enheter där föreståndare kan vara lika 
delaktig i det dagliga arbetet i behandling med ungdomarna som en 
behandlingspedagog/assistent är.  

Bemötande 

Det är viktigt att bemöta dessa ungdomar på ett bra och tydligt sätt. Johansson och 
Wirbing (2005) uppger att ADHD hos ungdomar har ökat och att familjen och skolans 
resurser har blivt medvetna om att möten med dessa ungdomar är viktiga. Hellström 
(2007) menar att man inte kan minska symtomen men däremot minska svårigheterna i 
vardagslivet. Det är viktigt att skapa kunskap och redskap om hur man använder sig av 
psykosociala stödinsatser. Hon menar att multimodal behandling utgör en del av de 
psykosociala och pedagogiska stödinsatserna. Flera av de svar angående bemötande 
som respondenterna uppgav var likartade de Hellström (2007) rekommendera att man 
genom vardagspedagogik kan bemöta dessa ungdomar. Utifrån studien har det framgått 
att det är viktigt med daglig struktur, tydlighet, tålamod, förståelse samt individuellt 
anpassat upplägg. Respondenterna svarade att de hade riktlinjer att följa angående 
bemötandet av ungdomar med funktionshindret ADHD. Då frågan ställdes syftades det 
bland annat på Hellströms (2007) pedagogiska principer som hon beskriver som 
psykosociala och pedagogiska stödinsatser. Det hade varit mycket intressant att få veta 
mer om hur HVB hemmen tänker uifrån vad de riktlinjerna består av. 

Behandling 

Det som är glädjande med studien är hur likasinnade verksamheterna verkar vara i sin 
helhet, även med den litteratur som lästs. Resultatet visar att de metoder som använts i 
de olika verksamheterna är överens med vad litteraturen säger, beteendeterapi så som 
föräldrainsatser, träna sociala färdigheter, problemlösning samt kamratrelationer 
(relationer till andra) är övervägande för samtliga. Hellström (2007) beskriver även hur 
KBT kan användas effektivt tillsammans med medicinering för bästa resultat. Det som 
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genomsyrar hela studien är att den unge behöver ett vuxet stöd samt förståelse för att det 
ska lyckas. 

De verksamheter som besvarade enkäten var alla överens om att behandlingen är 
individuell men att verksamheten håller en gemensam struktur för alla med tydliga 
ramar. Enligt Andersson och Johansson (2001) är hyperaktivitet kombinerat med 
uppmärksamhet och kognitiva svårigheter den främsta individuella riskfaktorn som 
också kan leda till det utvecklande antisociala beteendet. Det som förvånade i studien 
mest var hur lite medicinering det används i behandlingen. Enligt Teeter (2004) så pågår 
den ständiga debatten i massmedia om hur barn och ungdomar övermedicineras för sin 
ADHD problematik. Även om studien inte kan generaliseras kan man ha en tanke att så 
inte är fallet. 

Resultatet visar att den individuella behandlingen är viktigast samt tydliga strukturerade 
ramar att följa i vardagen. De psykosociala behandlingsinsatser man använder sig av 
inom behandling är att träna sociala färdigheter och impuls/ilskekontoll, träna, planera 
och organisera samt minnesträning och engagera föräldrar. Att inte fler HVB hem 
engagerar föräldrar är förvånande men det kanske beror på kontakten mellan den unge 
och föräldrarna har blivit skadad. Att behandlingen ser olika ut i de olika HVB hemmen 
kan kanske bero på vilken ”grad” av ADHD den unge har, en av verksamheterna 
uttyckte även detta.  

Problemen som ungdomar med ADHD har, blir ofta tydliga i kravsituationer då den 
unge ofta protesterar. De unga kan uppfattas som svårhanterliga och svarar oftast med 
ilska och detta kan leda till stora utbrott, menar Socialstyrelsen (2004). Då är det viktigt 
att ha kunskap om de verktyg som man kan använda sig av i dessa situationer. Att 
kunna motivera den unge till att skapa sig egna kunskaper om sitt eget beteende, är bra 
redskap för att motivera. Verksamheterna visade att majoriteten tyckte att ungdomarna 
med ADHD problematik bara ibland upplevdes som svåra att motivera i de 
psykosociala stödinsatserna. 

Slutsatser/implikationer 
Denna uppsats har visat på att det är viktigt att sprida kunskapen om vad ADHD är och 
hur man bemöter ungdomar med denna problematik. Att man lär sig hur de pedagogiska 
principer som rekommenderas används. För den som har svårt att följa dessa 
pedagogiska principer är det extra viktigt med att de vardaliga strukturerna fungerar och 
att någon annan finns där och hjälper till som ett gott stöd. 

Förhoppningen är att de verksamheter som tyckte sig behöva mer information om 
ADHD på sin arbetsplats, tar till sig enkäten och delger sin personal ett nytt 
utbildningstillfälle. Det var ju trots allt 40 % av respondenterna som uppgav att de inte 
fått någon kurs/information om funktionshindret i deras utbildning. Och enligt 
Socialstyrelsen är det av behandlingspersonal 20 % som saknar utbildning inom vård 
och omsorg. 

Resultatet i denna studie visade på vilken utbildning och erfarenhet som 
behandlingspersonalen har och den visar på att de till frågade har jobbat inom yrket i 
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många år och har därmed lång erfarenhet. De verkade även högutbildade även om det 
inte direkt fram gick vilken grundutbildning de hade. Personalen inom alla 
verksamheter i denna undersökning verkar veta hur de ska ha ett gott bemötande med 
sina ungdomar. De har även flera olika psykosociala och pedagogiska stöd insatser som 
de använder sig av.  

Man kan i denna studie inte säga att det är bristfällig kompetens hos personalen på HVB 
hemmen men ändå kan studien inte heller säga tvärtom för studien har inte lyckats få 
resultat från den önskvärda populationen.  

Slutligen menar vi att det är pedagoger som kan göra skillnad för ungdomarna med 
funktionshindret ADHD. Vare sig det handlar om pedagoger inom skolan eller inom 
behandling. Hellström (2007) menar att det behövs utbildning för att kunna tillämpa sig 
av ett bra pedagogiskt förhållningssätt. Genom att inskaffa sig kunskap inom pedagogik 
och konsten att lära ut de pedagogiska principerna genom en bra utbildning till exempel 
Pedagogisk inriktning ungdom och missbruksvård. Kan man sedan vägleda dessa barn 
och ungdomar med ADHD för att de ska kunna förstå sig själva och fungera bra och 
klara sig självständigt som vuxna. Det är även viktigt att skaffa sig kunskap om hur 
själva funktionshindret fungerar. Genom detta kan man tidigt förebygga att de barn och 
ungdomar med ADHD utvecklar symtom som ger dem för stora handikapp i sin vardag. 
Det är viktigt att skola, föräldrar och socialtjänst, behandlare hjälps åt att finna bra 
lösningar för den unge och dess familj innan det det går så långt att ett barn behöver 
tillbringa en tid på ett HVB hem. 
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Bilaga I 

DSM IV Kriterier för ADHD 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV (APA, 1995): 

A. Antingen (1) eller (2): 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till 
en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor 
eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i ) är ofta glömsk i det dagliga livet. 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar   
på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket. 
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Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar). 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall 
ha funnits före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen (”some impairment from the 
symptoms”) föreligger inom minst två områden  (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning (”there must be 
clear evidence of clinically significant impairment”) socialt eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av 
någon annan psykisk störning. 

(Socialstyrelsen, 2002 ) 
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Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
Växjö 090213 

Hej ! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 120p, vid Växjö universitet. 
 
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planera att skriva under 
februari/mars månad ”HVB hemmens kompetens om funktionshindret ADHD”  
 
Vårt intresse rör kompetens, bemötande och behandling av ungdomar med 
funktionshindret ADHD. 
 
När det gäller detta anser vi att er kompetens/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 
få ta del av för vårt resultat i vår studie.  
 
För att få göra detta skickar vi en enkät till er, där ni som föreståndare får i uppdrag att 
delge denna enkät till två av dina anställda för att svara på våra frågor.  
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har läst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.   
 
 

Med vänliga hälsningar 
Annette Dahlskog 

adapu06@student.vxu.se
 

Monika Eklund Persson 
mekpu06@student.vxu.se

 
 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 
Examinator: Idor Svensson 

Kursansvarig:MaritaRosellmarita.rosell@vxu.se
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Missiv till deltagare i studien ”HVB hemmens 
kompetens- om funktionshindret ADHD”. 

Vi kommer arbetar efter de etiska riktlinjer som finns inom den samhällsvetenskaplig 
forskningen i dag. De etiska riktlinjerna som brukas i studien är de som presenteras av 
vetenskapsrådet. Vi kommer här nedan presentera det olika riktlinjerna och visa hur vi 
tolkar och arbetar efter dem. Vi hoppas på ert förtroende och därmed ert deltagande som 
vi högt önskar för vårt kommande resultat.     

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Du är även fri att 
avsluta ditt deltagande i studien om så önskas. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen förutom vi kommer att kunna förstå att det 
är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 
Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du så önskar. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och motiverad att delta i vår studie. För oss 
är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just 
dem vi intressera oss för. Du är viktig för att vi ska komma till ett resultat. 

Med vänliga hälsningar 

Annette Dahlskog 

Monika Eklund Persson 

 

Växjö 090213 

 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 

Examinator: Idor Svensson 

Kursansvarig: Marita Rosell  marita.rosell@vxu.se 
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Enkät 
Enkäten kommer att ta max tio minuter av er dyrbara tid. Vilket vi hoppas ni har möjlighet att ge oss.  

Tusen tack på förhand! 

 

1  Vad har du för typ av anställning?  

  

Tillsvidare  

Visstids 

Timanst. 

 

2  Vilken yrkestitel har du?    

 

3  Vilken är din högsta genomförda
utbildning?  

 

Grundskola 

Gymnasie 

Folkhögskola 

Enstaka kurser på Högskola / Universitet

Högskola/Universitet examen 

 
Om annat, specificera  

 

4  Ingick det någon kurs/information om
funktionshindret ADHD i din utbildning?   Ja 

Nej 

 
Om annat, specificera  

 

5  Anser du att du har tillräcklig kompetens
om funktionshindret ADHD?    Ja 

Nej 
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6  Har du fått någon information/utbildning 
om funktionshindret ADHD genom ditt
arbete/arbetsgivare?  

  Ja 

Nej 

 

7  Anser du att det finns behov av
information/utbildning om funktionshindret
ADHD på din arbetsplats?    

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

8  Hur lång erfarenhet inom behandling med
ungdomar med funktionshindret ADHD,
har du?  

  

  

Om annat, specificera  

 

9  Känner du till hur en ADHD diagnos
fastställs?    Ja 

Nej 

 

10   Finns det några riktlinjer från din
arbetsgivare på hur man bör bemöta
ungdomar med funktionshindret ADHD?  

 Ja 

Nej 

 
Om annat, specificera  

 

11   Anser du i så fall att arbetsgruppen följer
dessa riktlinjer?   Ja 

Nej 

 
Om annat, specificera  
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12   Hur anser du bemötandet av ungdomar
med funktionshindret ADHD borde se ut?  

 

 

 

13   Anser du ungdomar med ADHD är i behov
av särskilt stöd?   Ja 

Nej 

 
Om annat, specificera  

 

14   Anser du ungdomarnas vård/behandling
anpassas utifrån deras ADHD problematik?

  

Ja 

Nej 

Ibland 

 

15   Anser du att er verksamhet håller en
struktur som ungdomar med
funktionshindret ADHD behöver?    

Mycket bra

Bra 

Mindre bra 

 

16   Används medicin i behandling av
funktionshindret ADHD?  

  

Ja 

Nej 

Ibland 

 

17   Vilka psykosociala
behandlingsinsatser/metoder använder du
dig av?  

 

Engagera föräldrar

Träna sociala färdigheter

Träna planera och organisera

Impuls och ilske kontroll

Minnesträning 
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18   Om ni använder andra metoder än de i
frågan ovan, beskriv dem?  

 

 

 

19   Anser du ungdomar med funktionshindret
ADHD är svåra att motivera i det
psykosociala förändringsarbete?    

Ja 

Nej 

Ibland 
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