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Abstract 
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Title:”From hopeless criminal to treatable: A discourse analysis of Probation ADHD 

projects.” 

Supervisor: Paula Wahlgren 

Assessor: Staffan Bengtsson och Kristina Gustafsson 

 

 

The aim of this study was to understand how ADHD medication designed as a suitable 

solution within the prison in terms of treatment. The study had a qualitative disposition and I 

have used a discourse analysis. My theoretical starting point was extracted from Foucault’s 

theory about power and knowledge and his discourse concept. The result shows how ADHD 

portrayed as a factor that is strong linked to crime and various forms of social 

marginalization. A further result is how the ADHD clients are constructed from untreatable to 

treatable and how the ADHD medication act as treatment and prevents recidivism. The results 

show this production of ADHD linked to crime, the ADHD clients as untreatable and the 

medications as a remarkable treatment method works together to make ADHD medication is a 

perfect solution to treat criminals and prevent crime. 
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1. Inledning och problemformulering 

Kriminalvården har under 2000-talet genomfört en rad olika ADHD-projekt och har även i 

dagsläget pågående ADHD-projekt inom sin egen verksamhet. Projekten syftar till att fler 

klienter skall utredas för ADHD eftersom en stor andel klienter inom Kriminalvården 

misstänks ha denna diagnos. Syftet är även att de klienterna med ADHD ska få en bättre och 

mer framgångsrik behandling. Projekten anses ha resulterat i att fler har blivit utredda och fått 

en ADHD-diagnos. Projekten ska även ha resulterat i att detta klientel har fått mer effektiva 

behandlingsinsatser tack vare ADHD-läkemedel samt att det kan motverka att denna 

klientgrupp återfaller i brott (Se t.ex. Nilsson & Nilsson Lundmark 2010; Lundholm & 

Simonson 2013). 

 

Idén och lösningen om att behandla kriminella med läkemedel rotar sig i den biologiska 

grenen av kriminologin som lyfter fram biologiska faktorers påverkan och förklaring till 

kriminalitet. Det råder ingen enlighet inom forskningen gällande orsaksfaktorer till 

brottslighet. Samtidigt som de här ADHD-projekten pågår finns det sedan länge forskning 

inom kriminologi och sociologi som istället betonar strukturella och sociala faktorers 

betydelse för kriminalitet. Social- och ekonomisk utsatthet, missbruk, psykisk ohälsa, 

socialposition, uppväxtvillkor, härkomst, utbildningsnivå och känsla av att saknad tillhörighet 

med det etablerade samhället är bara en del av alla de strukturella och sociala faktorer som 

påverkar om en individ hamnar i kriminalitet eller inte (Lily, Cullen & Ball 2015).  

 

Kriminalitet ses som ett socialt problem och Kriminalvården är en av de samhällsinstitutioner 

som har i uppgift att motverka det här problemet i vårt samhälle idag. Enligt 

socialkonstruktivismen är sociala problem inte givna på något vis utan de är socialt skapade 

och överenskomna och förändras därför övertid och i olika samhällen (Jönson 2008). Om 

problemen är socialt konstruerade finns det inte heller några givna eller självklara lösningar 

på problemen utan även de här är konstruerade. Hur problem definieras och framställs och 

dess lösningar hör snarare ihop och samverkar med varandra (Miller & Rose 2008). Frågan är 

då vilken problematisering av brottslighet som gör att läkemedelsbehandling av kriminella 

blir en rimlig lösning gällande behandling av kriminella?  
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1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att förstå hur ADHD-läkemedelsbehandlingen konstrueras som en 

lämplig lösning inom Kriminalvården i termer av behandling med hjälp av en diskursanalys.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur konstrueras ADHD-läkemedelsbehandlingen till en lösning gällande Kriminalvårdens 

uppdrag kring behandling? 

- Hur kan ADHD-läkemedelslösningen förstås i relation till teorier om makt och vetande samt 

problematisering?   

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag presentera en del bakgrundsfakta både hur diagnosen har 

utvecklats historiskt. Ambitionen med det här avsnittet är att göra området ADHD mer 

begripligt för läsaren.  

 

2.1 ADHD utanför Sverige  

Fram till 1990-talet ansågs ouppmärksamhet och överaktivitet som beteendeproblem som 

uteslutande var kopplade till barndomen. Den förste som på allvar benämnde symptombilden 

i ett medicinskt sammanhang var den brittiske barnläkaren George Frederic Still i början av 

1900-talet. Han hävdade att det fanns en grupp av barn som hade, vad han kallade för, 

”bristande moralkontroll” av patologisk karaktär. Dessa barn var normalbegåvade men 

destruktiva, rastlösa och hade starkt bristande förmåga till sammanhängande uppmärksamhet, 

vilket resulterande i svårigheter i skolan. En del av de här barnen kom från svåra 

familjeförhållanden medan andra hade neurologiska skador. Det fanns även barn utan någon 

av dessa bakgrunder (Carlberg 2014).  

 

Den biologiska förklaringsmodellen dominerade fältet fram till 1940-1950-talet då den 

trängdes tillbaka av psykoanalytiska och psykodynamiska teorier baserade på Sigmund 

Freuds tänkande. Denna del av psykiatrin vände sig mot den biologiska förklaringsmodellen 

och förklarade istället att orsakerna till beteendestörningen låg i barnets förflutna och/eller i 

barnets sociala förhållanden. På så vis stod barnets relation till sina föräldrar och den 

närmaste familjen i fokus. Terapeuter som var anslutna till dessa teorier sökte ofta 

förklaringen till barnets utagerande i föräldrarnas förhållningssätt till barnet (Carlberg 2014).  
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Under 1960-talet breddades synen på barns hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörningar i 

USA. Beteendestörningarna inkluderade nu allt bredare patientgrupper. I Europa höll man 

istället fast vid en snävare definition där eventuella diagnoser bara skulle handla om de mest 

problematiska barnen. Under en barnneurologisk konferens i Oxford 1963 fattades ett formellt 

beslut om att ändra diagnosens namn till Minimal Brain Dysfunction. Definitionen på dessa 

barn var nu ”barn med begåvning från medel till över det normala, som har vissa 

inlärningsproblem och beteendeproblem, från milda till allvarliga, associerade med 

indikationer på dysfunktion i centrala nervsystemet” (Carlberg 2014). 

 

2.2 ADHD i Sverige 

Sverige var betydligt senare med att haka på de internationella trenderna och definitionerna. 

Det var först under den senare delen av 1960-talet som psykodynamiska teorier och 

behandlingsalternativ fick fäste i den traditionellt biologiskt dominerande svenska psykiatrin. 

Biologiska förklaringar till beteendestörningar ansågs nu både otidsenliga och inhumana. 

Istället placerades familjen i centrum och hur familjen fungerade i samspel med varandra 

(Carlberg 2014).    

 

I början av 1970-talet fångades diagnosen MBD (minimal brain damage) upp av en del 

svenska barnläkare, barnneurologer och sjukgymnaster. Diagnosen fick stor uppmärksamhet i 

media och kritik från professioner vilket landade i att ett pilotprojekt 1975 med barn födda 

1979 och en uppföljande studie av alla sexåringar i Göteborgs förskolor 1977. År 1981 kom 

barnpsykiatern Christopher Gillberg med resultaten om att 1,2 procent av förskolebarnen i 

Göteborg uppfyllde kriterierna för att diagnostiseras med svår MBD, medan 3–6 procent av 

barnen uppvisade lätta till måttliga symtom. Diagnosen MBD var dock återigen under 

förändring och omprövning. I USA hade forskare börjat ifrågasätta om hyperaktiviteten var 

beteende-störningens mest utmärkande symtom. Istället lyftes symtomen ouppmärksamhet 

och bristande impulskontroll fram som det centrala (Carlberg 2014).   

 

Den svenska MBD-forskningen hade inte bara intresserat sig för hyperaktivitet, bristande 

koncentrationsförmåga och impulskontroll utan även lagt stor vikt vid patientgruppens 

motoriska problem. Detta arbete resulterade att Christopher Gillberg och hans medarbetare 

hade arbetat fram en egen diagnosbeteckning av beteendestörningen som kom att nämnas som 
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DAMP, Definicits in Attention, Motor Control and Perception. Samtidigt som Gillberg la 

fram DAMP reviderade den amerikanska psykiatriska föreningen sin diagnosmanual för 

tredje gången. I den nya upplagan DSM III hade beteendestörningen återigen bytt namn. 

ADD-diagnosens undergrupper hade slagits ihop till en enda diagnos: Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (Carlberg 2014). DSM har uppdaterats två gånger sedan dess och är 

nu aktuell i upplaga nummer fem.    

 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kommer presenteras nedan utifrån tre olika teman. De första två 

temana visar på att det finns flera olika perspektiv och förklaringsmodeller kring ADHD och 

att den etablerade förklaringen på diagnosen är ifrågasatt från vissa håll. Det tredje och sista 

temat beskriver kopplingen mellan ADHD och kriminalitet. Det biologiska perspektivet går i 

linje med den diskurs som mina dokument genomsyras av och den diskurs som jag kommer 

analysera i resultat och analys avsnittet. Det strukturella och kritiska perspektivet speglar 

istället det som diskursen utesluter och tonar ner. Det tredje temat i den tidigare forskningen, 

ADHD och kriminalitet, hjälper mig att förstå hur Kriminalvårdens klienter konstrueras och i 

vilken kontext diskursen existerar och frodas i.     

 

3.1 Det biologiska perspektivet på ADHD 

Den forskningen som ansluter sig till det biologiska perspektivet på ADHD anser att orsaken 

till ADHD har neurobiologiska förklaringar såsom biologiskt arv och/ eller mindre typer av 

hjärnskador som uppkommer i barnets tidigare utvecklingsfaser (Barkley 1997; Gillberg 

2013). Gillberg är en av dem som lyfter fram det biologiska arvet då han hävdar att i 40 till 70 

procent av fallen finns det en pappa, farbror, farfar, bror, syster eller en mamma som har eller 

har haft likande problem. Forskningen kring det biologiska perspektivet förklarar att ADHD 

har tre primära symptom vilka är hyperaktivitet, impulsivitet och bristande 

koncentrationsförmåga. Men att dysfunktionen i sig kommer till uttryck i andra symtom till 

exempel sviktande arbetsminne, bristande självkontroll, självbehärskning, motivation, 

tidsuppfattning, språk-och motorikutveckling samt potentiell reducerad förmåga till empati 

(Barkley 2006; Gillberg 2013). 

 

Det som är gemensamt för majoriteten av den biologiskt inriktade forskningen är att den 

motsätter sig sociala förklaringsfaktorer till ADHD. Sociala faktorers påverkan kan inte 
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resultera i ADHD men de kan möjligen medföra att störningen får en mer allvarligt art 

(Gillberg 2013). Barn med hjärndysfunktioner tenderar snarare att ”dra till sig” en mängd 

socialt ogynnsamma faktorer såsom destruktivt umgänge, mobbning eller grälande föräldrar 

vilket istället är förklaringen till den sociala kontext barnet befinner sig i (Gillberg 2013). 

Barn med ADHD har även ökad risk för dåliga skolresultat, låga akademiska prestationer, 

ångest, depression, aggression- och uppförande problem, brottslighet, missbruk samt 

svårigheter i vuxenlivet gällande sociala relationer, äktenskap och sysselsättning (Barkley 

1997). Det finns dock psykiatriker i den här grenen av psykiatrin som problematiserar 

genetikens påverkan genom att konstatera att det finns ett visst samband mellan genetik och 

beteende. Men att det inte betyder att individens sociala miljö inte kan ha en ännu större 

påverkan än generna (Rutter 2002). Det har fortfarande inte kunnat fastställas om vissa 

riskgener direkt påverkar det avvikande beteendet eller om generna ger upphov till en viss typ 

av social miljö som i sin tur leder till ADHD (Rutter & Silberg 2002). 

 

3.2. Det strukturella och kritiska perspektivet på ADHD 

Det andra och alternativa perspektivet på ADHD kommer från ett strukturellt perspektiv med 

kritiska inslag. Det gemensamma för forskningen som knyter an till det här perspektivet är 

kritiken till de neuropsykiatriska orsaksförklaringarna till ADHD. Det strukturella 

perspektivet hävdar att den neuropsykiatriska forskningen inte kan fastställa eller identifiera 

några neurobiologiska orsaksförklaringar till psykisk ohälsa och ADHD. Kritiken riktas även 

mot att den neuropsykiatriska forskningen bortser ifrån sociala, kulturella och strukturella 

förklaringsfaktorer och istället isolerar ADHD beteendet till något som nästan endast har 

biologiska och patologiska förklaringar (Kärfve 2000; Lamperd 2009; Svenaues 2015).   

 

Samtidigt finns det en del resonemang i forskningen som skiljer sig åt i det strukturella och 

kritiska perspektivet. De olika forskarna lyfter fram och problematiserar olika utgångspunkter 

utan egentligen säga emot varandra. Kärfves huvudsakliga budskap är att den 

neuropsykiatriska synvinkeln och definitionen av ADHD/DAMP endast är det senaste 

tillskottet i diskursen om människan. En diskurs som präglas av en människosyn där 

människan som väsen är likt en apparat och på så vis även kan vara defekt på olika sätt. 

Ambitionen blir då att spåra de defekta inslagen i befolkningen och åtgärda dessa. Detta 

medför att den rådande diskursen om människan är nära besläktad med socialdarwinismen 

eftersom att även denna söker patologiska förklaringar till mänskliga beteenden samt 
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normalitet respektive avvikelse (Kärfve 2000).  

 

Svenaues är den som lyfter fram att det är kulturella faktorer bidrar till att en psykiatrisk 

diagnos blir vanligare eller ovanligare i ett samhälle över tid. Samt att den stora ökningen av 

antalet ADHD-diagnoser som ägt rum i Sverige och övriga västvärlden de sista trettio åren är 

förmodligen kulturell betingad. Det som Sveneus även vill tillägga är att neuropsykiatriska 

begrepp och modeller inte bara har fått utrymme att förklara orsakerna och lösningarna 

gällande fenomenet utan också kommit att prägla vårt sätt att uppfatta och tolka varandra som 

människor. ADHD-diagnosen tenderar att numera inte bara vara ett stigma eller ett sätt att 

komma i åtnjutande av resurser, utan också en form av identitet. ADHD som diagnos blir 

alltså ett sätt att söka mening och legitimitet i ett lidande som annars blir obegripligt och 

självförvållat. Diagnosen blir den enskildes halmstrå att klamra sig fast vid när allt runt 

omkring verkar vara en kaotisk verklighet (Svenaues 2015).  

 

Lamperd understryker istället att ADHD bör ses i ljuset av socialkonstruktion och att 

medicinisk och vetenskaplig kunskap är socialt konstruerad utifrån sin tid och plats. Hon 

menar på att den socialkonstruktivistiska kritiken gällande ADHD och andra psykiska 

sjukdomar inte förnekar biologins påverkan på människans beteende eller emotionella 

problem utan istället betonar att definitionen på sjukdom styrs av kulturella faktorer och 

involverar maktrelationer. Hon argumenterar för att det är komplexa kulturella och politiska 

faktorer frambringat den ökning av kategoriseringar av människor och är en avgörande del av 

den reproduktion av vad som anses vara normalt respektive onormalt (Lamperd 2009). 

 

3.3 ADHD och kriminalitet 

ADHD är ett fenomen som vuxit sig allt starkare inom Kriminalvården som jag presenterade 

ovan men hur har det gått till? Robert Andersson (2012) förklarar det här ur ett historiskt och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Han menar att Sverige byggde upp en stor välfärdsstat 

under början av 1900-talet som genomsyrades av en socialingenjörskonst och stark tilltro till 

expertisen med medicinen i spetsen. Efter 70-talet föll rehabiliterings idealen vilket öppnade 

upp för något annat att prägla Kriminalvården. Här fick återigen den medicinska vetenskapen 

starkt fäste och de mediciniska professionerna och psykiatrin tog täten vilket medförde en 

moralisk ingenjörskonst. Kunskapsläget kring ADHD är konstruerad i termer av att ADHD är 

ett tillstånd som är orsakat av biologiska och genetiska defekter. Andersson betonar även att 
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kunskapsproduktionen av ADHD och hur den är utformad gör ADHD-klienterna inom 

Kriminalvården till något vetbart och styrbart. På så vis skapats det ett vetande om ADHD-

klienterna och hur det kommer sig att dessa individer begår kriminella handlingar vilket i sin 

tur gör dem styrbara.  

 

4. Teori 

I det här avsnittet lyfter jag fram vilka teoretiska begrepp och definitioner som jag senare 

använder mig av i min analys. De teoretiska begrepp som jag har använt mig av och 

presenterar här är makt och vetande av Michael Foucault och problematisering av Peter Miller 

och Nikolas Rose.  

 

4.1 Makt och vetande 

”Makt måste analyseras som något som cirkulerar, eller som någonting som bara fungerar i form av en kedja. 

Det finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig som någons vara eller ägodel. Makt används och 

utövas genom en nätlikande organisation” (Foucault 1980 översättning Roddy Nilsson 2008). 

 

Makt är ett begrepp som många av oss förknippar med Foucault. Han betonade att makt och 

kunskap, vilket jag kommer kalla för vetande, är absolut sammanflätade med varandra och 

kan inte skiljas åt. Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap och det är inte heller 

möjligt för kunskapen att inte framkalla makt. På så vis möjliggör ett visst vetande och vissa 

typer av (makt)ageranden och legitimerar även dessa. Makt och vetande är alltså beroende av 

och förutsätter varandra. Genom symbiosen mellan makt och vetande betonas det att 

diskursen alltid för med sig sociala konsekvenser. Diskursen som även den är sammanbunden 

med vetandet befinner sig aldrig utanför makten och kan därför inte studeras utan att makten 

tas med i beräkningen. Makt kan dessutom aldrig vara dold eller passiv utan makt kan endast 

existera som utövad makt. Foucault menar även att makt är dynamiskt, alltså något som 

befinner sig i ständig förändring (Nilsson 2008). 

   

Det är av vikt att understryka att Foucaults målsättning inte var att förklara, förstå eller tolka 

makten utan att beskriva hur makten utövades och vad den förde med sig – dess verkningar 

och effekter. Han fokuserade på kunskapsproduktionens procedurer, praktiker och 

institutioner vilka alla är med i produktionen av olika sanningar. Han menar att varje samhälle 

och epok i historien har sina speciella makt-kunskapsregimer vilka producerar olika 
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sanningar. Vad som vid varje tid och kontext erkänns som sanning är alltså ett resultat av 

olika diskursiva och institutionella - dvs. maktimpregnerade – praktiker (Nilsson 2008). Med 

hjälp av Foucaults resonemang kring makt och vetande samt fokuseringen på vad makt och 

vetandet för med sig kommer jag kunna förklara hur det har konstruerats ett vetande kring 

ADHD i förhållandet till kriminalitet, ADHD-klienterna och medicinen. Detta medför i sin tur 

att läkemedelsbehandlingen blir till en lämplig lösning.   

 

4.2 Problematisering  

Begreppet govermentality eller styrningsrationalitet är ett perspektiv som Foucault utvecklade 

under slutet av sitt liv och vars vidareutveckling bedrivits av andra forskare, exempelvis Peter 

Miller och Nikolas Rose vilka jag kommer använda mig av. Foucault framhåller hur styrning 

måste ses som en praktik som syftar till att forma, leda och påverka människors beteende 

(Nilsson 2008). Govermentality handlar på så vis om de tekniker och procedurer som styr och 

reglerar över mänskligt beteende samt hur vi i slutändan även styr oss själva. Det inkluderar 

även hur detta blir möjligt i praktiken. Styrning innebär alltså inte enbart att samhällets 

auktoriteter bestämmer vad människor ska göra. Denna styrning präglas i större utsträckning 

av att den verkar genom att vägleda eller rikta människors handlingar mot vissa önskvärda 

mål. Det är en maktutövning som verkar genom individernas önskningar och intressen istället 

för tvång (Wahlgren 2014). 

.  

Utifrån govermentality perspektivet lyfter Miller & Rose hur problem konstrueras som 

problem vilket i slutändan kan ses som en form av styrning. De lyfter även fram hur problem 

framställs för att kunna vara mottagliga för vissa specifika åtgärder. Problem kan därmed inte 

särskiljas från dess lösningar utan dessa har starka band till varandra (Miller & Rose 2008). 

Problematiseringar är   

 

 “instrinsically linked to devising ways to seek to remedy it. So, if a particular diagnosis or 

tool appears to fit a particular‘problem’, this is because they have been made so that they fit 

each other” 

 

Problemet består alltså av problemdefinition (problematisering), orsaker, konsekvenser och 

lösningar vilka alla hör samman med varandra, är beroende av varandra och samspelar ihop 

för att problemet överhuvudtaget ska kunna vara, konstrueras och existera (Miller & Rose 
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2008). Med hjälp av Miller och Rose begrepp problematisering kommer jag beskriva hur 

ADHD- fenomenet konstureras och framställs som socialt problem i relation till kriminalitet 

som i slutändan blir mottagligt för just läkemedelsbehandling som lösning.   

 

5. Metod 

Här i mitt metodavsnitt kommer jag presentera val av metod och vetenskapsteoretisk ansats 

och diskursanalys vilka de senare två kommer vara redskapen i min kommande analys. Jag 

kommer även presentera urval, urvalsmetod, mitt empiriska material, hur jag gick tillväga, 

etiska övervägningar samt avluta avsnittet med en metoddiskussion. 

  

5.1. Metodval och vetenskapsteoretisk ansats 

Mitt examensarbete är av kvalitativ karaktär vilket innebär att syftet är att förstå en beskriven 

verklighet genom att analysera språkliga utsagor. Vid användningen av kvalitativ metod ställs 

det krav på forskaren har ett reflexivt förhållningssätt till sitt material under hela processen. 

Om inte författaren följer detta finns det risk att resultatet och analysen speglar författarens 

egen förförståelse och värderingar istället för att bringa förståelse för den beskrivna 

verkligheten som man studerar (Fejes & Thornberg 2009).   

 

Den vetenskapsteoretiska ansats som jag kommer ansluta mig till i mitt examenarbete är 

socialkonstruktivismen. Valet av vetenskapsteoretisk ansats baseras på 

socialkonstruktivismens kärna där verklighet, kunskap och sanningar anses vara socialt 

överenskomna och kontextberoende samt i ständig omförvandling (Jönson 2010). När vi 

använder oss av språk konstruerar vi en verklighet. Det är genom att vi namnger ting, 

grupperingar eller händelser som vi skapar ett sammanhang – en verklighet produceras. Om vi 

ser världen utgår ifrån föregående resonemang blir det omöjligt att hävda att det finns någon 

objektiv hållpunkt eller utsiktsplats utanför dikurserna eller bortom de språkliga 

framställningarna. I och med att all kunskap är socialt konstruerad kan den kunskap inte heller 

avspegla en klar och uppenbar verklighet. Det handlar inte om att förneka att 

samhällsfenomen och problem existerar utan poängen är att vi bara kan tänka kring dessa 

genom diskursiva mönster och gränser (Börjesson & Palmblad 2007).  
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Min förhoppning är att socialkonstruktivismen bringar ett kritisk ljus och djup i uppsatsen där 

det skriftliga ordet inte ses som en absolut sanning, utan snarare som en produkt av de 

rådande sociala och kulturella strukturerna. Samt att det inte bara finns en möjlig 

framställning av verkligheten och på så vis finns det inte heller en typ av sanning (Jönson 

2010; Thomassen 2007).    

 

5.2. Diskursanalys 

En av grundstenarna till min uppsats är diskurs. Jag har valt att använda mig av diskursanalys 

som metod och redskap i min analys för att kunna svara på mina frågeställningar. Men vad är 

egentligen diskurs och hur kan man använda sig av den? Diskurs är till viss del ett 

svårhanterligt begrepp eftersom att det omfamnar ett brett och spretigt område. Om vi ska 

göra det någorlunda enkelt för oss kan vi beta ner det till att diskursanalys handlar om att 

språket används eller fungerar som ett verktyg för meningsskapande och maktfördelare. Det 

praktiserande språket uttrycker relationer och maktförhållanden, vem får säga vad och vad 

som ett meningsfullt yttrande (Jönson 2008). Diskursen kan förstås som en cirkel som i sitt 

yttersta lager består av barriärer. Det som är uppbyggt inom dessa barriärer, själva diskursen, 

medför att vissa uttalanden kan komma in i cirkeln och därmed inkluderas i diskursen. 

Samtidigt som att andra uttalanden inte kan passera i barriärerna och på så vis exkluderas från 

diskursen. Diskursen består alltså av utestängningsmekanismer som speglar diskursens inre 

relationer som avser regler om vad man kan tala om, vad som anses vara normalt respektive 

onormalt samt sant och falskt (Bergström & Boréus 2012). Diskursen talar även om vilka 

dominerande mönster, teman och tankefigurer som den själv är bärare av (Jönsson 2008).   

 

5.3 Foucaultinspirerad diskursanalys 

Enligt Foucault är arkeologin en metod för att gräva fram de dolda lager av kunskap som 

finns i ”arkiven”. Kärnan i arkeologin är att den inriktar sig på att analysera utsagor och de 

betingelser som gjort det möjligt att uttala just dessa utsagor. Hur kommer det sig att det som 

betraktas som sant vid en viss tidpunkt betraktas som sanning? Det som blir av vikt här är 

vilka kunskapsmässiga betingelser som givit vissa typer av utsagor ett sanningsvärde, och 

vilka regler, vilken ordning, som gjort att de räknas som sanna eller falska. Hur en diskurs 

föds och växer fram undersöks eller förstås inte i termer av sanning utan i termer av de olika 

villkor som möjliggör denna sanning (Wahlgren 2014). Det något paradoxala med diskursen 

är att den hör hemma i en socialkontext som den både är en del av och är med att utforma 
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(Wahlgren 2014). Diskursen är alltså något som ständigt är i förändring. Den produceras, 

reproduceras och omformas i sin egna sociala och historiska kontext (Foucault 1993). 

 

En av de metodiska poänger Foucault gör gällande diskursen är att den definieras lika mycket, 

om inte mer, genom vad den utesluter och begränsar som genom vad den innehåller. 

Diskurserna utgör även en begräsning för vår språkliga kreativitet och våra möjligheter att 

säga något om världen vi lever och befinner oss i (Nilsson 2008).   

 

Min ambition är att utgå ifrån diskursen själv, hur den ter sig, dess regelbundenheter, dess 

gränser och söka mig mot de yttre villkoren för dess möjlighet till överlevand (Foucault 

1993). Begreppet diskurs kan ses som både teori och metod och går ofta hand i hand med 

varandra. Jag kommer att använda mig av begreppet som både teori och metod då det är en 

sammanflätning av de båda delarna.  

 

5.4 Urval och urvalsmetod 

Urvalsmetoden jag har använt mig av kallas för målinriktad urvalsmetod vilket innebär att 

forskaren/författaren väljer sitt material på ett strategiskt vis istället för ett slumpartat sätt. När 

jag valde mitt material utgick jag ifrån min problemformulering och studiens frågeställningar. 

På så vis har dokumenten valts utifrån hur relevanta de är i relation till mitt problem och mina 

föreställningar. Jag har använt mig av alla dokument som finns publicerade kring ADHD på 

kriminalvårdens hemsida. Jag har inte valt bort något dokument utan laddat ner alla dokument 

som har hanterat ADHD och därefter läst alla utifrån mitt lässchema.  

 

5.5 Presentation av material 

Titel: ”ADHD i Kriminalvården - sammanfattningsrapport”  

Författare/årtal: Lena Lundholm, 2013.  

Syfte: sammanfatta kunskapsläget kring ADHD i kriminalvårdenspopulation och kartlägga 

vad som gjort och görs inom utredning och behandling av ADHD inom myndigheten.  

Metod: Sammanställning av studier som genomförts inom kriminalvården gällande ADHD på 

en kriminalvårspopulation eller med kriminalitet, utåtagerande eller missbruk som utfallsmått. 

Resultat: ADHD som riskfaktor för kriminalitet och starkt samband mellan ADHD-diagnos 

och missbruk samt kriminalitet.  
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Titel: ”Bättre sent än aldrig- utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten”  

Författare/årtal: Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark 2010 

Syfte: Undersöka frekvensen av ADHD på ansalten, utvärdera effekterna av läkemedlet 

Metylfenidat i kombination med psykosociala insatser, studera genomförbarheten av 

utredning, diagnostik, behandling och de långsiktiga effekterna av detta samt skapa kunskap 

samt minska sannolikheten för återfall och fortsatt brottslighet hos klienterna. 

Metod: Screening av intagna, ADHD-utredning och läkemedelsbehandling.  

Resultat: Läkemedelsbehandling bidrog till att ADHD-klienter kunde tillgodose traditionella 

behandlingsinsatser inom Kriminalvården. ADHD-läkemedelsbehandlingen för med sig 

socioekonomiska vinster samt skapar bättre förutsättningar för att klienten inte ska återfalla i 

brott.  

 

Titel: ”Orsaker till kriminalitet -sammanfattningsrapport”  

Författare/årtal: Sebastian Lundström & Ralf Kuja-Halkola 2013 

Syfte: Sammanfatta den etologiska forskningen som bedrivits med stöd från Kriminalvården 

under perioden 2007-2013. Sätta in forskningsresultat i ett sammanhang med fokus på dess 

användbarhet. Identifiera fortsatta forskningsbehov med bäring på Kriminalvårdens 

verksamhet. 

Metod: Sammanfattning av Kriminalvårdens rapporter. 

Resultat: Etologi bakom kriminalitet, koppling mellan psykisk ohälsa och kriminalitet samt 

möjliga kausala riskfaktorer för kriminalitet.   

 

Titel: ”PAMUT Projekt ADHD mobilt utredningsteam slutrapport”  

Författare/årtal: Anna Simonson & Lena Lundholm 2013   

Syfte: Skapa bättre omhändertagande för klienter med ADHD angående utredning och 

behandling inom Kriminalvården. Identifiera fler klienter med ADHD på de anstalter som 

ingår i projektet och erbjuda denna ADHD-screening. Samt bidra till att öka antalet klienter 

som får en utredning under sin verkställighet.   

Metod: ADHD-screening av klienter, utredning, behandlingskonferens, diagnos och vårdplan.   

Resultat: Hälften av de klienter som screenades för ADHD fick diagnos. Oavsett ADHD-

diagnos eller inte fick de allra flesta klienterna en eller flera psykriatriska diagnoser, där 

någon form av missbruk/beroende var det vanligast förekommande.    
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Titel: ”Prevalens av uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) och missbruk hos 

fängelsedömda kvinnor”  

Författare/årtal: Maija Konstenius, Lena Lundholm, Nitya Jayaram Lindström, Björn Philips 

& Johan Franck 2009  

Syfte: Undersöka förekomsten av ADHD och missbruk bland fängelsedömda kvinnor samt 

undersöka hur användbar enkel screening av ADHD-symtom är i denna population. 

Metod: Screening som innefattar självskattning av ADHD-symtom och missbruk. Fördjupad 

diagnostik med intervjuer och psykometriska test. 

Resultat: ADHD är vanligt förkommande hos fängelsedömda kvinnor i Sverige. 20 % av 

kvinnorna som genomgick utredningsintervjuerna uppfyllde diagnoskriterierna för ADHD. 77 

% av kvinnorna hade antingen missbruk eller beroende. Drogberoende är mycket vanligt hos 

kvinnor med ADHD.  

 

5.6 Tillvägagångssätt 

I arbetet med mitt resultat och analys har jag utgått ifrån mitt lässchema vilket har varit mitt 

främsta verktyg i processen att svara på mina frågeställningar. Jag läste igenom dokumenten 

en första gång och därefter formade jag ett lässchema enligt tre olika teman. De teman var 

kopplingen mellan ADHD och kriminalitet, ADHD-klienten och den medicinska 

behandlingen vilka utmärkte sig i termer av den medicinska och neuropsykiatriska diskursen. 

Dessa tre teman blev basen för mitt kommande lässchema där jag utgick ifrån hur Bolander 

och Fejes (2009) beskriver processen kring en Foucaultinspirerad diskursanalys. Det går i 

huvudsak ut på att forma frågorna i läschemat om vad som sägs och hur samt betonas och vad 

som utesluts med hjälp av diskursbegreppet och ens valda teori. De teoretiska begreppen som 

genomsyrade mitt lässchema var Foucault makt och vetande och Miller och Rose 

problematisering 

 

Frågorna i mitt lässchema och svaren jag kunde utläsa från dem har varit vägledande i 

presentationen av mitt resultat och analys. Detta landade slutligen i de sex olika teman som 

min resultat- och analysdel består av idag. Det är vissa frågor som har varit mer centrala än 

andra för mitt resultat och min analys vilket har sin förklaring i hur användbara de har varit i 

förhållande till studies frågeställningar. De frågor som jag har lagt mer krut i är hur klienterna 

beskrivs och vilket vetande som får framkomma och konstrueras i dokumenten. Dessa två 

frågor har varit av stor betydelse för att studien skulle kunna presentera svar på 
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föreställningarna.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:460) etikprövningslagen i kraft vilken avser 

etikprövning av forskning som rör människor. Lagens syfte är att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Forskning är viktigt för 

samhällets utveckling samtidigt som individerna som medverkar i forskning ska skyddas i den 

bemärkelsen att de inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada. Därför bör det ständigt 

föras en diskussion och avvägning rörande forskningens nytta och risken för att individen kan 

ta skada (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Utifrån 3-4 § i lagen (2003:460) etiksprövningslagen behöver jag ta ställning till olika 

överväganden. För det första om min studie kommer behandla känsliga personuppgifter 

gällande ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. I och med att 

min uppsats inte kommer innefatta någon direktkontakt med enskilda individer samt att 

uppsatsens fokus ligger på strukturellnivå minskar sannolikheten för att ensskilda individers 

känsliga personuppgifter kommer att behandlas. För det andra medför urvalet av redan 

offentliga och publicerade dokument på statlig eller kommunal nivå att risken för att skada 

enskilda individer fysiskt och/eller psykiskt minskar avsevärt (Vetenskapsrådet 2011). Dock 

behöver jag ha i åtanke hur jag presenterar mitt resultat genom att resonera och 

problematisera ADHD på ett respektfullt sätt med tanke på att det finns många individer som 

har denna diagnos.  

 

Kvalitativ dokumentanalys inkluderar inte direktkontakt med individer men är för den saken 

skull inte helt etiskt oproblematisk. Det kan ifrågasättas vilken ingång dokumentläsaren har 

till dokumenten vilket i sin tur kan påverka uppsatsens trovärdighet. May menar på att 

dokument inte kan läsas på något opartiskt sätt utan vi bör istället närma oss dem med 

engagemang (May 2013). Utifrån det här har jag valt att läsa och analysera dokumenten ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv samt låta mitt samhällsengagemang och samhällskritik vara 

drivmedlet i min uppsats.  
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5.8 Metoddiskussion 

Det finns en rad olika metodiska poänger som har varit avgörande för mitt resultat på olika 

sätt. Först och främst har valet av vetenskapsteoretisk ansats både hjälpt att avgränsa området 

men även till viss mån begränsat det. Då jag har använt mig av en socialkonstruktivistisk 

ansats har jag studerat hur verkligheten är språkligt konstruerad kontexten i en viss kontext 

och vad detta gör och producerar. En av begräsningarna som socialkonstruktivismen medfört 

är att ingenting kan studeras och betraktas som objektivt. Jag tycker dock att detta är något 

som snarare har berikat mitt resultat och analys i slutändan genom att poängtera att 

kriminalitet, ADHD och läkemedelsbehandlingen inte är något absolut eller givet. En annan 

begränsning som valet av vetenskapsteoretisk ansats genererat är att min egen förförståelse 

har präglat tolkningen av mitt material. Det finns alltså en inneboende problematik kring 

objektivitet i användandet av kvalitativ metod och socialkonstruktivism (Thomassen 2007). 

Jag har försökt vända denna problematik till studiens fördel genom att betona att det lika väl 

kunnat se ut på något annat sätt beroende på hur vi skulle konstruerat vissa saker och ting till 

exempel hur det talas om klienterna, ADHD eller medicinen och hur de framställs.  

 

Min urvalsmetod och mitt urval har inte haft en alltför stor inverkan på hur uppsatsen blev 

som slutprodukt. I och med att jag har använt mig av alla dokument som hanterar ADHD som 

finns tillgängliga på Kriminalvårdens hemsida. Detta gör att jag inte har sorterat något 

material. Men med tiden kommer det kanske finnas fler dokument som hanterar ADHD inom 

Kriminalvården vilket i framtiden skulle kunna leda till annat utfall i en liknande studie. Dock 

har materialet i sig haft en större inverkan på mitt resultat. Alla dokument har inte haft lika 

stort inflytande på resultat och analys. Utvärderingen av ADHD-projektet på 

Norrtäljeanstalten ”Bättre sent än aldrig” har varit mer användbart utifrån mina 

frågeställningar och har därmed haft ett större inflytande på resultat och analys. Det här kan 

ha och göra med att projektet var det första i sitt slag och har därför en mer ingående 

utvärdering.  

 

Jag har även behövt förhålla mig kritisk till materialet. Jag har ställt olika kritiska frågor till 

materialet som är källans innehåll riktigt och är fritt från förutfattade meningar samt grundat 

på sakliga grunder? I vilket syfte skrevs och publicerades källan? När skrevs den och i vilken 

kontext?  Hade författaren några eventuella intressen att betona något, ljuga, tona ner eller 
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överdriva något? Genomsyras källan av en viss jargong? Innehåller källan något som är osagd 

och/eller sådant som måste läsas mellan raderna? (Bergström & Boréus 2000).  

 

Sammanfattningsvis på frågorna ovan ansluter sig alla dokumenten mer eller mindre till en 

medicinsk diskurs med en positivistisk anda. Det finns en outtalad föreställning om att vi bara 

vet mer och mer om ADHD, kriminalitet och kriminalvårdens klienter samt att det finns en 

objektiv sanning om detta. Dokumenten fokuserar på individuella orsaksfaktorer bakom 

kriminalitet och forskning och resonemang som styrker och legitimerar Kriminalvårdens 

ADHD-projekt. På så vis osynliggörs och tonas sociala och strukturella faktorer gällande 

kriminalitet och ADHD-klienterna ner vilket även är något som min analys visar på. Det 

förekommer även spekulationer och påståenden som inte är sakligt grundade. Ett exempel på 

det är i ”Bättre sent än aldrig – utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” där de 

inte har genomfört några framtidskalkyler om eventuella samfälliga vinster på ADHD-

läkemedelsbehandlingen men ändå uttalar som om det. Vilket intresse har då Kriminalvården 

att publicera den här typen av dokument? Kriminalvården tycks ha intresse och syfte av att ge 

en sammanhängande bild av ADHD i samband med kriminalitet. Detta är även något som min 

diskursanalys visar på då alla dokumenten är prepresentanter för en och samma diskurs utan 

motsägelser. Kriminalvården verkar även ha ett intresse att underbygga och legitimera deras 

egna ADHD-projekt.   

 

En av nackdelarna med diskursanalys är att det inte är lätt att styrka och kontrollera vad som 

har hänt under processens gång. Tillämpandet av diskursanalys, likt annan kvalitativ metod, 

sätter stor tillit till författarens instinkter och intuition vid tolkningen av data samt 

redovisningen av hur författaren har gått tillväga (Denscombe 2009). Jag har försökt väga upp 

detta genom att vara så strukturerad, tydlig och konkret som möjligt samt visa på hur mina 

resultat hänger samman och samverkar.     

 

6. Resultat och analys 

Mitt resultat och analysen består av sex olika teman. De tre första teman har en deskriptiv 

karaktär. De lyfter fram hur materialet beskrivit olika utsagor gällande ADHD kopplat till 

kriminalitet, ADHD-klienterna och medicinen. Därefter kommer två teman som mer beskriver 

hur dessa tre utsagor samverkar och hur vi teoretiskt ska förstå hur läkemedelsbehandlingen 

konstrueras som lämplig lösning inom Kriminalvården. Det sjätte och sista temat är i vilken 
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kontext den neuropsykiatriska- och medicinska diskursen kan leva och frodas i. 

Kontextanalysen ger oss en djupare förståelse för hur ADHD-läkemedelsbehandlingen 

konstrueras till en passande lösning inom Kriminalvården i vår samtid.   

 

6.1 ADHD – fribiljetten till kriminalitet 

Hur framställs kopplingen mellan ADHD och kriminalitet? ADHD målas upp som en fribiljett 

till ett kriminellt liv. Detta sker genom att ADHD framställs som en orsaksfaktor till att 

individen hamnar i kriminalitet och social marginalisering genom att den benämns som en 

riskfaktor vilket är i linje med det biologiska perspektivet. Problemen och svårigheterna som 

följer ADHD anses vara spridda över en rad olika områden såsom svårigheter i skolan, på 

arbetsmarknaden och relationer samt missbruk och kriminalitet. I sammanfattningsrapporten 

”ADHD i Kriminalvården” beskrivs kopplingen mellan ADHD och kriminalitet enligt citatet 

nedan: 

 

”Obehandlad ADHD är en trolig kausal (dvs. direkt orsakande) riskfaktor för bla. Skolmisslyckanden, 

svårigheter på arbetsmarknaden, relationsproblem, missbruk, för tidig död och kriminalitet.” Lundholm 2013 s. 

15 

I ” Prevalens av uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) och missbruk hos 

fängelsedömda kvinnor” hittar vi ett exempel likande det ovan. Det är inte bara risken för att 

hamna i missbruk och kriminalitet som tas upp utan även risken för att återfalla i missbruk 

och kriminalitet.  

 

”… Samtidigt har det visats att hos personer med ADHD är missbruksdebuten ofta tidigare och missbruksstilen 

intensivare jämfört med andra missbrukare…. Man kan således misstänka hög förekomst av ADHD i gruppen 

med hög återfallsrisk ”Franck, Jayaram-Lindström,  Konstenius, Lundholm & Philips 2009 s. 4 

 

Hur det kommer sig att ADHD ökar risken för alla de här problemen och svårigheterna anses 

grunda sig i ADHD huvudsymtom t.ex. bristande impulskontroll. Samt att ADHD i sig är ett 

tillstånd som klienterna inte själva kan hantera. I ”Bättre sent än aldrig – 

utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” beskrivs kopplingen mellan 

våldsbrott, missbruk och ADHD på det här viset: 

 

”Våldsbrott dyker upp tämligen tidigt kanske som ett sorts uttryck för bristande impulskontroll och svårigheter 

att hantera det normala sociala samspelet. Missbruk uppträder också mycket frekvent. Det är en vanlig 

uppfattning att en icke obetydlig del av detta missbruk kan beskrivas som självmedicinering från början, men 
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som sedan övergått i ett missbruk eller beroendetillstånd” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010  s. 14-15 

 

ADHD i sig verkar även anses försvåra möjligheten att se den multifaktoriella problematik 

som dessa klienter har. ADHD i sig anses vara delaktig tillsammans med klienternas 

problematiska liv vilket har skapat ett komplext sammanhang av multiproblematik. Man 

behöver alltså försöka isolera ADHD för att kunna reda i denna multiproblematik. Citatet 

nedan är taget ur ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på 

Norrtäljeanstalten”. 

 

”Man brukar ibland säga att det är viktigt att ha en helhetssyn kring klienten i ett vård, 

behandlingsrehabiliteringsarbete. I alla synnerhet då det gäller personer med en multifaktoriell problematik. 

För vissa personer, likt klienterna i detta projekt, är detta lättare sagt än gjort eftersom funktionshindret ADHD, 

dels i sig själv och dels till följd av det liv klienterna har levt har skapat en mångfacetterad, komplex och 

sammansatt multiproblematik …” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 26 

 

6.2. De hopplöst kriminella 

Diskursen som präglar dokumenten går i linje med det biologiska perspektivet på ADHD och 

ansluter sig till vad jag kommer kalla för den neuropsykologiska- och medicinska diskursen.  

Detta perspektiv och denna diskurs förklarar att ADHD är en genetisk defekt i hjärnan (Se t 

ex Barkley 1997; Gillberg 2013 ). Vi kommer behöva ha det i åtanken för att förstå hur 

dokumenten framställer och beskriver ADHD-klienterna. ADHD- klienten beskriv som en 

person som har en multiproblematik som innefattar missbruk, misslyckad skolgång, en 

kriminell livsbana som har axelererat över tid och som mellan sina fängelsevistelser har varit i 

kontakt med en rad olika myndigheter och haft ett stort behov av vård i olika former. I ”Bättre 

sent än aldrig - utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” beskriv den typiske 

klienten i projektet såhär: 

 

”Den typiske klienten i detta projekt ser sammanfattningsvis ut på följande vis: 

* Han är mellan 22 och 61 år. 

* Han har inlett sin utanförskapskarriär tidigt i livet, ofta i lågstadieåldern. 

*Han har haft stora problem att fullfölja sin skolgång. 

* Han har genomsnittligt en begåvnings nivå jämförbar med normalpopulationen. 

* Många har ett mycket stort antal brott och domar i bagaget. 

*Hans brottslighet har accelererat över tid och inkluderar oftast (svåra) våldsbrott. 

* Han har missbrukat narkotika och alkohol. 

* Han har under perioder mellan de olika vistelserna inom kriminalvården haft mängder av kontakter med 
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andra offentliga vård- och rehab aktörer. ” Nilsson & Nilsson Lundmark  2010 s. 15-16 

 

Ett ytterligare exempel på klientbeskrivningarna ur ”Bättre sent än aldrig – 

utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” är klienten ”Jeppe” som 

används som en förklaring av en typisk ADHD-klient. 

 

”Jeppe är 33 år gammal. Han har sett stort antal domar bakom sig. Han vistas nu på Norrtäljeanstalten med ett 

6 år långt straff. Han har dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott och våldsbrott. Brottsligheten har accelererat 

över tid. Mellan fängelsevistelserna har han haft betydande kontakter med socialtjänsten, beroendevård, 

psykiatrisk vård och akut somatisk vård. Hos många av dessa aktörer är han känd som en svår, besvärlig, 

krävande och stundtals hotfull person. Jeppe är normalbegåvad men har trots detta misslyckats rejält med sin 

skoltid. Han saknar betyg från grundskolan. Hans utanförskap och asociala beteende inleddes i 6-7 årsåldern. 

Jeppe har ADHD.” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s.5  

 

Klientgruppen framställs även som att de inte var behandlingsbara innan de blev utredda för 

ADHD och på så vis fick addera ADHD- läkemedel i sin behandling. De tidigare 

behandlingsinsatserna anses varit ineffektiva och verkningslösa när ADHD var obehandlat, 

alltså när dessa individer inte försågs med ADHD-läkemedel. Det är först när klientens 

ADHD symtom lindras, genom medicineringen, som klienten kan ha förmågan att ta emot 

andra behandlingsinsatser. Med andra ord behöver man förändra klientens patologiska defekt 

och lindra dess symtom innan andra mer traditionella behandlingsinsatser kan bli effektiva 

och ge resultat. I ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på 

Norrtäljeanstalten” talas det om hur det obehandlade funktionshindret ofta leder till 

ineffektivitet av kriminalvårdinsatser: 

 

”Det finns cirka 7.000 personer intagna på fängelser och häkten i Sverige . Mellan 25 % och 45 % av dessa 

beräknas ha ADHD. Det sitter med andra ord mellan 2.000 och 3.000 personer intagna med ett mediciniskt 

obehandlat neuropsykiatriskt funktionshinder som ofta leder till att olika former av kriminalvårdsinsatser blir 

tämligen ineffektiva” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 5 

 

Vi finner ett ytterligare citat i ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-

projektet på Norrtäljeanstalten” som visar på att klienten kan tillgodogöra sig de traditionella 

behandlingsinsatserna tack var läkemedelsbehandlingen. 

 

”För projektets klienter har i stort sett inga nya insatser införts. Man deltar i insatser som redan tidigare har 

funnits. Den avgörande skillnaden är att för många klienter leder medicineringen till att man nu kanske för 
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första gången kan tillgodogöra sig insatsen utan att avbryta den. Man klarar av att läsa en hel bok utan att 

ständigt tappa uppmärksamheten och koncentrationen. Man får en uthållighet som gör att man orkar fullfölja 

även längre kunskapsprocesser. Man hamnar inte ständigt i konflikter till följd av bristande impulskontroll.” 

Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 22 

 

Nedan har vi ännu ett citat ur ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-

projektet på Norrtäljeanstalten” som visar på hur ADHD-medicinen lindrar ADHD-

symtomen. Detta i sin tur anses bidra till att klienten kan tillgodogöra sig rehabilitering och 

utbildning som kriminalvården erbjuder.  

 

”… den medicinska insatsen ensam utgör inte lösningen på de intagnas problem. Den utgör en förutsättning 

eller grund för att man ska kunna ta tag i dessa problem. Lite tillspetsat kan man säga att medicineringen 

minskar ett antal yttringar eller symtom av det neuropsykiatriska funktionshindret som gör att man kan 

tillgodogöra sig olika rehabiliterings- och utbildningsprogram” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 17  

 

För att kunna förstå hur man kan tala om ADHD-klienterna på det här viset behöver vi kasta 

oss tillbaka i historien. Föreställningen om obotliga kriminella är nästintill uråldrig. Sen 

fängelset infördes som institution har intresset rikts mot brottsligen snarare än själva brottet. 

När man på 1820-talet började göra statistiska undersökningar på fångpopulationen fann man 

även återfallsbrottsligen. Detta resulterade i att kriminalvetenskaperna riktade fokus på hur 

man skulle minska återfallen och sökandet efter den obotlige var i full gång. Både kroppens 

yttre proportioner och karaktärsdrag samt hjärnans sinnesförmågor har varit föremål i 

sökandet efter den obotlige dock utan någon större framgång (Andersson 2005).  

 

Om vi ska se sökandet efter den obotlige utifrån dagens kontext så befinner vi oss i en epok 

där man talar mycket om risker. Vi lever i en tid som genomsyras av ett risktänkande som 

bygger på att vi hela tiden ska försöka förutse problem för att kunna lösa dem innan de 

uppstår. Det hela handlar om att försöka avgöra vad eller vilka som utgör potentiella hot eller 

faror och att åtgärda dessa innan de blir faktiska problem genom att utföra bedömningar av 

situationer och populationer. Med hjälp av dagens vetenskapsoptimism till medicinen och 

psykiatrin och risktänkandet blir ADHD-klienterna inom Kriminalvården till riskindivider 

(Andersson 2005). Utifrån Foucault har den medicinska och psykriatriska diskursen skapat ett 

vetande kring klientgruppen. De har en diagnos, en genetiskt defekt, som gör att de är 

överaktiva och impulsiva till sitt beteende. De anses även inte kunna tillgodogöra sig 

traditionella behandlingar vilket ökar risken för de att återfalla i brott. Genom att screena, 
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utreda och diagnostisera dessa individer från den övriga fångpopulationen blir det möjligt att 

tala om eventuella framtidsprognoser och risker. Detta i sin tur genererar att det blir möjligt 

att minska riskerna. Tack vare ADHD-diagnosen, prognosen och risktänkandet blir ADHD-

klienterna inte längre några obotliga och hopplöst kriminella som de var innan sin diagnos 

och läkemedelsbehandling. De tillhör istället nu det klientel som är behandlingsbara. 

 

6.3 Medicinen räddar och förhindrar återfall i brott 

Medicineringen av ADHD framställs en lämplig lösning på Kriminalvårdens problem och 

uppdrag gällande behandling och brottprevention för denna klientgrupp. ADHD – 

läkemedelsbehandlingen anses inte vara den enda lämpliga lösningen men den lösning som 

förutsätter att de andra lösningarna blir effektiva. Det första citatet hämtat ur ”ADHD i 

Kriminalvården” visar på ett resonemang om att läkemedelsbehandlingen tycks fungera i 

förbyggande syfte gällande återfall i brott.    

 

 

”Resultaten visar att läkemedelsbehandling mot ADHD tycks innebära sänkt risk för brottslighet. För att 

hantera problemet med ”selektion p.g.a. indikation”, dvs. att det ofta är de med svårast ADHD, tilläggsproblem 

och störst risk för kriminalitet som förskrivs läkemedel jämförs i inom-individanalyser de perioder när personer 

med diagnostiserad ADHD använt ADHD-läkemedel med perioder då samma personer inte använt läkemedel. 

Deras brottslighet var 32 % lägre vid läkemedelsbehandling mot ADHD. Resultaten gällde för män och kvinnor, 

samt för våldsbrott, drogrelaterad brottslighet, misstänkta och lagförda brott.” Lundholm 2013 s. 26 

 

Citatet nedan är även det taget ur ”ADHD i Kriminalvården” är ett till exempel på samma 

resonemang som ovan. Genom att ADHD-medicinen lindrar och minskar symtomen bidrar 

det till att minska riskerna för att klienten ska återfalla i brottslighet. 

 

”Kriminalvårdens uppdrag är att förhindra återfall i brott. Därför har den nya kunskapen om behandling av 

ADHD som återfallspreventiv insats stor betydelse. Det är också teoretiskt rimligt att tänka sig att behandling 

som leder till minskning av ADHD – symptom kan ha positiva effekter som i sin tur påverkar risken för återfall i 

brott” Lundholm 2013 s. 27 

 

Här nedan är ett ytterligare citat likande de under föregående rubrik som är taget ur ”Bättre 

sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten”. 

Läkemedelsbehandlingen anses vara en lämplig lösning genom att den lindrar och minskar 

symtom vilket medför att klienterna kan tillgodogöra sig den andra delen av behandlingen.  
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”En följd av läkemedelsinsatsen är att många (de flesta) av funktionshindrets olika yttringar i form av bristande 

impulskontroll, koncentrationsförmåga etc. reduceras eller rentav upphör. Detta innebär att klienterna, kanske 

för första gången, kan tillgodogöra sig de behandlingsprogram som kriminalvården har att erbjuda.” Nilsson & 

Nilsson Lundmark 2010 s. 16 

 

Medicinen anses även ha en så pass stor inverkan på klienterna att den bidrar till att de börjar 

se på sig själv med nya ögon, på ett positivt sätt. ”Bättre sent än aldrig – 

utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” beskriver medicinens 

inverkan såhär:  

 

”En följd av projektet är att de intagnas koncentrationsförmåga och uthållighet tilltar högst avsevärt. 

Motivation att lära är stor. Man börjar se sig själv på ett nytt sätt, med betydligt mera positiva förtecken. Man 

kanske slutar se sig själv som dum och obildbar och förstår att de inlärningsproblem man haft beror på 

funktionshindret. Man lär sig bättre och mer långsiktiga strategier för inlärning…” Nilsson & Nilsson 

Lundmark 2010 s. 23 

 

 I ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” 

lyfts det även fram att det är av stor vikt att medicineringen av ADHD fortsätter efter 

klienterna friges eller blir placerade på någon annan anstalt eller behandlingshem. Det 

framkommer att utebliven medicinering kan leda till misslyckanden i behandlingsprocessen 

eller att den avbryts. Utebliven medicinering resulterar i att ADHD-symtom aktiveras på nytt 

vilket ökar risken att klienten återfaller in i gamla livsmönster och kriminalitet.  

 

”Då de intagna ska friges eller komma till annan anstalt förutsätter fortsatt framgång att man dels lyckas 

etablera kontakt med aktuell socialtjänst men kanske än mer att den medicinska behandlingen kan fortsätta... 

Detta har för enskilda klienter lett till drastiska misslyckanden då medicinering uteblir och det neuropsykiatriska 

funktionshindrets alla symtom aktiveras på nytt… hur kan detta få ske? Vilka strukturella mekanismer skapar en 

situation som denna och vilket mänskligt lidande och vilka socioekonomiska kostnader ger inte detta upphov 

till? Och är det inte i huvudsak onödig?” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 7 

 

Nedan har vi ett till ytterligare exempel ur ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av 

ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten” på hur viktigt det anses vara att 

läkemedelsbehandlingen fortsätter när klienter inte längre är placerad inom Kriminalvårdens 

ansalter.  

 

”… Detta innebär att inför frigivningen är det viktigt att hitta/skapa förutsättningar för att 

läkemedelsförskrivningen kan fortgå utan avbrott efter avslutad prövning, ifall personen önskar fortsätta 
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behandlingen, då man går vidare till annan anstalt, behandlingshem, öppenvård eller frigivning. Annars är 

risken stor att processen avbryts och misslyckas” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 16 

 

Det framställs också att obehandlad ADHD orsakar mänskligt lidande och stora 

samhällskostnader i ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av ADHD-projektet på 

Norrtäljeanstalten”. Detta leder oss in i ett resonemang om att utebliven 

läkemedelsbehandling genererar allvarliga konsekvenser både för individen och för samhället. 

Konsekvenserna i sin tur används för att skapa legitimitet för läkemedelsbehandlingen som en 

lösning.  

 

”En första reflektion då man närmar sig problemet och målgruppen är att om denna typ av 

läkemedelskomplement till övrig behandling ger goda effekter, den skulle kunna beröra flera tusen obehandlade 

intagna/patienter och konsekvenserna av utebliven behandling är omfattande mänskligt lidande både för 

förövare och offer samt sannolikt samhällskostmader i flermiljardklassen – hur länge kan statsmakterna låta 

detta- förorsakat av olämplig organisation och rollfördelning samt grumliga värderingsargument – fortgå utan 

att intervenera.” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 15 

 

Citatet nedan är ett till exempel på hur läkemedelsbehandlingen legitimeras av resonemanget 

kring socioekonomiska konsekvenser i ”Bättre sent än aldrig – utvärderingsrapporten av 

ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten”. 

 

”Men den verkligt intressanta frågan är; hur ser de långsiktiga socioekonomiska effekterna av målgruppens 

utanförskap ut? De intagna som ingår i projektet har ju mer eller mindre permanentat sin outsidersidentitet och 

självläkningsprocess inte är särskilt stor. Funktionshindrets konsekvenser leder till betydande återfallsrisker i 

kriminalitet och missbruk.” Nilsson & Nilsson Lundmark 2010 s. 45 

 

ADHD-läkemedelsbehandlingen anses hjälpa klienten att bryta sin kriminella livsbana. De 

behöver medicinen för att inte återfalla i brott eftersom att ADHD är något de bär med sig 

hela livet och alltid kommer vara ”en kausal riskfaktor” för kriminalitet. I ”Orsaker till 

kriminalitet” finner vi citatet nedan. 

 

”Det är till exempel rimligt att tänka sig att en person som blivit dömd för brott, oavsett närvaro av ADHD, i 

större utsträckning befinner sig i kontexter där brottslighet är accepterat. Till exempel genom att den sociala 

umgängeskretsen har en positiv syn på brott, att den dömde står utanför arbetsmarknaden och inte kan betala 

eventuella skulder. I en sådan här kontext ställs individer inför situationer och val som eventuellt gör 

kriminaliteten mer lättillgänglig. Frågan som uppstår är om de situationella faktorernas förmåga att driva fram 

ytterligare kriminalitet överskuggar effekten av ADHD? … studier från Kriminalvården visat att klienter med 

ADHD som behandlas med metylfenidat får förbättrade kognitiva funktioner… och deltar mer i 
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behandlingsprogram. Detta i sig är inte bevis för att återfallsbrytare skulle begå färre brott om de behandlas 

med metylfenidat… Men med tanke på att ADHD är ett ofta långvarigt tillstånd och en kausal riskfaktor för 

kriminalitet så är det en indikation om att så rimligen är fallet.” Kuja-Halkola & Lundström 2013 s.23 

 

6.4 Att konstruera ett problem till lösningen 

Vi kan förstå de här utsagorna om ADHD, klientgruppen och ADHD- 

läkemedelsbehandlingen med hjälp av Miller & Rose begrepp problematisering. 

Framställningarna kan ses som byggstenar till uppbyggnaden av ett problem som i sin tur 

resulterar i att problemet blir mottaglig för en viss specifik lösning. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man säga att Kriminalvården med hjälp av den 

neuropsykiatriska och medicinska diskursen skapar ett problem där det finns en klientgrupp 

med ADHD som gör att Kriminalvården inte har lyckas behandla dem och därmed riskerar 

dessa individer att återfalla i brott. Kriminalvården har inte kunnat hjälpa ADHD-klienterna 

förrän nu.   

 

Genom att framställa och konstruera att ADHD är en orsak till kriminalitet och andra 

svårigheter i livet och att dessa klienter inte är kan tillgodose sig traditionella 

behandlingsinsatser när de är ”obehandlade”. Samt att tala om att medicinen hjälper dessa 

klienter och det kan förhindra som återfall i brott blir det möjligt att presentera 

läkemedelsbehandling som en lämplig och legitim lösning gällande behandling och 

brottsprevention. Alla de här så kallade byggstenarna samverkar och bygger upp ett problem 

som i sin tur, på ett naturligt och givet sätt, landar i lösningen: att kriminella bör förses med 

läkemedel.  

 

6.5 Makt, vetande och lösningar 

Om vi tar hjälp av Foucaults begrepp makt och vetande kan vi förstå hur ADHD-

läkemedelsbehandlingen har konstruerats som en lämplig lösning i Kriminalvården. Enligt 

Foucault är makt något som cirkulerar och som man inte kan äga utan något som man utövar. 

Makt är även produktiv vilket innebär att makt möjliggör agerande. På så vis innebär det att 

konstruktionen av det här vetandet kring ADHD möjliggör vissa typer av agerande, vilket i 

detta fall är läkemedelsbehandling av kriminella.   
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Genom att tala om ADHD som en ”fribiljett” till kriminalitet, om en klientgrupp som är 

”hopplöst” kriminell och att medicinen räddar och förebygger återfall i brott skapas ett typ av 

vetande om ADHDs relation till kriminalitet och dessa klienter. Alla de här utsagorna 

samverkar och tillsammans lägger grunden för att ADHD- läkemedelsbehandlingen av 

kriminella blir till en möjlig och lämplig lösning inom Kriminalvården. Om utsagorna 

gällande ADHD, klienterna och medicinen skulle sett annorlunda ut skulle det skapats ett 

annat typ av vetande. Detta innebär att läkemedelsbehandlingen av kriminella kanske inte 

skulle vara möjlig och inte heller legitim. Vi säger att utsagorna skulle ha inkluderat andra 

saker och målat upp ADHD, klienterna och medicinen på ett annat sätt eller inte talat om det 

här överhuvudtaget då skulle det skapats en annan typ av vetande som i sin tur skulle ha 

bäddat för andra lösningar och (makt)agerande.  

 

ADHD beskrivs som sagt som en (risk)faktor och orsak till kriminalitet och andra svårigheter 

i livet. Men vad är det då som de här ADHD beskrivningarna utesluter och hur? För det första 

nämns inte sociala och strukturella faktorer som orsaksförklaringar till varför dessa individer 

hamnar i kriminalitet trots att det finns en uppsjö av forskning som visar på strukturella och 

sociala faktorer är betydelsefylla orsaksförklaringar till brottslighet (Lilly, Cullen & Ball 

2015). Detta är i linje med det strukturella och kritiska perspektivet som hävdar att det 

biologiska perspektivet utesluter och förbiser just sociala och strukturella faktorer kring 

ADHD. Det som får komma fram vid sidan av ADHD’n är individuella faktorer som ålder, 

civiltillstånd, om de intagna har haft arbete och bostad utanför fängelset. Samt behandling av 

psykiska problem, tidigare diagnoser och missbruk. Projekten samlar inte in några data 

gällande klienternas socioekonomiska bakgrund, uppväxtvillkor eller social utsatthet. Genom 

att skära bort strukturella och sociala faktorer och mer eller mindre bara se åt individuella 

faktorer får individerna själva bära ansvaret för sin kriminalitet. Problemet ligger inte hos 

samhället, hos deras familjer eller hos Kriminalvården. Ingen av det föregående 

problematiseras i någon utsträckning och anses då inte tillhöra problemet överhuvudtaget. 

 

Det handlar inte endast om hur det talas om saker och ting inom diskursen utan även det som 

diskursen utesluter och osynliggör. Hur sociala och strukturella faktorer utesluts, tonas ner 

och osynliggörs går i linje med den neuropsykiatriska och medicinska diskursen samt det 

biologiska perspektivet som dominerar området. Om de sociala och strukturella faktorerna 

skulle inkluderas mer i diskursen och problematiseringen skulle det bidra till att den 

neuropsykiatriska och medicinska diskursen inte skulle kunna ses som sann och given. Det 
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skulle i sin tur äventyra dess rimlighet och existens. Detta är ett tecken på hur diskursen 

verkar i termer av vetande och makt då de framställer det som utesluts från diskursen som 

irrelevant (Sahlin 1999). På så vis verkar och frodas diskursen genom att forma utsagor i 

termer av orsaker, klienter och lösningar och utesluter samt osynliggör andra faktorer för att 

den ska kunna existera och vara fruktbar.   

 

6.6 Välfärdssatens nedrustning, individansvar och moralisk ingenjörskonst 

Nästa fråga är då i vilken kontext är det möjligt att producera den här typen av vetande som i 

sin tur genererar att läkemedelsbehandlingen anses vara en passande och användbar lösning 

gällande kriminalitet och kriminella? Foucault menar på att det varje epok i historien 

producerar olika typer av vetande och sanningar med hjälp av de dominerande diskurserna.  

Sedan 1980-talet har den svenska välfärdsstatens genomgått en stor förändring nämligen att 

den har nedrustats. Andersson (2009) hävdar att välfärdssatens nedrustningar med medfört att 

vi har gått ifrån en stor och bred välfärdstat med stort inflytande till en betydligt mindre stat 

där staten har mindre inflytande över individernas liv. Ett politiskt exempel på detta är 

debatten kring valfrihet som har växt sig större och starkare inom olika områden i 

socialpolitiken under de senaste decennierna. I takt med att staten har blivit mindre i om-

fattning har det också skett en förskjutning av ansvar. Under den period då välfärdstaten var 

större i omfattning hade den även ett större ansvar över medborgarna och sociala problem 

medan nu har individen själv mer ansvar. I den här kontexten av statens nedrustning och 

förskjutningen av ansvar har det även skett en förskjutning på hur man ser på och handskas 

med sociala problem. När staten var större med ett större ansvar präglades av en 

socialingenjörskonst som nu har gått över till en moralisk ingenjörskonst. Individen ses nu 

moraliskt ansvarig för sitt liv (Andersson 2005).    

 

Detta vetande och sanning blir möjlig att konstruera i vår tid då den genomsyras av en 

välfärdstat under nedrustning, ett förskjutande av ansvar till individen och moralisk 

ingenjörskonst. På så vis blir det möjligt att konstruera problem som individen själv får bära 

ansvaret för. I vår tid blir det alltså möjligt att tala om att enskilda individer själva är 

ansvariga för sin kriminalitet i termer av att de är patologiskt defekta.   
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att förstå hur ADHD-läkemedelsbehandling konstrueras och 

motiveras till en möjlig lösning inom Kriminalvården i termer av behandling. De 

huvudsakliga resultaten som jag har kommit fram till är hur ADHD framställs som en faktor 

som har en tydlig koppling till kriminalitet och olika former av social marginalisering. Ett 

ytterligare resultat är hur det talas om ADHD-klienterna i termer av före detta icke 

behandlingsbara samt hur ADHD-läkemedelsbehandlingen förhindrar och förbygger återfall i 

brott. Slutligen har jag kommit fram till att alla dessa utsagor gemensamt används för att 

konstruera läkemedelsbehandlingen av kriminella som en lämplig lösning inom 

Kriminalvården gällande behandling och brottsprevention.    

 

”Diskursen är en batalj – inte en avspegling” Foucault 2008 s. 182  

 

Citatet ovan tycker jag symboliserar mitt ämnesval bra. Jag är medveten om att jag har gett 

mig in på ett laddat område genom att ta mig an ADHD fenomenet i den här uppsatsen. Det är 

kontroversiellt att kritisera och diskutera ADHD och den diskurs som dominerar på gällande 

området. Det har pågått heta diskussioner och stridigheter på fältet mellan det som jag kallar 

för biologiska och strukturella och kritiska perspektivet i avsnittet tidigare forskning. Men det 

är också med hjälp av Foucault som vi kan få en djupare förståelse för hur det kommer sig att 

det är laddat att kritisera dominerande diskurser. När diskursen blir allmän kan den även 

användas i termer av makt vilket jag tycker min uppsats är ett gott exempel på.     

 

Det blir mer och mer förekommande att vi inom socialt arbete möter klienter med olika typer 

av neuropsykiatriska diagnoser. Jag tror att med det socialkonstruktivistiska perspektivet och 

Foucaults tänkande kring makt och vetande kan ge oss andra dimensioner av de 

neuropsykiatriska diagnoserna och klienterna än den som dominerar i samhället. För en 

socialarbetare anser jag att det är av stor vikt att montera ner de föreställningar som vi alla bär 

på och matas med genom de diskurser som råder i vår samtid. Jag tror att genom att kritisera 

och analysera dominerande diskurser kan vi skapa ett mer varmt och humant bemötande av 

klienterna som ofta är kategoriserade och stämplade av dessa diskurser.   
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Bilaga 1 

 

Lässchema 

 

 

ADHD och kriminalitet 
Vad sägs om ADHD i dokumenten?  

Hur framställs ADHD i dokumenten? 

Hur ser koppling mellan ADHD och kriminalitet ut? 

 

 

Problematisering 
Vilka orsaker till kriminalitet framkommer i dokumenten?  Och vilka orsaker utesluts?  

Vilka lösningar framställs som lämpliga i dokumenten? 

Vad problematiserats i dokumenten? Vad får ingå i problematiseringen? Och vad utesluts i 

problematiseringen? 

 

 

Klienten 

Hur beskrivs Kriminalvårdensklienter i dokumenten? 

Vilken information om klienterna får komma fram? Och vilken information om dem får inte 

komma fram? 

 

Makt och vetande 

Vilket vetande får komma fram i dokumenten?  

Vad är det för vetande som definieras som sanning? Och vad utesluter det för annat vetande? 

Vilket vetande/sanning möjliggör de lösningar som anses lämpliga? Och hur?   
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