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Abstract 
 
 
Author: Linn Kristensen 
Title: Professional reflections on young people with ADHD and the link to a criminal 
behaviour 
Supervisor: Alexandru Panican 
 
 
This study aimed to highlight ADHD in adolescents (12-18 years) and the connection to crime 
on the basis of the professional discourse perspective. I have also chosen to investigate the 
value of a possible diagnosis, but also the importance of social factors when it comes to 
development of criminal behaviour among young people. The interviews have been semi 
structured and the interviews that have been done are from child and adolescent psychiatry in 
southern Sweden (BUP), three social workers and two psychologists. In this analysis, I lifted 
up a model that is based on labeling theory. At the end of my study, I found that adolescents 
with ADHD have a higher risk to fall into criminal behaviour. Social factors can be a 
determining factor for the adolescents to fall into a criminal behaviour. Deficiencies in 
parenting and inattention and exclusion in schools mentioned but also biological factors. 
Youth with ADHD tend to seek excitement, and that’s one of the reasons why they cross the 
line. I also found a difference in the criminal behaviour among boys and girls. Boys are often 
more violent and girls tend to seek destructive relationships. I found also that the diagnosis of 
ADHD is a relief for the family and in family relations, but it is also important to diagnose the 
children in time, to break a negative trend and a destructive behaviour. Double Diagnosis in 
form of conduct disorder is a common factor for the development of a more serious criminal 
behaviour. 
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Förord 
 

Jag vill skänka ett stort tack till min handledare Alexandru Panican och hans engagemang i 

mitt arbete. Tack även till mina intervjupersoner på barn och ungdomspsykiatrin. Utan er hade 

det aldrig gått! 
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Inledning och problemformulering 
På Sveriges Radios hemsida uppmärksammades i en artikel för ett par år sedan, att dömda 

kriminella får behandling för ADHD (06-12-06). Kriminalvården uppskattar att cirka en 

fjärdedel av alla som avtjänar straff i fängelse har ADHD . En forskningsstudie från Kumla 

anstalten visar att femtiofem procent av landets grövsta brottslingar har haft ADHD redan i 

barndomen. Hälften av brottslingarna som har livstidslångt straff uppfyller även kriterierna 

för att ha samma diagnos (Modigh, 2006). Detta är första gången kriminalvården och 

landstinget beslutar att granska sambandet mellan ADHD, kriminalitet och missbruk. 

Behandlingen innefattar medicin och avser endast vuxna dömda kriminella (ibid.).  

ADHD står för Attential Deficit Hyperactivity Disorder och innebär 

uppmärksamhetsstörningar eller hyperaktivitet. Det kan även förekomma en tredje typ av 

ADHD, nämligen en blandning utav både dessa två ovannämnda (First & Tasman 2005). 

Kopplingen till socialt arbete när det kommer till sambandet mellan ADHD och kriminalitet 

bottnar i att socialtjänsten i kontakt med ungdomar utreder om barnet har neuropsykologiska 

funktionshinder. Om barnet har det skickar socialtjänsten barnet till barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) för remiss och utredning hos bland annat kuratorer. Därför har jag 

valt att utgå från de professionellas reflektioner på barn och ungdomspsykiatrin för att låta 

dem reflektera över ungdomar (12-18 år) med ADHD och sambandet till ett kriminellt 

beteende. 

Socialstyrelsen utkom 2002 med en rapport som kallades ”ADHD hos barn och 

vuxna” som beskriver sambanden mellan denna neuropsykologiska störning och sambandet 

till kriminalitet och missbruk. Svaret på denna rapport kom fram i Modighs artikel (2006) som 

hänvisar till rapporten som en kunskapskälla, men som också menar att Socialstyrelsen inte 

gjort mer än att just beskriva detta samband utan misslyckats med att poängtera ADHD som 

bakomliggande orsak till sociala katastrofer i vuxen ålder. Vidare i artikeln poängteras också 

att i allt fler riksdagsmotioner lyfts det fram att sambandet mellan ADHD och kriminalitet inte 

uppmärksammas och det blir avslag i socialutskottet och justitieutskottet när det kommer till 

särskilda åtgärder som rör detta samband (ibid.).  

I en rapport från brottsförebyggande rådet skrivs det att barn och ungdomar med 

ADHD problematik har en större risk än andra grupper att falla in i ett kriminellt 

beteendemönster (Andersson, 2001). Rapporten visar att ”Ungdomar och vuxna inom 

ungdomsvårdsskolor och kriminalvård har visats ha en starkt ökad förekomst av  
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ADHD/DAMP” (sid.28). Detta visar på att det är av betydelse att diagnostisering sker i tidig 

ålder.   

Det har även diskuterats bakomliggande orsaker och vad det kan ge för konsekvenser 

att inte få en diagnos. Beckman (2000) sätter vikten av en diagnos i centrum och skriver att en 

diagnos kan få konsekvenser i form av stigmatisering och stämpling. Men det är också ett stöd 

och underlättar å andra sidan mycket för både familjen och barnet i fråga. Med en diagnos kan 

man få veta vilka insatser som går att få och bara vetskapen att det finns forskning att tillgå på 

området kan öka förståelsen för syndromet. Vetskapen om att det finns fler barn som har 

ADHD bidrar till mindre konflikter i familjen. Diagnoser kan missbrukas, exempelvis när 

läkare känner sig tvungna att ställa en diagnos för att ge barnet extra hjälp och stöd med 

skolgången. Detta, menar Beckman (2000) gör att ordet diagnos förlorar sitt begrepp och 

urvattnas. En annan form av missbruk gällande diagnoser som författaren tar upp är när 

föräldrar använder barnets sjukdom som vapen och skyller på diagnosen snarare än att 

anstränga sig för barnets bästa. Beckman påvisar även att det idag är många tonåringar som 

inte vill känna till sin diagnos och inte ta mediciner, de vill vara som alla andra och inte sticka 

ut (ibid). Vidare menar hon även att det är viktigt för en tonåring att få en diagnos för att det 

kan vara nyckeln för den unge för att det kan skapa en förståelse för svårigheterna denne 

drabbats av och på så sätt ta makten över sitt eget liv (ibid.). Särskilt vilken relevans det har 

för ungdomar att få en diagnos vilket Beckman (2000) för ett resonemang kring.  

Att sambandet mellan ADHD och kriminalitet hos ungdomar existerar (Andersson, 

2001) är otvetydigt, och det är viktigt att belysa och reflektera kring detta samband utifrån de 

professionellas expertis. Det är särskilt av betydelse att uppmärksamma då kunskaperna kring 

detta ämne måste öka (Modigh, 2006).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de professionella, kuratorer samt psykologer 

inom BUP, med kunskap om ADHD resonerar kring om det finns ett samband mellan ADHD 

och ett kriminellt beteende för ungdomar (12-18 år). Jag vill fördjupa mig i vilken relevans de 

menar att en diagnos har, samt undersöka vilka sociala faktorer som de anser ha betydelse för 

utvecklingen av ett kriminellt beteende hos den unge. Jag har därför har valt att undersöka 

följande frågor: 

 

- Finns det ett samband mellan ADHD och ett kriminellt beteende enligt de 

professionellas (i detta fall BUP) reflektioner? 
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-  Hur reflekterar de professionella kring vad kan det finnas för sociala faktorer som gör 

att den unge kan hamna i ett kriminellt beteende? 

 

- Hur reflekterar de professionella inom BUP kring betydelsen av en diagnos av ADHD 

för utveckling av ett kriminellt beteende? 

 

 

Avgränsningar 
Jag har valt att ta del av de professionellas reflektioner och resonemang kring ADHD och 

sambandet till kriminalitet.  

 Jag har avgränsat mig till att intervjua personal från BUP i Södra Sverige. Jag 

har valt professionella som arbetar med ungdomar som målgrupp (12-18 år) och då jag syftar 

till ordet ungdom i samband med tonåring ligger min undre åldersgräns på 12 år och den övre 

gränsen på 18. Den övre gränsen skulle kunna utökas med till 19, men jag valde 18 då man 

lagens mening anses vara barn till och med den dag barnet fyller 18.  

 

Begrepp 
DSM-IV 
ADHD står för Attential Deficit Hyperactivity Disorder och förklaras i den amerikanska 

modellen DSM-IV. ADHD en neurodysfunktion och en störning i utvecklingen och där 

ADHD kan kännas igen på den vanliga förekomsten av uppmärksamhetsproblem och 

hyperaktivitet (First & Tasman 2005). Dessa två ovannämnda beteenden förekommer sällan 

ensamma.  

ADHD är den vanligaste psykiska störningen hos barn och påverkar tre till fem 

procent av barnen och symtomen börjar oftast innan sju års ålder. Diagnosen är två till fyra 

gånger så vanlig hos pojkar än hos flickor. Ungdomar och vuxna med ADHD uppvisar vissa 

mekanismer för att kompensera för deras funktionsnedsättning (ibid.).  

Diagnosen ADHD har enligt författarna setts som kontroversiell sedan 1970-talet och det 

finns en oenighet om huruvida ADHD existerar eller inte samt om hur behandlingen för 

personer med detta sjukdomstillstånd skall se ut. De flesta vårdgivare tycks ändå erkänna 

ADHD som en sjukdom. ADHD är klassificerat som en störande beteendesjukdom 

tillsammans med trotssyndrom, uppförandestörning samt antisocial störning. Det finns även  
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saker som kan påverka barnet som man måste ta hänsyn till innan man ställer en diagnos. 

Exempel på detta kan vara: ett dödsfall eller skilsmässa inom familjen, ett oupptäckt anfall, en 

öroninfektion, problem med skolarbete i samband med utvecklingsstörning, ångest eller 

depression, otillräcklig sömnkvalitet eller barnmisshandel (ibid.).  

 

Metod och urval 
 

Val av metod 
Då jag ville komma åt det subjektiva i form av reflektioner hos mina respondenter föll valet 

på den kvalitativa metoden. Kvalitativ intervjuform är när forskaren vill ”komma på djupet” 

och nå bakom det omedelbara för att nå det subjektiva (Meuwisse et. Al, 2008). Aspers 

(2007) tar även upp kvalitativ forskning som en förståelse för andra människor och menar att 

vi kan dra lärdom av vad de tycker och tänker. Detta var just det som var syftet med min 

undersökning – att få ta reda på hur de professionella reflekterar kring mina frågeställningar. 

En annan anledning till att välja kvalitativ metod var den tidsbegränsning som existerade för 

denna uppsats, och för en kvantitativ undersökning krävdes en stor mängd data som skulle 

samlas in och urvalet görs slumpmässigt i form av exempelvis enkäter. Detta styrkte mig att 

välja den kvalitativa metoden framför den kvantitativa, men också för att då kunde jag själv 

styra urvalet och välja de intervjupersonerna som passade just för mitt syfte. Dock har den 

kvalitativa metoden fått kritik för inte vara tillräckligt stringent. Aspers (2007 s.30) 

poängterar här att den kvalitativa forskningen ”bör vara stringent” dvs. peka mer åt strikta 

hållet. Detta kan förklaras att texten och innehållet skall genomföras på ett sammanhängande 

och analytiskt stringent sätt. Stringensen går förlorad i exempelvis öppna intervjuer då de 

tenderar att få in mycket information som inte har med ämnet att göra. Enkätsvar i 

kvantitativa undersökningar är på sätt och vis mer stringenta. Men då jag ville ha reflektioner 

kring sambandet till kriminalitet samt reflektioner kring betydelsen av en diagnos gav den 

kvantitativa metoden inte något utrymme för denna typ av reflekterande tänkande på djupet, 

utan snarare är en metod som är logisk och relaterat till siffror och enkäter, fann jag helt 

enkelt den kvalitativa metoden mest lämplig för min undersökning. 

  Tim May (2001 s.67) skriver att neutralitet är enfaldigt och hänvisar här till 

Bourdieu, som menar att om sociologen producerar en sanning så gör han det inte trots det 

intresse han har av att producera sanningen. Detta, menar May (ibid.), är något som är 

motsatsen till den enfaldiga diskursen om neutralitet. Jag är medveten om att trots att jag valt 

semistrukturerade intervjuer, kommer det att bli svårt att ha distans, som så många gånger  
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krävs, då jag har ett personligt engagemang i ämnet. Detta är även något som Lappalainen 

(1997) poängterar och använder ordet distans. Med det menar hon att man måste reglera sin 

objektivitet som forskare i mötet med klienten genom att distansera sig annars finns risken att 

närheten gör att materialet blir subjektivt. En sanning varierar helt enkelt på hur pass 

objektiva eller subjektiva vi väljer att vara, hur vi väljer att tolka och koda våra intervjusvar, 

dvs. vår empiri. I min analys kommer jag att utgå från olika teman utefter mina frågor i 

intervjuguiden (bilaga1).  

Då jag avgränsat mig till att intervjua personal från BUP i Södra Sverige, var detta 

främst på grund av att underlätta för mig i intervjuerna då detta geografiska läge underlättar 

för min studie, men också för att jag hellre ville ha intervjuerna ansikte mot ansikte än via 

telefon eller e-post. Att utföra intervjuer i e-post form eller via telefon ansåg jag skulle 

innefatta för mycket missförstånd (Meuwisse et. Al, 2008 s.160) och att man inte får med den 

omedelbara responsen som ett samtal ansikte mot ansikte ger. Å andra sidan kan man 

återkomma med nya frågor (ibid.). 

Jag anser att jag valt att delvis distansera mig genom att välja semistrukturerade 

frågor för att man då kan precisera intervjupersonernas svar. Dock styr våra egna erfarenheter 

till viss del responsen och valet av våra frågor. Semistrukturerade intervjuer är en metod som 

Aspers (2007) menar innehåller delvis styrda frågor men som också ger något utrymme för 

mer öppna tematiska frågor. Aspers (ibid.) poängterar också att denna typ av intervjuer kan 

avgränsa möjligheterna för intervjupersonen (IP) att lyfta fram sina egna perspektiv, men ger 

också möjlighet att fördjupa sig i specifika frågor. För att kunna ge specifika frågor men 

också ge IP chans att fördjupa sig i sina svar (May, 2001 s.150) samt att kunna föra en dialog  

med IP, är semistrukturerad intervju det jag valt att fokusera på.  

 

Urval 
I fråga om urval av intervjupersoner har jag valt ut personerna selektivt och från slumpvis 

valda städer i Södra Sverige. Jag har valt att intervjua fem intervjupersoner från barn och 

ungdomspsykiatrin som hade kunskap inom ADHD, tre kuratorer samt två psykologer. Från 

början var det tänkt att jag även skulle intervjua socialsekreterare, men då jag tog kontakt med 

dem upptäckte jag att ingen av dem hade någon direkt specialistkunskap om ADHD, utan de 

hänvisade helt enkelt mig till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Jag valde därför att vända 

mig till BUP för att få ta del av denna specialistkunskap.  
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Tillvägagångssätt och bearbetning av analys 
När det kommer till intervjupersonerna (IP) tog jag kontakt med barn och ungdomspsykiatrin 

(BUP) i Mellanstad i södra Sverige. Jag har utifrån tre kuratorer och två psykologer gjort 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts i Södra Sverige på BUP på de 

professionellas kontor ansikte mot ansikte. Då de som arbetar på BUP arbetar med just denna 

målgrupp som jag ämnat undersöka (ungdomar 12-18 med ADHD), föll valet naturligt på just 

kuratorer samt psykologer från denna enhet. Jag ringde och efter viss svårighet lyckades jag 

äntligen få tag i någon kunnig på området ADHD hos barn och ungdomar. Kurator D och jag 

bestämde tid på telefon och bestämde att vi skulle mötas på hans kontor. Jag skickade ut 

information (se bilaga 2) om hur intervjun skulle gå till. När jag var på BUP kom jag även i 

kontakt med en annan kurator, A. Jag berättade om mitt syfte med uppsatsen och hon gick 

med på att ställa upp på intervjun. Så vi bestämde tid för att mötas på henne kontor. Jag 

behövde ytterligare en kurator så jag ringde till en annan kommun, också det en Mellanstad i 

södra Sverige, och lyckades få tag i kurator J och vi bestämde tid för att träffas på hans kontor 

någon vecka senare. Sedan skulle jag få tag på två psykologer och jag ringde tillbaka till BUP 

där jag haft intervjun med A och D och hörde om någon kunnig psykolog hade tid att träffas. 

Vi bestämde tid för intervju och de psykologer jag talade med är de psykologer jag i analysen 

kallar M och L. Intervjuerna har tagit mellan fyrtio till femtio minuter och utfördes allihop 

ansikte mot ansikte på intervjupersonernas hemmaplan och spelades in med 

inspelningsapparat. Jag skickade även ut informationsbrev till samtliga innan intervjuerna 

ägde rum och tog med mig en förarbetad intervjuguide med olika teman (se bilaga 1). Jag 

transkriberade sedan materialet, lade in materialet i olika filer på datorn och avlyssnade 

samtalen på windows media player för att sedan kunna skriva ned så exakt som möjligt. I 

transkriberingen uteslöt jag vissa långa tystnader och somliga ”mmm”. Sedan skickade jag det 

transkriberade materialet till mina IP för godkännande.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Jag är medveten om att då jag valt kurator D och A från samma stad och enhet, kan detta 

påverka tillförlitligheten då personerna känner varandra och är kollegor. Även psykologerna L 

och M arbetar på samma enhet som dessa två kuratorer och då är chansen större att man får 

likartade svar och tillförlitligheten minskar. Risken är också att när man får ta del av 

intervjupersonernas svar, att man generaliserar och tror att arbetet med ungdomar går till 

likadant på alla BUP-mottagningar här i Sverige. Detta är något jag varit medveten om när det  
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kommer till valet av mina intervjuer. Det geografiska läget samt tidsskäl gjorde att jag trots 

allt valde de personerna jag intervjuat.  

När det kommer till semistrukturerade intervjuer, menar Meuwisse et. Al (2008) att 

intervjupersonen själv kan stimulera berättandet i intervjun, men också styra andra  

delar av berättelsen, vilket minskar tillförlitligheten i materialet. Detta är naturligtvis något 

jag har varit medveten om i mitt val av intervjumetod. 

  

Förförståelse 
Då jag haft min praktik på femte terminen i Australien på ett privat skolhem har jag erfarenhet 

utav ämnet. Jag har praktiserat i ett halvår med ungdomar (endast pojkar i 12-16 års ålder)  

med koncentrationssvårigheter kombinerat med bland annat kriminellt beteende och 

missbruk. Mina erfarenheter från mitt arbete med dessa ungdomar var att samtliga av  

pojkarnas bakgrundsinformation som jag läste, hade någon form av bakgrund med ADHD i 

kombination med missbruk eller kriminellt beteende. Jag är medveten om att detta inte bara  

engagerar mig i ämnet i fråga, utan också kan begränsa mig genom att inte ha tillräckligt med 

distans till ämnet. 

 

Etiska överväganden 

I socialt arbete krävs en hög grad av etisk medvetenhet då forskare undersöker utsatta grupper 

i samhället (Meuwisse et. al, 2008 s.35).  

Ett etiskt övervägande jag tagit ställning till är huruvida forskaren har makten att benämna 

och kategorisera vilket man måste förhålla sig till som forskare (Meuwisse et. al, 2008 s.242). 

Det är inte heller lätt att tala med professionella om deras klienter, oftast med den anledningen 

att de professionella i fråga kan känna sig utsatta för att de inte vet så mycket eller inte har 

gjort tillräckligt för deras klienter i fråga (Meuwisse et. al, 2008 s.246).  

Informationskravet som vetenskapliga rådet (2002) poängterar att man här skall lyfta 

fram forskningens syfte, vilket man skall informera respondenterna om. Det andra kravet är  

samtyckeskravet som kräver att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 

och om de ändrar sig och inte längre vill medverka måste man som forskare acceptera detta. 

Jag ämnar även följa de två andra forskningsetiska principerna: konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Konfidentialiteten syftar till att de medverkande personerna skall ges rätten 

att personuppgifter skall skyddas så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag har därför valt att anonymisera intervjupersonernas namn för att inte peka ut 

institutioner eller enskilda personer. Namnen på intervjupersonerna och orter är därför fiktiva 

och består endast av bokstäver som inte har någon anknytning till förnamn eller efternamn.  
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Jag kommer att använda en inspelningsmaskin och även transkribera materialet om 

intervjupersonerna godkänner det. Nyttjandekravet innebär att materialet enbart används i 

forskningssyfte för den uppsats eller avhandling man avser skriva (ibid.).  

 

Tidigare forskning 

 

Motivering till val av forskning  
Jag har valt Christopher Gillberg, forskare och professor i barn och ungdomspsykiatri, att utgå 

från. Gillberg har länge forskat om ADHD och som lyfter fram att problematiken kring 

ADHD och övriga neuropsykiatriska funktionshinder är viktig att lyfta fram. I ”Ett barn i 

varje klass” (2004) har Gillberg själv iakttagit barn med ADHD/DAMP och boken syftar till 

hans forskning och fallbeskrivningar av barn med denna problematik samt insatser, begrepp 

och symptom för barn och närstående till barn med ADHD/DAMP. Som kritik mot att 

Gillberg på 80-talet lanserade begreppet DAMP har Kärfve (2000) i sin bok ”Hjärnspöken” 

ifrågasatt och kritiserat Christopher Gillbergs ”Ett barn i varje klass”. Boken syftar till en 

vetenskaplig debatt och Kärfve menar att DAMP inte existerar (ibid.) och tycker att begreppet 

borde skrotas. Om man skall vara kritisk, har röster från samhället hörts från både Gillbergs 

och Kärfves sida, då båda representerar varsitt perspektiv, och konflikten är än idag 

infekterad. Jag anser dock att både Kärfves och Gillbergs resonemang har relevans för mitt 

syfte för att kunna få en bättre förståelse för det mångfacetterade begreppet/diagnosen 

ADHD/DAMP.  

Rapporten från brottsförebyggande rådet (Andersson 2001) syftar till att undersöka 

vikten av tidiga insatser för att förebygga och förhindra brott. Riskfaktorerna som tas upp är 

centrala för min frågeställning då riskfaktorer som bland annat ADHD och sociala faktorer, 

har betydelse för utvecklingen av ett kriminellt beteende. I en annan kommunal slutrapport 

(Elmström, 2007) från brottsförebyggande rådet syftar man också till att undersöka dessa 

riskfaktorer, och här refererar jag till en rapport som gjorts på kommunal nivå, dvs. denna 

rapport är således inte skriven av forskare och kan därför ifrågasättas. Men då forskningen 

inom sambandet till ADHD och kriminalitet är tunn valde jag ändå att ta med rapporten. Jag 

vill också poängtera att materialet är av betydelse när det kommer till mitt syfte då man 

intervjuat professionella om vilka insatser som skall göras för att kunna förhindra kriminalitet 

hos ungdomar. Även sambandet mellan ADHD och kriminalitet betonas i rapporten och så 

även de sociala faktorerna för utveckling av ett kriminellt beteende.  Elever har fått svara på 

enkäter om vad de tror är viktigast för att förhindra ett kriminellt beteende och detta  
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perspektiv är annorlunda om man jämför med föregående, vilket ger en större bredd och en 

större bild av problematiken i fråga.  

 

Christopher Gillberg vs. Eva Kärfve 

 

Kärfves kritik 

Kärfve och Gillberg har länge varit oeniga om ADHD existerar eller inte, men också när det 

kommer till diagnosens betydelse vilket jag kommer att skriva mer nedan. Jag kommer inte att  

gå in djupare på att definiera vad sociala faktorer är då jag lämnar detta fritt för 

intervjupersonerna att själva reflektera kring.  

Kärfve (2000) tar i sin bok ”Hjärnspöken” upp myten om att damp bottnar i MBD 

dvs. ”Minimal brain dysfunktion”vilket Kärfve kallar myten om den minimala hjärnskadan.  

Kärfve (2000) menar att detta hjärndysfunktionssyndrom inte finns någon annanstans i 

världen än här i Sverige och att begreppet borde skrotas. Författaren kritiserar Christopher 

Gillbergs forskning och hans bok ”Ett barn i varje klass” och menar att Gillberg inte tagit 

myten om MBD på allvar. Kärfve (ibid.) påpekar även att neuropsykiatrikernas argument för 

det minimala hjärndysfunktionssyndromet MBD samt begreppen ADHD/DAMP inte är  

tillräckligt vetenskapligt hållbara. Kärfve sätter även psykosociala faktorer och biologins 

betydelse i centrum för utveckling av ADHD/DAMP. Ett exempel på de sociala faktorer hon 

betonar är att fattigdom kan skapa fattigdom på grund av bristande förstånd då ADHD/DAMP 

barn ofta är lågt begåvande och kommer från fattiga, barnrika familjer (ibid.). Vidare 

kritiserar Kärfve förespråkarna, bland annat Christopher Gillberg, för ADHD/DAMP/MBD 

teorin och syftar till att de psykosociala och sociala faktorerna som förespråkarna pekat ut är 

ohållbara för att de inte kan förklara de problem barnen har (ibid.).  

Kärfve skriver inte mycket om biologins betydelse för ADHD kopplat till 

kriminalitet, men relaterar med viss ironi till Cesare Lombroso som var en italiensk läkare på 

1800-talet. Lombroso talade om ”den kriminella människan” (l’uomo delinquante sid. 136) 

och menar att de apliknande dragen såsom enorm käke, tatueringar, extrema ögonhålor och 

handtagsliknande öron, enligt Lombroso förekommer på sådana människor. Lombroso har fått 

dessa resultat utifrån att undersöka den ökände stråtrövaren Vihella, och upptäckte då att 

dessa anatomiska skillnader var mer framträdande för kriminella människor (ibid.).  

 

Diagnostiseringens betydelse enligt Kärfve 
Angående diagnoser menar Kärfve (2000) att det är en fördel att föräldrarna kommer ifrån 

skuldkänslor och skuldfrihet som diagnosen ger vilket bidrar till ett lugn och mindre  
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spänningar och konflikter. Även vårdbidraget som förälder får när de har ett barn med 

neuropsykologisk störning är en fördel. Å andra sidan menar hon att förståelsen som  

finns för barnet som kommer med diagnostiseringen, blir en neuropsykiatrisk tolkning som 

ser barnet som ett barn med funktionshinder, vilket blir en negativ tolkning. Genom diagnosen 

tar man även ifrån barnet sin normalitet och sitt självförtroende då barnet känner utanförskap.  

Genom att barnet får hjälpen som erbjuds bidrar även detta till en nackdel nämligen en 

segregation som generar utanförskap. Den sista nackdelen menar författaren, är att föräldrar  

drabbas genom att gå miste om huvudansvaret som istället läggs på samhällets resurser, 

vilket, menar Kärfve (ibid.) gör att föräldrarna till det diagnostiserade barnet blir 

inkompetensförklarade.  

 

 

Gillbergs resonemang kring ADHD 
Vart fjärde till vart sjätte barn har beteendeavvikelser där det krävs åtgärder (Gillberg, 2004) 

och antalet barn med ADHD är ca fyra till åtta procent av alla skolbarn. Gillberg, som menar 

att samhället måste stödja barn och ungdomar med ADHD, drar även slutsatsen att DAMP 

kan förekomma i många olika former såsom aktivitets och uppmärksamhetskontroll, 

svårigheter i grovmotoriken, perception samt språk och tal. Han menar även att barn med svår 

DAMP hamnar inom de två förstnämnda områdena dvs. aktivitets och 

uppmärksamhetskontroll, och de barnen med mindre DAMP har svårigheter inom de andra 

områdena (ibid.).  

 Vidare resonerar han kring om ADHD/DAMP blir bättre i puberteten och menar 

att vissa barn faktiskt förbättrar sitt beteende men att det kan vara kvarstående men, som visar 

sig i exempelvis läs och skrivsvårigheter och övriga inlärningsproblem. En liten grupp av 

barnen försämras i puberteten då med olika former av psykoser. Gillberg räknar här med att 

ca vart femtonde person med ADHD/DAMP utvecklar en psykos i tonåren (Gillberg, 2004 

sid.66). Ungefär hälften med ADHD/DAMP går det mindre bra i vuxen ålder (ibid.). För att  

koppla till gruppen med kvarstående problem i vuxen ålder, har ungefär 10 % av samtliga 

med ADHD/DAMP utfört en kriminell handling två eller flera gånger (Gillberg, 2004 

sid.140). Kriminaliteten har ofta visat sig i form av stölder eller haft anknytning till missbruk. 

Mer sällan förekommande är allvarliga våldsbrott. Gillberg poängterar även att de s.k.  

”värstingarna” ofta har en bakgrund med en svår DAMP problematik. Många unga män med 

ADHD/DAMP är också ofta inblandade i bilolyckor (Gillberg, 2004).  

Gillberg kopplar även samman ADHD/DAMP med andra associerade problem 

såsom minnessvårigheter, feberkramper, epilepsi, sömnsvårigheter, vänster och dubbelhänthet  
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samt ökade olycksfall i form av fler frakturer och blåmärken. För att se till de sociala 

faktorerna, menar Gillberg (ibid.) att en ökad förekomst av barnmisshandel också kan vara en 

bidragande faktor till de ökade olycksfallen och Gillberg syftar här till överaktiviteten, det 

sociala beteendemönstret och det trotsiga beteendet som i större utsträckning leder till en ökad 

förekomst av barnmisshandel i hemmet (ibid.). Det är  

också vanligt att barnen redan i förskoleåldern sätter i sig farliga lösningsmedel, mediciner 

eller övriga alkoholhaltiga drycker.  

Vidare syftar boken även till att ADHD/DAMP är mångfacetterat och överlappar ett 

antal andra diagnoser, exempelvis dyslexi, autism/Aspergers, Tourettes syndrom, 

begåvningshandikapp, manodepressivitet, tics, CP-skador mm (ibid.).  

 Gillberg(2004) menar också att det inte kan finnas någon nackdel med en 

diagnos och om de som ifrågasätter detta kan fråga vilken förälder eller barn/ungdom som 

helst som fått diagnosen ADHD (ibid.). Det utanförskap och den negativa tolkning en diagnos 

kan ge av omgivningen som Kärfve (2000) pekar på menar Gillberg (2004) redan finns där 

hos omgivningen runt omkring, men också att barnet redan innan diagnostiseringen sker 

uppfattar sig själv som dum, lat, elak och hopplös (Gillberg, 2004 sid.116).  

 

Brottsförebyggande rådet 

 
Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser 
Redan i förskoleåldern visar barn tecken på eventuella uppmärksamhetsstörningar som enligt 

DSM-IV betraktas som ADHD (Andersson, 2001). Andersson poängterar vikten av tidiga och 

riktade insatser för att minska risken till riskfyllda beteendemönster samt ett kriminellt 

beteende. Tidiga insatser krävs för att minska vanekriminella att värva barn och unga, vilket 

också är en del av regeringens insatser i brottsförebyggande syfte (ibid.).   

Andersson (ibid.) refererar till en rapport från 1997 från socialtjänsten skrevs det att 

de fyra utsatta grupperna i samhället som behövde mer hjälp var: ungdomar med en 

kombination av allvarliga psykiatriska och sociala problem, aggressiva utåtagerande pojkar, 

unga förövare av våld och sexuella övergrepp samt självdestruktiva unga flickor. Dessa 

grupper bedömde socialtjänsten löpte störst risk att utveckla ett kriminellt beteende om de inte 

fick adekvata hjälpinsatser (ibid.). Gruppen med pojkar med beteendeproblem betonas som en 

viktig grupp, såväl som av socialtjänst som av barnpsykiatrikommitéen.  

Väntetiden för att komma till BUP är för lång och BUP kan inte leva upp till 

vårdgarantin menar Andersson (ibid). Det finns ingen empirisk kunskap om vilka metoder  
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man skall tillgå för att förhindra och begränsa tidiga riskfaktorer, såsom sociala faktorer, vad 

gäller en kriminell utveckling. Socialstyrelsens utredning fortsätter och konstaterar att svensk 

forskning helt saknas inom barn och ungdomspsykiatrisk forskning. Dock har forskning 

tidigare visat att de barnen med tidiga uppförandestörningar, uppmärksamhetstörningar eller 

svårigheter emotionellt och kognitivt löper en större risk att bli kriminella. Insatserna för 

dessa barn är många, men med föräldrautbildning, men också så kallade multimodala insatser, 

vilket innebär att man kombinerar insatser till föräldrarna och barnen, men också 

kombinerade insatser i hemmet och i skolan. Medicinsk behandling, kognitiv beteendeterapi 

samt extra stöd i skolan är andra exempel på åtgärder (ibid.). 

 

En kartläggning på kommunal nivå 
I rapporten (Elmström, 2007) kartlägger man olika faktorer som kan leda till kriminalitet hos 

barn och ungdomar. Barn som uppvisar tidiga uppförandestörningar med ett aggressivt 

beteende, och som är ”störiga” i allmänhet, avbryter ofta, har svårt att sitta still och 

koncentrera sig, ett antisocialt beteende, dvs. de barn som hamnar under kategorin 

ADHD/DAMP, löper en större risk att hamna i kriminalitet. Barnen söker sig till andra barn 

som också står utanför samhället, för att man har just utanförskapet gemensamt. Det 

destruktiva beteendet är större i dessa grupper och så även det kriminella beteendemönstret 

(ibid.). En tidig debut av alkohol, snatteri och bilstölder osv. leder också lättare till 

kriminalitet. Givetvis kan detta gå över om det bara är i korta perioder, men det är flera 

sociala riskfaktorer på en och samma gång drabbar barnet som det kan leda till kriminalitet 

(ibid.). Riskfaktorerna som rapporten visar är familjesituationen, kamratkrets och närmiljö, 

mobbning och stor frånvaro i skolan.  

I resultaten i rapporten i är 93 enkäter gjorda av elever inom Västerviks kommun i 

årskurs 9, svarar majoriteten av ungdomarna att det viktigaste för att inte utveckla ett 

kriminellt beteende är att man kommer från förhållanden där man fått kärlek och  

uppmärksamhet. Även värderingar hemifrån som man bär med sig är centrala. Goda 

förebilder och bra kamratkrets är en annan viktig del, men bostadssituationen spelar här en 

mindre roll enligt ungdomarna. I rapporten har man även intervjuat professionella i närmiljön,  

i Västerviks kommun, bland annat från mödravårdscentralen, socialtjänsten, skolan, 

folkhälsoinstitutet, polisen, fältarbetare, ungdomsutredare, kuratorer, förskollärare,  

mellanstadielärare m.fl. Resultaten de kommit fram till har blivit kommunens riktlinjer. 

Resultaten speglas i följande riktlinjer: Det skall satsas på ett ökat samarbete till exempel 

mellan mödravårdscentralen och barnavårdscentralen, högre krav på skolan föra att kunna 

föra en dialog mellan barnen och föräldrarna, men också för att skolan ska kunna vara en god  
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förebild för barnen. Kravet på kunskaper kan ökas. Vidaresatsning på föräldrautbildning, fler 

poliser samt att uppmärksamma barnen är också viktiga grundstenar för att förhindra ett 

kriminellt beteende (ibid.).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Motivering och val av teori 
Stämplingsteorin är något som jag inte gått in närmre på i tidigare forskning, men som är en 

välkänd sociologisk teori. Min empiri utifrån de professionellas perspektiv har lett mig till att 

använda mig utav just stämplingsteorin. Jag har även valt att utgå från 

stämplingsteorin(”labeling theory”) i min analysdel då jag, efter att noggrant ha övervägt 

alternativen, fann denna teori lämplig att applicera på just ADHD och dess samband till 

kriminalitet. Jag utgick först från Anthony Giddens ”Sociologi” (2005) men där fick jag inte 

så mycket information kring så jag fördjupade mig ännu mer i Goldbergs bok ”Samhället i 

narkotikan” (2005). Böckerna är skrivna av forskare. Stämplingsteorin är även en erkänd 

sociologisk teori som framför allt appliceras på kriminalitet och drogmissbruk. I Goldbergs 

(2005) bok använder han teorin på drogmissbrukare, men trots det anser jag att hans teorier 

och begrepp relevanta när det kommer till tolkningen av min empiri.  

 

Teorier och begrepp 
Stämplingsteorin innebär att vi stämplar människor efter ett visst beteende utifrån deras 

handlingar. Man tolkar inte avvikelse från normen som en egenskap hos individer och  

grupper utan som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare (Giddens, 2005). För få en 

större förståelse måste vi, för att förstå avvikare, kunna ta reda på varför en viss människa  

förses med en avvikande etikett i form av stämpling. En av de sociologer som förknippas med 

just stämpling är Howard Becker, som menade att olika förlopp påverkar om personen blir  

stämplad eller ej. Processerna i förloppet kan vara exempelvis en persons kläder, sättet att 

prata och etnisk bakgrund tas upp som bakomliggande faktorer till varför vi stämplar en  

person eller ej (ibid.). 

 Stämplingsteorin är också viktig eftersom den utgår från att ingen egentligen är 

kriminell i sig själv utan att definitionen kriminalitet skapas av dem som har makt i samhället 

och deras inflytande över lagar och polismyndigheter samt domstolar. Kritik mot 

stämplingsteorin har menat att det faktiskt finns vissa handlingar som alla oavsett kulturellt 

sammanhang förbjuder. Brott såsom våldtäkt, mord och stöld syftar kritikerna till här 

(Giddens, 2005).  
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Ett av stämplingsmodellernas fyra stadier är föräldrars stämpling (Goldberg, 2005). Goldberg 

förklarar det som att barn från födseln får reaktioner på sitt spontana beteende. De  

flesta barn får höra positiva saker och att föräldrarna bekräftar barnets existens, men i vissa 

situationer när barnen är olydiga accepterar föräldrarna inte detta. Det finns också föräldrar 

som ger barnet budskapet att de är dåliga och detta menar Goldberg är somliga gånger värre 

än fysisk misshandel. Föräldrars stämpling ses som det första stadiet i barnets avvikarkarriär 

(ibid.). 

Det andra stadiet i Goldbergs teori är samhällelig stämpling. Barnets första kontakt 

med samhället kallas för primär avvikelse (Goldberg, 2005). Barn får via samhällets 

reaktioner reda på om det de gör är bra eller inte. Genom dessa handlingar kan vissa barn 

tvingas till att förstå att de inte duger vilket leder till samhällelig stämpling. Risken för 

samhällets negativitet mot barnet kan öka om barnet först blivit stämplat hemifrån av föräldrar 

(ibid.). Ett begrepp som också betonas när det kommer till samhällelig stämpling är 

beteendeinkongruens, vilket Goldberg förklarar, som när individen utför handlingar som inte 

stämmer med självbilden. Genom att förändra sitt beteende eller självbild kan man minska 

denna inkongruens.  

När barnet mognat tillräckligt inträder det tredje stadiet i avvikarkarriären, den 

sekundära avvikelsen. Detta beteende varierar, men oftast inträffar den när barnet kommer in i 

puberteten och i sämsta fall ännu tidigare (Goldberg, 2005). Individen är här medveten om 

reglerna hon eller han bryter mot och bottnar i en dålig självbild hos individen på grund av 

tidigare stämpling. Giddens menar att när en människa ser sig själv som dålig, bryts den  

normala sociala kontrollen ned. Efter man fått den negativa självbilden bekräftad försöker 

man fly undan egna och andras krav, vilket leder till självdestruktivitet och hämnd. 

Det fjärde stadiet kallas avvikelsespiralen. Stämplingen (samhällelig eller föräldrars) 

leder till en negativ självbild vilket leder till en sekundär avvikelse (se ovan) som sedan tar sig  

i uttryck i misslyckande enligt kulturella definitioner vilket leder till stämpling igen och sedan 

fortsätter spiralen om från början igen.  Detta banar vägen för en avvikarkarriär om man inte  

lyckas bryta den negativa spiralen (ibid.). Ett exempel på en avvikarkarriär är exempelvis 

missbruk eller kriminalitet.  

 Goldberg (2005) menar också att orden karriär och stigma är centrala i 

stämplingsteorin och refererar till Charles H. Cooley som förklarar avvikelsen som: 

 
helt och hållet en social företeelse; dvs. avvikelsen existerar bara i relationen mellan en person och de övriga i en 
grupp. Om avvikelsen utgörs av någon psykisk eller fysisk egenskap, är den det därför att den utgör ett hinder för 
en normal social karriär… [brottslingens avvikelse] pga. att den är så  
synlig och störande kräver åtgärder, och därför kommer olika sociala organ att slutgiltigt och formellt 
stigmatisera honom” (Goldberg, 2005 sid. 91).   
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Goldberg menar även att en avvikare hamnar i en så kallad avvikarkarriär om alla fyra stadier 

finns hos individen. En välsocialiserad karriär handlar om ett accepterande från både  

föräldrars och samhället sida, ett kulturellt normativt beteende och en 

personlighetsförstärkning. 

Andra böcker som jag kunde dra nytta av när det kom till min analys var Sami 

Timimis bok ”Naughty Boys” (2005) som påpekade pojkars utåtagerande beteende och hur vi 

stämplar dessa pojkar i samband med ADHD. Då samtliga av mina intervjupersoner gick in 

på en genusaspekt när det kom till ett kriminellt beteende har jag valt att fördjupa mig i de 

tankegångar Timimis bok ger uttryck för. När ska ett barns beteende ses som ”naughty”? 

Timimi (2005) myntar också ett begrepp som kategoriserar in pojkar i ett särskilt fack i 

samhället nämligen ”naughty boys”.  

I vårt västerländska samhälle har vi psykiatriska behandlingar och tenderar att se 

barnet som ett offer samtidigt som en debatt om barn som farliga för allmänheten har dragits 

igång i västvärlden (ibid.). Denna ambivalens har bidragit till att allt fler pojkar med bland 

annat ADHD problematik och ett antisocialt beteende drabbas och ses som ”naughty boys” 

och då placeras in i ett fack. Då pojkar har tre till tio gånger större chans att ha en psykisk  

störning eller en funktionsnedsättning, har speciella behov, att ta mediciner eller hamna i 

konflikt med polisen, är pojkars uppförande ett socialt problem som påverkar oss alla.  

Barndomen är en viktig del av förklaringen och Timimi menar att då pojkarna stämplas som 

”naughty” ses de oftast som ett medicinskt problem eller det prydliga sättet att kategorisera 

barnet som ett offer samtidigt som det om de inte får medicinsk hjälp kan ses som en  

riskfaktor för samhället. Medan detta synsätt sker i västvärlden skapas också nya kategorier i 

barndomen. Kategorier och termer som Timimi (ibid.) beskriver så i uttryck som ”ADHD:n” 

och ”de särskilda behoven”. Med detta menar Timimi att vi på senare år i samhället skapat en 

ny form av barndom – ADHD:n (Timimi, 2005).  Vi tenderar att se barnen som antingen 

oskyldiga offer för omständigheterna eller också som impulsiva, aggressiva och sexuella barn 

som hotar samhället. Alltså man ser barn som antingen utsatta barn eller barn som riskerar att 

bli utsatta. 

 Timimis tankegångar om barnet som ett offer och samhällets stämpling kan ses 

som en fortsättning på Goldbergs (2005) teorier och ovanstående begrepp kommer därför att 

användas i min analys. 
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Resultatredovisning och analys 
 

Anonym beskrivning av IP 
Den första intervjupersonen, kurator D, har bakgrund från ett annat land och har jobbat som 

kurator på BUP i mellanstad sedan 2007. Han har tidigare arbetat på BUP i storstad i södra 

Sverige. Han har psykologutbildning från ett annat land men vidareutbildade sig i Sverige till 

socionom och tog sin examen 1994. Den andra intervjupersonen, A, har varit kurator i 

mellanstad i två år innan dess jobbade hon i storstad uppåt landet som kurator inom BUP. A 

tog sin socionomexamen 2001. Den tredje kuratorn, J, har arbetat som kurator på BUP i en 

annan mellanstad i södra Sverige. Han har arbetat som kurator sedan 2006 och startade då 

direkt på BUP i mellanstad och har arbetat där sedan dess. De två psykologerna arbetar i 

Mellanstad där även kuratorerna D och A arbetar. Den ena som jag kallar M har arbetat som 

socionom tidigare men tog sin psykologexamen 2007 och har arbetat i Mellanstad sedan dess 

och psykolog L har arbetat som psykolog på BUP sedan 1992. 

 

Om de sociala faktorerna 
 

Vikten av ett gott föräldraskap 
Psykologerna och kuratorerna jag pratat med påpekar vikten av de sociala faktorerna när det 

kommer till ADHD hos ungdomar och sambandet till kriminalitet, och intervjupersonerna 

betonar bland dessa faktorer betydelsen av ett bra föräldraskap för att barnet skall må bra. Det 

är många faktorer som spelar in. Kurator D uttrycker sig på följande sätt: 

 
”Det finns många faktorer som problematiserar bilden av ADHD men som också påverkar barnet på många sätt. 
Vi tittar på relationer, skilsmässa om vi har många barn med kris i bagaget och bakgrund och så… som påverkat 
barnets psykosociala hälsa men inte minst koncentration… så att det är jätteviktigt.” 
 

Psykologerna i min intervju har inte bara sett de sociala faktorerna som bakgrundsproblematik 

för barn och ungdomar med ADHD att falla in i ett kriminellt beteende, utan även de 

biologiska faktorer som psykolog L lyfter fram är av vikt. L menar att om föräldrarna själva 

har problematik med sig i bagaget, såsom ADHD, så kan det vara svårare att hjälpa barnen 

och ge dem stöd. L lyfter fram ett sätt att tänka utanför Sverige där de även medicinerar 

föräldrarna och ger dem stöd, vilket hon hade hört från en forskare vid namn Barkley. Ett  
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sociobiologiskt tänkande, dvs. att ta hänsyn till både de sociala faktorer som kan finnas som 

en bakomliggande orsak till att utveckla kriminalitet, men också biologiska faktorer såsom 

ärftlighet, tror L är viktigt i arbetet med sina klienter. Med detta menar hon, och också 

psykolog M, att det finns arvsanlag för ADHD, vilket också kurator A påpekat i intervjun är 

särskilt vanligt hos pappor till barnen och som kan ge svårigheter i relationen mellan barn och 

förälder. 

Kuratorerna J och A menar att brister i föräldraskapet eller en dålig psykosocial miljö 

hemma också kan vara den verkliga orsaken bakom beteenden som kan liknas vid 

ADHD/DAMP. Man kanske också många gånger överdriver beteendet ADHD och att man i  

familjen sätter stämpeln på barnet för att som förälder slippa ta itu med det själv, menar 

kurator D.  

Om den unge har en dålig psykosocial miljö hemma, dvs. att det brister i 

föräldraskapet, så att de inte kan ge sitt barn tillräckligt med stöd emotionellt eller fysiskt, 

som intervjupersonerna poängterar, kan detta leda till första stadiet i den primära avvikelsen 

som kan leda till en avvikelsespiral och en avvikarkarriär, nämligen föräldrars stämpling 

(Goldberg, 2005). Goldberg beskriver det som att många gånger tar barnet mer skada av att 

bli stämplad av föräldrarna och hela tiden bara höra att de är dåliga, än om de skulle få motta 

fysisk bestraffning. 

På BUP samarbetar man mycket med föräldrar och barn tillsammans för att få en 

bättre relation genom samtal säger D. Psykologerna M och L berättar att de brukar hålla i 

föräldraträffar för att ge dem information om vad det innebär med ADHD och vilka 

konsekvenser det kan ge att ha diagnosen. Kurator J berättar för mig att de har platser på ett 

boende på BUP där föräldrarna och barnen kan komma och bo tillsammans för att de skall 

lära sig att förbättra relationen sinsemellan. 
 Intervjupersonerna lyfter alltså fram vikten av ett gott föräldraskap som en 

viktig bakomliggande social faktor när det kommer till utveckling av ett kriminellt beteende 

hos ungdomar med ADHD. Även andra faktorer runt omkring utpekas såsom skola och 

kamratkrets lyfts fram, vilket jag kommer att skriva om nedan. 

 

 

Samhället runt omkring 
Kuratorerna D, J och A menar att kunskapen om ADHD och barn som står utanför samhället 

har växt om man ser ut ett historiskt perspektiv hos både samhället, men även som D påpekar, 

att det har blivit ett paradigmskifte när det kommer till kunskapen hos föräldrar och skola. 

Fler kommer och uppsöker hjälp hos BUP, men detta kan även bero på att det idag syns 

tydligare i skolan vilka barn och ungdomar som har en eventuell ADHD diagnos, menar  
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kurator A. Förr kunde man enklare komma ifrån att lärare och andra barn såg det, genom att 

fara ut på sjön eller komma bort från skolbänken på ett annat sätt, menar hon och då syntes 

det inte på samma sätt. Man skulle med Timimis (2005) tankegångar kunna säga att det mina 

IP säger, är att barn inte blir stämplade och kategoriserade på samma sätt som idag och med 

det menar Timimi att vi i dagens samhälle skapar kategorier att sortera in barnen i. Med andra 

ord skapas kategorier såsom ”naughty boys”, ”de särskilda behoven” och ”ADHD” som pekar 

ut barnen och gör att de får en annorlunda uppväxt idag (ibid.) än förr i tiden, liksom kurator 

A tidigare reflekterat över i med andra ord i stycket ovan. Om man skall tro Goldberg 

genererar kategorisering i att barnet kan känna utanförskap och stämpling (Goldberg, 2005). 

Kuratorerna D och A samt psykolog L betonar att man genom bra skolgång och ett bra 

nätverk med bra kamrater och lärare, även kan se samhället runt omkring som en bidragande 

faktor till om barnet skall klara sig bra eller hamna i ett negativt beteende i form av 

kriminalitet. 

Kuratorerna A, D och J menar att många av barnen redan är stämplade och 

stigmatiserade när de kommer till barn och ungdomspsykiatrin, trots de ännu inte fått sin 

diagnos. Mina intervjupersoner säger att det är genom kamraterna stämplingen sker, men 

också genom de lärare som anser att barnet inte följer normen och beter sig som de andra 

barnen. Kurator J fortsätter och menar att barnen i skolan lätt blir missförstådda, straffar ut sig 

från kompisar och blir ”outsiders”. Skällsorden och utanförskapet som uppstår från vänner, 

lärare och myndigheter i samhället runt omkring kan enligt mina IP:s reflektioner kopplas till 

andra stadiet nämligen samhällelig stämpling (Goldberg, 2005).  Sedan fortsätter A med att 

säga att prognosen för ungdomar som byter umgänge ofta inte är lika bra för utvecklingen 

som om man hela tiden håller sig till samma bekantskapskrets. Men om man straffar ut sig 

från vänner och hamnar utanför är det lätt att det blir så, menar A. 

Samtliga av mina intervjupersoner har berättat för mig att barn som har ADHD får höra 

skällsord som exempelvis ”Jävla DAMP-unge eller ADHD unge” . När kuratorerna pratar om 

stämpling läggs inte vikten enbart på föräldrarna utan även på myndighetsorgan som skolan, 

socialtjänst och barnomsorgen som är en del av vårt samhälle och även myndigheter som 

BUP samarbetar med. Men Goldberg (2005) säger att stämpling även existerar på olika typer 

av fritidsgårdar. 

Kurator A och D menar att skällsord på skolan som kommer från andra barn 

påverkar barnet i stor utsträckning. Att få skällsord som ”Jävla ADHD unge har du DAMP  

eller” är inte så kul, säger A. Men även läraren stämplar barnet innan diagnosen, menar A. 

Om man bryter mot normen i skolan och bryter mot regler då blir man såväl stämplad av 

lärare som av kamrater. A fortsätter sedan med att påpeka att många barn och ungdomar inte  
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tycker dessa orden stämmer in på dem, de känner sig stämplade och undrar varför bokstäverna 

ADHD/DAMP sätts på dem. Psykologen L tänker på en klient som hon haft  

som vägrade inse att han hade ADHD för han var rädd att bli stigmatiserad och stämplad av 

vännerna, vilket L kunde förstå. Samtidigt påpekar hon att denna klient redan är stigmatiserad 

av samtliga i hans omgivning på grund av hans beteende.  
Psykologerna M och L konstaterar att stigmatisering är omöjligt att komma ifrån då 

barnen redan är stämplade på grund av sitt beteende i skolan eller av sina kamrater, om inte de 

stämplas som ADHD kan de stämplas som någonting annat istället, menar psykolog L.  

Utanförskapet ter sig i olika former, M säger att majoriteten av barn med ADHD i andra 

årskursen blivit mobbade och inte hade någon vän.  

Ibland gör skolorna ett bra jobb med att upptäcka att ett barn har ADHD i tid och 

ibland inte, menar kurator A. Vissa skolor är sämre än andra på att remittera barnen till BUP 

så tidigt som möjligt fortsätter A. Att misslyckas i skolan, menar psykologen M, är avgörande 

för barnets framtid. På BUP, berättar kurator J, finns en BUP skola där barnen som har 

ADHD problematik och andra neuropsykiatriska störningar kan få chansen att få komma till.  

De intervjuade ser alltså det som att det är samhället runt omkring såsom skola, 

kamratkrets, lärare och även andra myndighetsorgan, som är en viktig faktor hos den unge när 

det kommer till bakomliggande sociala faktorer. Det skapas även kategorier som ”naughty 

boys”, ”ADHD:n” och ”de särskilda behoven” (Timimi, 2005) och man placerar in de med 

ADHD i särskilda fack, och man kan tydligare se idag vem som har ADHD vilket kan 

generera utanförskap. Dessa sociala faktorer kan leda till samhällelig stämpling (Goldberg, 

2005). De intervjuade säger även att om barnen straffar ut sig från vänner och tenderar hamna 

i utanförskap eller om de får höra skällsord, kan det leda till stämpling från omgivningen, och 

de intervjuade menar då att risken då finns att stämplingen kan leda till ett kriminellt beteende 

hos ungdomen i fråga. 

 

Friskhetsfaktorer 
Psykologen M påpekar att det finns friskhetsfaktorer som gör att risken till kriminalitet kan 

minska. Till friskhetsfaktorer kan räknas: bra och stabilt nätverk, bra skolgång eller en god 

begåvning som exempel enligt psykologen L. Om barnet inte uppfyller dessa friskhetsfaktorer 

och har problem med många av dem, det är då det oftast går snett, menar M.  

Både psykolog M och psykolog L säger att ”ren ADHD” inte leder till kriminalitet, 

men många av dessa faktorer som de kallar friskhetsfaktorer, om de fallerar då kan barnet/den  

unge hamna i kriminalitet. Friskhetsfaktorerna de båda psykologerna pratar om, men också 

den biologiska faktorn, att föräldrar inte kanske kan ge den unge ett bra stöd då de själva har  
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eller har haft ADHD som L uttryckte sig i intervjun, kan liknas med de sociala faktorerna och 

nätverket runt omkring som kuratorerna pratar om. Om flera av de sociala faktorerna fallerar, 

eller friskhetsfaktorerna fattas, exempelvis en dålig skolgång eller inget stöd hemifrån, inga 

kamrater, dåligt umgänge, ingen begåvning osv. som psykologerna lyfter fram, skulle detta 

kunna leda till det fjärde stadiet, nämligen en avvikelsespiral som i sin tur kan leda till en 

avvikarkarriär (Goldberg, 2005) för den unge. I en avvikarkarriär förekommer exempelvis 

missbruk eller kriminalitet (ibid.) vilket kan leda till att ungdomen i fråga fastnar i 

avvikelsespiralen och att det blir svårare att bryta det negativa beteendet. Precis som de 

sociala faktorerna, och hit kan friskhetsfaktorerna även räknas, kan dessa ses som viktiga för 

att minska en eventuell utveckling av ett kriminellt beteende hos den unge. 

 

Om sambandet till kriminalitet  
 

Småkriminaliteten 
Om sambandet till kriminalitet säger samtliga av kuratorerna, att risken är högre att barn och 

ungdomar med ADHD/DAMP begår brott. När jag frågar så svarar samtliga av kuratorerna att 

de tror att det kriminella beteendet oftast börjar i 12-13 årsåldern, men ibland tidigare 

beroende på om man har en tung anamnes med sig eller inte, dvs. att man utreder 

familjesituationens livslopp, graviditet/förlossning, tidig utveckling, skolsituation, mat, sömn, 

barnets personlighet och temperament för att se vilken inverkan det har på barnet. 

Oftast handlar brotten om småkriminalitet som att röka cigaretter eller hasch, ladda 

hem piratkopierade filmer, dricka alkohol, stölder, skadegörelse och snatteri. Kurator J tror att 

småkriminaliteten kan bana vägen för ett tyngre kriminellt beteende om man inte bryter 

beteendet i tid. Brotten, menar psykologen M, är olika från person till person. Men 

misshandel och narkotikabrott tar hon upp som exempel. Psykolog L säger även att stöld, rån 

och snatteri kan förekomma. Ofta är det impulsgenombrott som leder till våldsamheter, menar 

M. L säger att är det är olika när det kommer till brott hos unga. Hon säger att de som har 

svårt för ord ofta exempelvis har ett aggressivt beteende och hamnar lättare i slagsmål. Hur 

som helst kan denna småkriminalitet som kuratorerna berättar om, ses som ett första steg till 

en avvikarkarriär (Goldberg, 2005) för den unge. Resonemangen kring avvikarkarriär blir en 

dubbelhet och som omfattar viss komplexitet i de teoretiska resonemangen då jag även 

tidigare nämnt detta begrepp i analysen. Begreppet avvikarkarriär och avvikelsespiral (ibid.) 

kan kopplas till många olika tankegångar eftersom att flera bakomliggande faktorer hos den 

unge kan resultera i en avvikarkarriär och en avvikelsespiral. Det som banar vägen till om  
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barn/ungdomar med ADHD får en avvikarkarriär i form av ett kriminellt beteende kan 

kopplas till de sociala faktorerna och nätverket runtomkring, menar samtliga av kuratorerna. 

Kurator A pekar ut de tyngsta faktorerna som får ungdomar att tippa över till det kriminella 

beteendet och menar att sociala faktorer såsom dålig uppbackning hemifrån och en dålig 

skolgång kan bana vägen till kriminalitet.  

Psykologens L:s reflektioner kring kriminalitet och ADHD är att de barn och 

ungdomar med ADHD är en sårbar grupp. L konstaterar också att de med ADHD är särskilt 

sårbara för att utveckla kriminalitet och att det finns en högre risk för denna grupp att utveckla 

ett kriminellt beteende, och med det kan man dra slutsatsen att de har lättare att hamna i en 

avvikelsespiral och en avvikarkarriär (Goldberg, 2005). Även psykolog M och samtliga av 

kuratorerna fastställer att människor med ADHD är en utsatt grupp i samhället.  

 Om man skall tro mina intervjupersoners svar är en tung anamnes eller så 

kallade friskhetsfaktorer av stor vikt, och möjligheterna att den unge utvecklar ett kriminellt 

beteende påverkas av dessa faktorer. Det finns en komplexitet hur dessa påverkar varandra. 

De sociala faktorerna som pekas ut av mina intervjupersoner, i förhållande till utvecklingen 

av kriminalitet, är en dålig skolgång och dålig uppbackning hemifrån. Småkriminaliteten och 

de mindre tunga brotten är, enligt mina intervjupersoner, ofta det första steget in i det 

kriminella beteendet hos ungdomar med ADHD och dessa brott kan ses som en första ingång i 

en avvikarkarriär (ibid.).  

 

 

Risktagande och den dåliga självbilden 
Enligt A är många med ADHD risktagare och gillar att ta risker och gillar att ”living on the 

edge” som A uttryckte sig i intervjun. Detta tänkande behöver inte nödvändigtvis grunda sig i 

ett kriminellt beteende. En av kurator A:s klienter hade utvecklat en passion för extremsporter 

såsom exempelvis bungyjump och kasta sig utför klippor ned i havet.  

Även psykologerna L och M konstaterar att gruppen med ADHD är risktagare och 

enligt kuratorerna J, A och D har de svårare att säga nej i vissa situationer för de vill ha 

spänningen. Dessa handlingar, menar kurator J, utförs ofta i gäng där man söker likasinnade, 

dvs. unga med ADHD problematik och man då utför handlingar som man inte skulle ha gjort 

ensam, men också för spänningens skull och att det är svårt att säga nej. J uttrycker det på 

följande sätt: 
”… barn med ADHD testar gränserna hela tiden de är spänningssökare… men när många faktorer samverkar 
dvs. inte bara skolk i skolan utan även en stökig familjebakgrund, dåligt umgänge, aggressivitet och problem 
med att styra impulsiver… eeh… småkriminalitet… det banar vägen för… jaa… jag skulle vilja säga att den 
gruppen har lättare att trilla dit… jaa… jo så är det nog. Sen utför man ju handlingar ibland för spänningens skull  
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ofta i gäng och sådär… eeeh… ja, saker som man kanske inte skulle ha gjort själv men som händer i gäng då de 
söker umgänge som är liksom… eeh… lika sig själva… svårt att säga nej och så i gäng kan tänka…” 
 

 Detta citat från J kan kopplas till att man enligt Goldbergs (2005) teori om 

beteendeinkongruens kan urskilja en strävan efter att utföra handlingar som strider mot den 

unges självbild, men att man ändå utför kriminella handlingar för att man vill ha bekräftelse 

på den negativa uppfattning man har om sig själv. Goldberg menar att en individ med dålig 

självbild tenderar att handla på ett sätt som gör att individen provocerar andra att bekräfta den 

negativa självuppfattningen han har om sig själv snarare än att ge människor i omgivningen 

en chans att bekräfta den positiva självbilden och därmed också ha möjlighet att bryta 

inkongruensen. Detta kan leda till ett sämre självförtroende för den unge och i sin tur ännu 

mer stämpling vilket trappar upp avvikelsespiralen (ibid.) ytterligare. 

Kurator A och D säger att de flesta ungdomar med ADHD som kommer till dem har 

ett dåligt självförtroende. Dåligt självförtroende kan leda till nedstämdhet, ångest och 

depressioner eller aggressioner säger kurator A, kurator J och kurator D. Aggressioner om 

barnet blir utåtagerande och ångest och depressioner om barnet är inåtvänd i sitt beteende 

säger D. Åter igen, om vi skall koppla till teorin, ser vi här en upprepning av Goldbergs 

(2005) begrepp om samhällelig och föräldrars stämpling. Om man ser till den psykiska 

ohälsan hos den unge kan just denna stämpling ha legat till grund för utvecklingen av ohälsan.  

Kurator A poängterar att om barn har bra föräldrar och bra umgänge och skolkar från skolan, 

är man inte lika orolig för barnet, men om flera faktorer samverkar, såsom att 

föräldrarna inte stöttar barnet, att barnet hamnar i dålig umgängeskrets eller straffar ut sig från 

kompisar, en dålig självbild, att de skolkar i skolan och har ett utåtagerande beteende, då är 

det mer allvarligt. Stämplingen kan kopplas teorin i det fjärde stadiet nämligen 

avvikelsespiralen (Goldberg, 2005). Stämplingen leder då till en negativ självbild, vilket även 

kuratorerna påpekat ovan i intervjuerna. De intervjuades reflektioner kring den negativa 

självbilden kan kopplas till en sekundär avvikelse som är snäppet värre än den primära och 

som oftast uppkommer i puberteten (ibid.), som sedan tar sig i uttryck i misslyckande enligt 

kulturella definitioner vilket leder till stämpling igen och sedan fortsätter spiralen och kan, om 

en förvärrning sker, leda till ett kriminellt beteende och en avvikarkarriär. 

Vi kan alltså konstatera ur min empiri, om vi ser till första frågan i mitt syfte, dvs. 

reflektionerna kring sambandet mellan ADHD och kriminalitet, att barn och ungdomar med 

ADHD är risktagare. De vill ha spänning i tillvaron och att detta kan driva dem över gränsen, 

ibland till och med över den lagliga gränsen och att det slutar med kriminella handlingar. 

Ibland görs handlingarna trots att det strider mot personens självbild och ofta också i gäng 

tillsammans med andra ungdomar som också har ADHD, och det uppstår en 

beteendeinkongruens (Goldberg, 2005). Dåligt självförtroende och en dålig självbild leder till  
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psykisk ohälsa i form av depressioner och aggressioner vilket kan bottna i samhällelig och 

föräldrars stämpling. Detta i sin tur kan, om man ser till sambandet mellan ADHD och 

kriminalitet hos den unge, enligt Goldbergs teori vara ett steg in i avvikelsespiralen (ibid.) och  

som kan leda till en förvärrning ytterligare och steget till ett kriminellt beteende och en 

avvikarkarriär blir då mindre. 

 

ADHD och dubbeldiagnoser 
Kurator A uppskattar att cirka tio procent av ungdomar med ADHD som hållit på med 

småkriminalitet går vidare till grövre brott men hon poängterar också att det bara rör sig om 

en gissning när hon tänker på sina egna klienter de senaste åren. Vanligast, säger kuratorerna J  

och A, är att man har något mer än bara ADHD, i form av andra neuropsykiatriska störningar, 

för att utveckla ett grövre kriminellt beteende, exempelvis uppförandestörningar eller 

trotssyndrom. Dock avviker kurator D och säger att det nödvändigtvis inte behöver handla om 

en dubbeldiagnos utan att det även kan handla om barn och ungdomar endast med ADHD.  

Kurator D fortsätter med att säga att ett antisocialt beteende och de ungdomar med ADHD 

som har det svårigheter med att styra sina impulser kan leda till ett grövre kriminellt beteende 

än de ungdomarna bara ren ADHD. Dessa ungdomar har också svårare att säga nej i vissa  

situationer menar han. Psykologerna L och M poängterar att de med uppförandestörningar, 

trotssyndrom och ett antisocialt beteende löper en betydligt större risk den grupp som bara har 

ADHD.  

Kurator A fortsätter att berätta att ungdomar med tilläggsdiagnoser oftast redan står 

på deras blåljuslista, dvs. att man vet vilka dem är och om något händer är man snabb med 

åtgärder i samarbete med skola och socialtjänst. A tillägger också att det är många ungdomar 

som ligger i ”gråzonen” där gränserna bli otydliga, barnen som röker hasch några gånger i 

veckan och laddar ner filmer olagligt och dricker alkohol samt snatteri. A lägger tonvikten på 

att för ungdomar som ligger i denna gråzon, är det viktigt att ha bra föräldrar som ligger 

”tightare” på barnen och bra umgängeskrets och skola. Varför gå till skolan om man kan ligga 

och sova hela dagarna hemma? Den frågan ställer sig A. 

 Mina intervjupersoner har alltså sagt att genom att ha en dubbeldiagnos har man 

också en högre risk att falla in i ett kriminellt beteende än om man bara har ”ren ADHD”. 

Men även genom att ligga i ”gråzonen” och inte på ”blåljuslistan” kan gränserna bli otydliga. 

Man har inte längre koll på vart gränsen går och när man stiger över den och som förälder är 

det viktigt att ligga ”tight” på barnet i detta fall och de sociala faktorerna bli här av stor 

betydelse, enligt intervjuperson A. Men om de sociala faktorerna fallerar för dessa barn, är  
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risken att falla i kriminalitet och att hamna i en avvikelsespiral och avvikarkarriär (Goldberg, 

2005) också högre för de ungdomarna med en dubbeldiagnos. 

 

Att diagnostisera och utreda 
 

Diagnosens betydelse 
Kuratorerna J och A säger att man skall vara försiktig och inte vara för snabb med en diagnos. 

Barn kan generellt i förskoleåldern uppfattas som stökiga och att det finns andra anledningar 

som kan ligga till grund för att man senare utvecklar ett beteende som vid första anblicken 

liknar ADHD, såsom exempelvis en dålig psykosocial miljö hemma eller bristande 

föräldraskap. Kurator D säger att man ibland överdriver med ADHD, att man måste titta till 

den normala mognadsprocessen för barnet. 

Intervjupersonen J, kurator, konstaterar att på frågan om diagnosens konsekvenser kan te sig i 

uttryck i form av kategorisering och stämpling, då människor tenderar att inte riktigt förstå 

denna grupp som är utanför samhället. A, min andra intervjuperson och kurator, säger att en 

diagnos inte hjälper alltid om inte omgivningen förstår vad det innebär med ADHD. Kurator 

D menar att inte få en diagnos kan leda till att familjeklimatet och relationerna påverkas 

negativt och så även skolan, och han tror att inte bli utredd och diagnostiserad om man har 

ADHD kan leda till utveckling av ett kriminellt beteende som kan bli svårare att bryta. 

Kuratorerna D, J och A poängterar betydelsen av att få in ett barn i tidig ålder på 

BUP, redan i förskoleåldern kan man upptäcka barn med ADHD, menar de tre kuratorerna. 

Oftast är det dem barnen som är mest utåtagerande, menar A. Kurator D och J säger också att 

det är av betydelse att så tidigt som möjligt upptäcka detta för att stegvis och successivt kunna 

arbeta med föräldrarna och den unge, men också för att så fort som möjligt kunna bryta det 

negativa beteendet och kriminaliteten. D berättar här om att han ibland fått in sjuttonåriga 

klienter på remiss och då tyckt att det varit för sent att åtgärda, då det negativa beteendet tagit 

fart och då blir svårare att bryta. I Goldbergs (2005) teori skulle detta innebära att D såg det 

extra svårt att bryta en avvikelsespiral om den pågått för länge, om det inte redan övergått i en 

avvikarkarriär (ibid.). Även om åtgärder görs från BUP för de här barnen skulle det ha varit 

bättre om han kom in redan vid 10-års ålder eller ännu tidigare, säger D.  

Psykologerna M och L håller inte med om att det någonsin är för sent att ta in ett barn på BUP 

för att ge dem stöd och L berättar här om en föreläsning hon varit på som handlar om 

narkotika och heroinister, där forskaren hade tyckt det varit för sent att hjälpa.  

Själv tycker L aldrig att det är för sent att hjälpa då det handlar om människor, som hon i 

intervjun uttryckte sig. Dock säger hon att det givetvis är lättare om man får in barnen tidigare  
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än senare i tonåren, men att det också kan ge problem att ge dem hjälp för tidigt. De skall 

komma när de själva känner sig motiverade och känner att de klarar av det, menar hon. 

Psykologen M svarar på frågan angående konsekvenserna när det kommer till en diagnos: 
 
 ”ja de kan ju få alla möjliga konsekvenser att man misslyckas genom hela sin skolgång till exempel… att man 
att det förklaras… att ett stökigt beteende förklaras av annat… Att… man blir ledsen, får ångest… Det kan ju ta 
sig på massa olika sätt, att man inte har fungerande relationer…” 
 

Psykologen M menar att inte få en diagnos kan leda till orättvisa krav i skolan vilket kan leda 

till att man hela tiden misslyckas. L berättar även att medicinen har en stor betydelse när det 

kommer till diagnosen. Centralstimulerande medel ses som en lättnad för många föräldrar, 

men hon tror själv att det blir jobbigare för föräldrarna när de kommer hem,  

för väl hemma tar den unge inga mediciner och biverkningarna av medicinen de tagit i skolan 

ger en ”rebounce-effekt”. Med det vill L ha sagt att det blir i själva verket ännu jobbigare för 

föräldrarna vilket kan leda till en sämre relation mellan barnet och föräldern. 

Samtliga av mina intervjupersoner har tagit upp som en konsekvens att diagnosen 

kan leda till stämpling och stigmatisering, främst i samhällelig stämpling (ibid.) Men givetvis 

kan det leda till positiva konsekvenser också att få diagnosen ADHD. A menar att det blir 

lättare då man förstår vad problemet är och då kan ta del av samhällets hjälp och stödinsatser, 

och A menar då att man lättare kan stoppa den destruktiva banan och utveckling av ett 

eventuellt kriminellt beteende. Även kurator J och psykologerna L och M säger att diagnosen 

är en lättnad för familjen och närstående att få sätta namn på vad problemet är och att kunna 

vara berättigad hjälp från samhället samt att det underlättar relationerna inom familjen. 

Kurator A säger får man ingen hjälp eller stöd från samhället om man inte har någon diagnos 

även om det kan leda till att man inte blir stigmatiserad och stämplad. Och har man ingen 

diagnos, säger psykologen M, då klarar man antagligen livet ändå och klarar man livet utan 

problem i vardagen, men då har man inte ADHD heller, säger hon. Även kurator D säger att 

fördelen att inte bli diagnostiserad eller utredd kan vara att barnet klarar sig tillräckligt bra 

genom livet ändå och har en annan kapacitet att hantera sina problem. En positiv konsekvens 

som A säger med att diagnostisering inte sker är att den personliga mognaden kanske ligger 

ett par år efter hos barnet, att om barnet har svårt att sitta still eller också kan det handla om 

missbruk eller våld i familjen som ter sig i ADHD liknande uttryck hos barnet. Och på vis 

menar A att det är viktigt att särskilja ADHD och övrig problematik och att man skall vara 

absolut säker på diagnosen innan man ställer den.  

För att koppla till min frågeställning angående diagnosens betydelse för utvecklingen 

av det kriminella beteendet är det, enligt min empiri, av betydelse att sätta en diagnos i tidig 

ålder. Detta för att kunna bryta det negativa beteendet/den eventuella utvecklingen av  
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kriminalitet hos ungdomar. Enligt Goldbergs teori (2005) skulle man kunna säga att 

avvikelsespiralen och den eventuella avvikarkarriär som kan ha startats måste brytas så tidigt 

som möjligt. Samtidigt finns det en komplexitet då det framkommit i min empiri att man inte 

skall vara för snabb med att sätta diagnos då det kan finnas andra faktorer som vid första 

anblicken liknar ADHD. En diagnos kan leda till stämpling och stigmatisering i form av 

samhällelig stämpling (ibid.) men det är också en lättnad för familjen med en diagnos. Även 

här finns en komplexitet enligt mina intervjupersoner, då barnet kan bli stämplat i skolan även 

om man inte sätter bokstavsdiagnosen ADHD på barnet. 

 

 

Naughty boys och kriminaliteten 
 

Brotten och avvikarkarriären – en genusskillnad 
Enligt psykologen L och M har pojkar med ADHD lättare att falla in i ett utåtagerande 

beteende, liksom även kuratorerna konstaterat. Det finns en skillnad i det kriminella beteendet 

när det kommer till kön utifrån min empiri, även om jag inte i syftet har med denna 

frågeställning. 

 När det handlar om pojkar är det utåtagerande beteendet ett faktum. Liksom att 

de hittar på ”bus” som L uttrycker det säger kurator J att de ”hittar på hyss”. De har lättare för 

att bilda gäng, vilket psykologen L säger i intervjun. Men även två av kuratorerna menar att  

gängen oftast bildas av pojkar och enligt L dras de till likasinnade, dvs. pojkar med ADHD 

problematik, vilket även kurator A säger. L tror att detta beror på att de söker spänning och  

att det blir roligare att umgås med andra som har ADHD, men också på grund av 

utanförskapet som många av dessa pojkar lever i. Kurator D berättar att han haft klienter som 

varit med i olika kriminella gäng och menar att man kan hitta droger och kriminalitet allt 

oftare ute på gatorna idag, det finns på något sätt närmre skolorna än tidigare med. Om man  

skall koppla till den samhälliga stämplingen som Goldberg (2005) poängterat talar han också 

om ett begrepp som hör till det andra stadiet dvs. beteendeinkongruens. Beteendeinkongruens 

kan te sig i att pojkarna, som i detta fall att de söker spänning, gör saker som egentligen inte 

stämmer överens med deras självbild bara för att omgivningen skall bekräfta det negativa  

beteendet. Detta kan hända flickor också, även om det enligt J är vanligare hos pojkar. Saker 

som exempelvis snatteri, konsumering av droger, stöld eller skadegörelse av en fönsterruta 

kan vara sådana handlingar. Detta är även något som kurator J påpekar, att ungdomar med 

ADHD ibland utför handlingar i gäng med likasinnade bara för att de söker spänning och har  
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svårt att säga nej. Kuratorerna J och D konstaterar att det är av vikt att stoppa det destruktiva 

beteendet och småkriminaliteten så fort som möjligt. Handlingarna skulle i fråga, enligt mina 

intervjupersoners svar, kunna leda till en avvikarkarriär om man inte får stopp på det i tid 

(Goldberg, 2005).  

 När man klassificerar pojkarna som ”naughty boys” eller som pojkar ”med särskilda 

behov” (Timimi, 2005) kan man säga att enligt Goldbergs (2005) teori, är även detta ett sätt 

att kategorisera, stämpla och etikettera. Barndomen är en viktig del av förklaringen och 

Timimi (2005) menar att då pojkarna, liksom mina intervjupersoner varit inne på i sina 

reflektioner, stämplas som ”naughty” ser samhället dem som ett medicinskt problem eller som 

en riskfaktor. Men om man ser dem som en riskfaktor borde de enligt Timimis teori vara 

farliga för samhället samtidigt som de är ett medicinskt problem. Detta är att stämpla pojkarna 

och att prydligt kategorisera in dem som problematiska (ibid.). 

Även om pojkar är överrepresenterade när det kommer till både ADHD och 

kriminalitet, som de tre kuratorerna konstaterat i intervjuerna, finns det även flickor som 

begår brott och som har diagnosen ADHD. Brotten och sambandet till kriminalitet ter sig lite 

annorlunda än hos pojkar som är mer utåtagerande än flickor säger samtliga av kuratorerna. 

Kuratorerna A och D och psykolog M poängterar att flickor oftast hävdar sig och vill ha 

uppmärksamhet genom sexualiteten. De är noggranna med att tillägga att generellt har 

ungdomar med ADHD fler sexpartners än genomsnittet, men att det hos flickor ofta bottnar i 

ett uppmärksamhetsbehov som gör att de söker sig till äldre män och att de har lättare att 

hamna i ett beroendeförhållande och därmed råka ut för fysiska och sexuella övergrepp. 

Pojkar är alltså, enligt mina intervjupersoner, mer benägna att hamna i kriminalitet 

än flickor, vilket enligt Timimi (2005) kan leda till stämpling i form av uttryck som ”naughty 

boys” från samhället. Goldberg (2005) poängterar att beteendeinkongruens kan leda till att 

pojkarna utför handlingarna. Om man inte får stopp på det kriminella beteendet i tid, vilket J 

och D betonar som viktigt, kan det leda till en avvikarkarriär hos den unge (ibid.). 

 

Avslutande diskussion  
 

Återkoppling till frågor 

 
- Finns det ett samband mellan ADHD och ett kriminellt beteende enligt de 

professionellas (i detta fall BUP) reflektioner? 
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Ur min empiri och utifrån de professionellas reflektioner på BUP har jag inte kunnat urskilja 

ett direkt samband mellan ADHD är lika med kriminalitet. Men dock påvisar resultatet att det 

hos ungdomar med ADHD föreligger en förhöjd risk att utveckla kriminalitet om de sociala 

faktorerna/friskhetsfaktorerna fallerar. Skolan och hemmet och bra nätverk runtomkring 

viktiga faktorer som kan få ungdomar att falla in i kriminalitet om de fallerar. En tung 

anamnes kan i större utsträckning leda till ett kriminellt beteende. Enligt min empiri är barn 

och ungdomar med ADHD är spänningssökare, och de söker sig till likasinnade och bildar 

gäng, men också att de gillar att ta risker och har svårt att säga nej. Detta beteende kan också 

vara det som får ungdomarna att tippa över gränsen och får dem att utföra kriminella 

handlingar. En annan bakomliggande faktor för ungdomar med ADHD att hamna i ett 

kriminellt beteende är den dåliga självbild och den psykiska ohälsan (aggressioner, 

depressioner, ångest och nedstämdhet) som finns hos den unge. Detta kan medföra att en 

beteendeinkongruens (Goldberg, 2005) skapas och den unge, oftast i sällskap med 

likasinnade, utför handlingar som strider mot självbilden. Detta kan leda till en avvikelsespiral 

och en avvikarkarriär (ibid.). 

Ett kriminellt beteende hos ungdomar med ADHD börjar oftast i 12-13 års ålder och 

då med småkriminella handlingar såsom snatteri, stöld, skadegörelse, sälja cigaretter, röka 

hasch och ladda ner filmer olagligt, vilket kan vara en början till ett grövre kriminellt 

beteende om den unge inte får professionell hjälp i tid att bryta det destruktiva beteendet. Ofta 

är det de ungdomarna med dubbeldiagnoser/tilläggsdiagnoser såsom ett antisocialt beteende, 

trotssyndrom eller uppförandestörningar som utvecklar ett grövre kriminellt beteende, men 

det förekommer också bland ungdomar som endast har ADHD. Pojkar med ADHD är också 

enligt min empiri mer benägna att hamna i ett kriminellt beteende då de är mer utåtagerande 

än flickor vilket enligt Timimis teori (2005) kan leda till en stämpling från samhället som han 

kallar ”naughty boys”.  

 

- Hur reflekterar de professionella kring vad kan det finnas för sociala faktorer som gör 

att den unge kan hamna i ett kriminellt beteende? 

 

Man kan säga att utifrån mina intervjupersoners svar går kriminellt beteende och sociala 

faktorer hand i hand. Det finns en komplexitet i hur dessa båda påverkar varandra. 

Bakgrundsfaktorerna till ett kriminellt beteende är många och framför allt läggs vikten på 

sociala faktorer/friskhetsfaktorer såsom föräldrar, skola och övriga nätverk runt omkring. 

Också en tung anamnes kan i större utsträckning öka risken för ett kriminellt beteende hos den 

unge. De sociala faktorernas betydelse för utveckling av ett kriminellt beteende hos ungdomar 

med ADHD är i min analys av stor vikt. Men som psykologerna också konstaterat, finns det  
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en biologisk faktor. Inte bara brister i föräldraskapet och dålig psykosocial miljö hemma 

betonas utan även föräldrars egna eventuella ADHD problematik som man göra att de själv 

inte kan hjälpa barnen. Brister i föräldraskapet kan leda till föräldrars stämpling (Goldberg, 

2005).  

Även andra nätverk såsom skolan, andra myndigheter runt omkring och vänner är viktigt. 

Stämpling och stigmatisering (ibid.) sker ofta här med i form av skällsord på skolan,  

stämpling och stigmatisering av kamrater och lärare vilket vi kan säga är samhällelig 

stämpling (ibid.). Men denna stämpling sker också genom att sortera in, framför allt pojkar,  

med ADHD som ”naughty” skapar vi i dagens samhälle stigmatisering genom uttryck som 

”ADHD:n” och ”de särskilda behoven” (Timimi, 2005).  

 

- Hur reflekterar de professionella inom BUP kring betydelsen av en diagnos av ADHD 

för utveckling av ett kriminellt beteende? 

 

Det kriminella/destruktiva beteendet hos den unge kan bli svårare att bryta om man inte får en 

diagnos i tidig ålder, om man kopplar till min andra frågeställning om diagnosens betydelse 

för utveckling av ett kriminellt beteende. Vidare är svaret på min fråga angående diagnosens 

betydelse, att enligt de professionella på BUP, att om man som ung får en diagnos, innebär det 

en lättnad för familjen att få kunna sätta ett namn på det och veta att det finns hjälp att tillgå i 

samhället vilket också underlättar relationerna i familjen. Samtidigt, som samtliga av mina 

intervjupersoner sagt, kan det medföra stigmatisering och stämpling i form av föräldrars 

stämpling och samhällelig stämpling i den primära avvikelsen (Goldberg, 2005), men det 

förekommer till viss del redan stigmatisering, fast i andra former, även om barnet inte får 

diagnosen ADHD. Det poängteras också, att man inte skall vara för snabb med att sätta en 

diagnos då man skall försäkra sig om att det verkligen är ADHD som föreligger, vilket kan te 

sig en aning motsägelsefullt i förhållande till tidigare empiri som lagt vikt vid en så tidig 

diagnos som möjligt.  

 

Slutdiskussion 
Min undersökning har syftat till att undersöka sambandet till kriminalitet samt vilken 

betydelse diagnosen har för ungdomar. Mitt resultat pekar på de sociala faktorerna och 

nätverket runt omkring. Jag ställer mig frågan om inte för mycket vikt läggs vid just det 

sociala med föräldrar, barndomen och skolan, men då jag intervjuat kuratorer och psykologer 

var resultatet väntat för det ingår i deras arbetsuppgifter. Men om jag intervjuat läkare och 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter hade svaret troligtvis sett annorlunda ut. Hade det visat 

sig att kriminalitet formar barnet snarare än att barnet skapar sin egen kriminalitet för att hon  
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är ett offer för omständigheterna runt omkring? Är det en slump att den fjärdedel av de dömda 

vuxna kriminella har ADHD, eller är dem också i grund och botten barn som fallit offer för 

omständigheterna och inte fått hjälp av samhället i tid?  

Samarbetet med övriga myndigheter betonas, men sanningen är att samarbetet 

kanske inte alltid är bra. Vad händer när man inte kommunicerar med varandra myndigheter  

sinsemellan? Leder det till en högre kriminalitet bland ungdomar i slutändan? Jag reflekterar 

vidare bortom min studie och undrar också om det inte också handlar det om att man alltid har  

ett eget val även som ungdom med ADHD när det kommer till kriminella handlingar. Eller 

skall man som ungdom fortfarande ses som ett offer för omständigheterna trots att man begår 

grova brott? Skall då ansvaret helt och hållet vila på myndigheter och institutioner?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

 

 

Referenser  
 
Andersson, Tommy (2001) ”Kriminell Utveckling – tidiga riskfaktorer och förebyggande 

insatser” (elektronisk), brottsförebyggande rådets (BRÅ) officiella hemsida 

<http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=01112311535.pdf&url=/

dynamaster/file_archive/050124/33654c30afa891d9ff1aae8a4ad3a323/01112311535.pdf > 

(2010-04-07) 

 

Aspers, P. (2007) ”Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden”, Malmö: Liber 

 

Beckman, V. (2000) ”En väg till fängelset?-Om hyperaktivitet och aggressivitet”, Stockholm: 

Cura 

 

Eliasson-Lappalainen, R. (1997) ”Forskningsetik och perspektivval”, Lund: Studentlitteratur 

 

Elmström, Anders (2007) ”Barns väg till kriminalitet – en kartläggning på kommunal nivå” 

(elektronisk), Brottsförebyggande rådets (BRÅ) officiella hemsida 

<http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Barns%20v%E4g%20till

%20kriminalitet&url=/dynamaster/file_archive/090327/a9a101605ed432806b29a24f34295b5

5/2006.0509%2520Barns%2520v%25e4g.pdf > (2010-04-10),  

 

First, M. & Tasman, A. (2005) “DSM-IV-TR Mental Disorders: Diagnosis, Etiology and 

Treatment”, New York: Wiley 

 

Giddens, A. (2005)”Sociologi”, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Gillberg, C. (2005) ”Ett barn i varje klass - om ADHD och Damp”, Stockholm: Cura 

 

Goldberg, T. (2005) ”Samhället och narkotikan”, Solna: Academic Publishing of Sweden 

 

Kärfve, E. (2000) ”Hjärnspöken damp och hotet mot folkhälsan”, Stockholm: Symposion  

 

 



 37

 

 

 

 

Lundmark, B. ”Kriminella får behandling för ADHD” (elektronisk), Sveriges Radios officiella 

hemsida <http://sverigesradio.se/ekot/artikel.asp?artikel=1075892 > (2010-03-22) 

 

May, T. (2001) ”Samhällsvetenskaplig forskning”, Lund: Studentlitteratur 

 

Meuwisse, A., Swärd, H. m.fl. (2008) ”Forskningsmetodik för socialvetare”, Stockholm: 

Natur och Kultur 

 

Modigh, K. (2006)”Erkänn ADHD som dubbeldiagnos” (elektronisk), läkartidningens 

officiella hemsida  

<http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=3991 > (2010-03-26)  

 

Socialstyrelsen, (2002)”ADHD hos barn och vuxna.” Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Timimi, S. (2005)”Naughty boys”, Kina: palgrave macmillan 

 

Vetenskapsrådet (2002) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 38

 
 
 
 
INTERVJUGUIDE: 
 
 

1. Kan du berätta lite om verksamheten/enheten du arbetar på? 
 
2. Hur länge har du varit yrkesverksam? 

 
3. Vilken utbildning har du? 

 
4. Hur ser en vanlig dag ut för dig som kurator/psykolog? 

 
5. Hur arbetar ni med barn och unga som har ADHD? 

 
6. Hur reflekterar du kring barn och unga som har ADHD? 

 
7. Vilka konsekvenser tror du som professionell det kan ge den unge att inte få diagnos i 

tidig ålder? 
 

8. Vilka konsekvenser tror du det kan ge den unge att få en diagnos? 
 

9. Vilka konsekvenser kan det ge den unge för båda ovannämnda frågor om man kopplar 
till ämnet kriminalitet? 

 
10. Kan det finnas någon fördel för den unge att inte bli utredd & diagnostiserad? 

 
11. Hur tänker du när jag säger ADHD och kriminalitet?  

 
12. Har du haft barn/ungdomar som klienter som haft ADHD och utvecklat ett kriminellt 

beteende?  
 

13. Tror du att det finns en högre risk för unga med ADHD faller in i ett kriminellt 
beteende/missbruksproblematik?  

 
14. Vilken typ av brott handlar det oftast om när det gäller ADHD och ett kriminellt 

beteende hos unga? 
 

15. Hur har det kriminella beteendet då börjat? Har det sedan eskalerat? 
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Information till respondenter: 
 
Jag vill med denna uppsats undersöka hur de professionella inom BUP reflekterar över 
ADHD problematikens samband med kriminellt beteende för ungdomar (12-18 år). Jag vill 
även fördjupa mig i vilken relevans en diagnos har för utvecklingen av ett kriminellt beteende 
och har därför har valt att undersöka följande två huvudfrågor: 
 
 

- Finns det ett samband mellan ADHD och ett kriminellt beteende? 

 
- Vilken betydelse ger en diagnos av ADHD för utveckling av ett kriminellt beteende? 

 
Intervjun består av 12-15 frågor och kommer att ta mellan 40 minuter och 1 timme. Jag 
kommer att spela in samtalet om respondenten ger sitt samtyckte till detta. Materialet kommer 
endast att användas till denna avhandling och respondenterna kommer att vara anonyma i min 
avhandling i enighet med forskningsetiklagen.  
 
Min handledare för detta arbete heter Alexandru Panican och arbetar som är universitetslektor 
på Lunds Universitet Socialhögskolan. Alexandru kan nås på mail: 
Alexandru.Panican@soch.lu.se eller tele: 046-222 9234;0737-414954  om det är några frågor.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linn Kristensen 
Student vid Lunds Universitet Socialhögskolan 
 
 
 
 
 
 


