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Abstract 
 
 

Denna c-uppsats handlar om hur personalen inom kriminalvården ser på och hanterar personer 
med funktionshindret ADHD. Det är en kvantitativ studie där vi genom telefonenkät 
undersökt vilken kompetens personalen har om funktionshindret och hur de ser på 
förekomsten av ADHD hos intagna inom kriminalvården. 70 anställda vid 28 anstalter har 
besvarat enkäten. Vi har även undersökt vad personalen har för upplevelse av att arbeta med 
intagna med ADHD, och om förutsättningar finns att bedriva ett speciellt stöd. Resultatet har 
analyserats utifrån ett symboliskt interaktioniskt perspektiv och mot bakgrund av tidigare 
forskning om området. Resultatet av vår undersökning visar att personer med ADHD inom 
kriminalvården skiljer sig på olika punkter gentemot övriga intagna. Personalgruppen 
upplever att målgruppen är mer svårmotiverad än övriga intagna när det gäller studier, 
behandling och dagliga rutiner. Detta skapar problem då behandlingsmetoder för personer 
med ADHD saknas. Personalen upplever också att personer med funktionshindret oftare än 
andra intagna är inblandade i konflikter, något som antagligen påverkar fängelsevistelsen 
negativt i stället för att stärka individen att bättre klara ett liv efter frigivning. 
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                   neuropsykiatriska funktionshinder. 
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1. INTRODUKTION 
Intresset för neuropsykiatriska funktionshinder väcktes då vi vid ett flertal tillfällen berört 
området under vår utbildning på Socialhögskolan. Vi har även följt medias bevakning vilka 
belyser området med jämna mellanrum. Vid närmare studier upptäckte vi att gruppen med 
neuropsykiatriska funktionshinder är överrepresenterade inom kriminalvården. I en rapport 
från landstinget nämner man att 25-50 % av alla intagna inom kriminalvården i Sverige lider 
av något neuropsykiatriskt funktionshinder (Jakobsson, G. 2005, s 40). En undran väcktes då 
om dessa personer får den hjälp och det stöd de kan vara i behov av. Eftersom 
neuropsykiatriska funktionshinder är en stor grupp valde vi att i vår undersökning fokusera på 
funktionshindret ADHD. Vid en litteraturöversikt har vi inte kunnat hitta någon specifik 
forskning där man tar upp hur eller om man arbetar med neuropsykiatriska funktionshinder 
inom kriminalvården på något individanpassat sätt utifrån funktionshindret. Däremot finns 
forskning på områdena var för sig samt en rad olika undersökningar och rapporter vilka 
intressegrupper och enskilda skrivit utifrån erfarenheter och upplevelser. Några exempel är 
föräldrar och terapeutisk personal som kommit i kontakt med personer med ADHD på olika 
sätt.  

Vår förförståelse av målgruppen utifrån litteraturöversikten, är att intagna inom 
kriminalvården idag inte får någon specifik behandling eller speciellt stöd som baseras på 
deras behov utifrån funktionshindret. Det finns idag inga arbetsmetoder/tillvägagångssätt när 
det gäller bemötande och rehabilitering av individer med neuropsykiatriska funktionshinder 
inom kriminalvården. Vi vet att intagna erbjuds olika rehabiliteringsprogram men om det är 
anpassat efter gruppen med funktionshindret ADHD:s särskilda behov har inte framgått. Vårt 
antagande är dock att gruppen inte erbjuds individanpassat stöd under fängelsevistelsen och 
att det råder brist på arbetsmetoder. Detta trots att gruppen är överrepresenterad vad gäller 
återfallsbrottslighet och är i stort behov av stöd och åtgärder för en lyckad återanpassning till 
samhället. Nu har man emellertid uppmärksammat detta inom kriminalvården och ska starta 
två projekt/studier om funktionshindret ADHD på två anstalter. Dessa projekt står i 
startgroparna och har inte påbörjats ännu. Vi vill därför undersöka hur det ser ut inom 
kriminalvården i Sverige idag, hur kriminalvårdarna arbetar med personer med 
funktionshindret ADHD samt vilka förutsättningar de har för att arbeta med dessa personer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med vår studie är att kartlägga hur personalen inom kriminalvården 
ser på och hanterar personer med funktionshindret ADHD.  

• Vilken kompetens har personalen på området? 
• Hur upplever personalen det är att arbeta med personer med funktionshindret 

ADHD inom kriminalvården? 
• Finns det förutsättningar att bedriva ett speciellt stöd för personer med 

funktionshindret ADHD inom kriminalvården? 
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1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Kriminalvården 

Kriminalvårdens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället samt att 
bedriva en human kriminalvård. De dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv i frihet när 
de lämnar Kriminalvården än de var tidigare. Kriminalvårdens vision är därför "Bättre ut" 
(Kriminalvården 2006). 

1.2.2 Neuropsykiatriska funktionshinder 

Neuropsykiatriska funktionshinder är en sammanfattande beteckning av diagnoser och 
tillstånd såsom ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, språkstörning, 
dyslexi och tvångssyndrom. Dessa funktionshinder är närbesläktade och överlappar ofta 
varandra (Attention 2006). För att vårt arbete inte skall bli för omfattande har vi valt att 
studera hur personalen inom kriminalvården ser på intagna med funktionshindret ADHD.  

1.2.3 ADHD 

ADHD är förkortning av Attention deficit hyperacivity disorder. Grunddragen vid ADHD kan 
beskrivas att personen med funktionshindret har problem med impulsivitet, överaktivitet samt 
uppmärksamhetsproblem. Personer med funktionshindret ADHD har ofta problem med att 
hålla fast vid och genomföra en planerad handling, de har också svårt att skjuta upp en impuls 
att agera. De kan ha svårt att kunna skydda en pågående aktivitet från att avbrytas av något 
störande, liksom att avbryta vad som påbörjats även om det inte verkar leda till planerat mål 
eller något visar sig socialt opassande (Socialstyrelsen 2002, s 73).  

Socialstyrelsen (2002, s 202) skriver också att man länge trodde att ADHD med åren växte 
bort, detta är något man senare insåg var fel. Vissa personer med funktionshindret ADHD kan 
i vuxen ålder ha små eller inga problem alls medan andra har kvarstående problem. De 
problem som avtar med stigande ålder är den motoriska överaktiviteten och impulsivitet, 
medan koncentrationssvårigheter ofta kvarstår. Vad som gör att vissa ”växer ur” problemet 
och andra inte, vet man inte ännu.  

1.2.4 Speciellt stöd 

Hellberg Edström, G. (2004, s 29) skriver i en kartläggning av habiliteringsinsatser för vuxna 
personer med ADHD/DAMP inom Stockholms Läns Landsting att personer med 
funktionshindret ADHD ofta är i behov av ett speciellt stöd. De är i behov av stöd i de flesta 
livssituationer där de möter motgångar. Det blir tungt för dem när de blir avvisade, blir 
besvikna och känner sig utestängda. För att kunna arbeta med dessa personer behövs ett 
annorlunda förhållningssätt än vad många inom vården är vana vid. Det krävs att man har en 
enkel kommunikation, struktur i tillvaron med regler, uppmuntran och belöning. Man måste 
hela tiden vara steget före, strukturerad, planerande och mer styrande. Det behövs också 
mycket handledning för att arbeta med personer med funktionshindret ADHD. 
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1.3 Uppsatsens disposition  

Det första kapitlet har inletts med en kort introduktion och därefter har rapportens syfte och 
frågeställningar presenterats. I det andra kapitlet presenteras forskningsområdet och 
kunskapsläget. Det tredje kapitlet redogör för rapportens teoretiska utgångspunkter och i 
kapitel fyra görs en presentation av metod och genomförande. Kapitel fem presenterar 
resultatet med tabeller. Kapitel sex och sju innehåller analysen av resultatet samt en 
slutdiskussion.  
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2. FORSKNINGSOMRÅDET OCH KUNSKAPSLÄGET 
En litteratursökning har gjorts i databaser LIBRIS, Google Scholar, Academic Search Elite, 
PsycArticels samt Social service abstract. De sökord som används är ADHD, Kriminalvård 
när det gäller svensk litteratur och criminal, crime och attention deficit hyperacivity disorder 
till utländsk litteratur. 

2.1 ADHD 

Professor Gillberg (2005) har under många år studerat och behandlat neuropsykiatriska 
funktionshinder. Från hans studie Ett barn i varje klass har vi hämtat följande om den 
historiska bakgrunden till funktionshindret ADHD.  Redan på 1890-talet beskrev en engelsk 
läkare vid namn George Still ett tillstånd hos vissa barn. Dessa hade omfattade problem med 
överaktivitet, koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll, motoriska problem och 
inlärningssvårigheter av skilda slag. Senare upptäckte man att barn som drabbats av 
epidemisk hjärninflammation efteråt kunde drabbas av dessa svårigheter, de var dock i 
allmänhet normalbegåvade. Man utgick då från att de drabbats av en minimal hjärnskada 
vilket ledde till att begreppet MBD (Minimal Brain Damage) introducerades. Denna diagnos 
ställdes sedan sporadiskt under flera decennier. I början av 1980-talet började dock begreppet 
MBD ifrågasättas. En engelsk barnpsykiatriker vid namn Michael Rutter gick till angrepp och 
menade att man inte kunde bevisa att barn med MBD diagnos hade dessa hjärnskador samt att 
dessa barn inte led av dessa funktionshinder. Termen MBD används fortfarande i olika delar 
av världen, men i betydligt mindre utsträckning. Idag är termen MBD ersatt med ADHD i 
Norden och i USA medan vissa engelsmän föredrar termen HDK (Hyperkinetic disorder). 
Dessa olika bokstavskombinationer gör att det kan vara mycket förvirrande när man skall 
studera ämnet (Gillberg, C. 2005, s 13ff). 

Man har även under åren använt sig av olika diagnoskriterier vilket lett till att det under 
åren funnits skiftande uppgifter om hur många som lider av detta funktionshinder. Idag säger 
man att det ligger någonstans mellan fyra och åtta procent av alla skolbarn (Gillberg, C. 2005, 
s 30). 

Professor Gillberg (2005, s 188ff) skriver också att de bakomliggande orsakerna till 
funktionshindret ADHD skiljer sig. I minst ett fall av tre är orsaken en hjärnskada, vilken 
oftast tillkommit i fosterstadiet. Det finns dock vissa fall där skadan tillkommit vid 
förlossningen, men det är emellertid mycket ovanligt. Även under de första levnadsåren kan 
en hjärnskada ha uppkommit på grund av en infektion eller inflammation i hjärnan, också 
detta är mycket sällsynt. Den vanligaste orsaken till ADHD är ärftliga faktorer. I fyrtio till 
sjuttio procent finns eller har det funnits liknande problem hos en mamma, pappa, morbror, 
farfar eller liknande.  

Överläkare Duvner (1997, s 24) en ofta anlitad föreläsare om ADHD, tar i sin bok, ADHD 
Impulsivitet överaktivitet koncentrationssvårigheter upp i stort sett samma teman som 
Gillberg. Han betonar att sociala missförhållanden inte ger ADHD, men hos de individer som 
har ADHD så påverkar självklart de sociala förhållandena graden av funktionshindret. Finns 
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det ärftliga faktorer med i bilden så menar han att man bör se över hur man arbetar med 
familjerna. Det kan vara lika svårt för föräldrarna att tillgodose sig information som för barnet 
med exempelvis strukturer och regelbundna vanor. 

Gillberg (2005, s 138ff) skriver om ADHD och DAMP, att för dem som fått diagnosen 
ADHD som barn är det något fler än hälften som det fungerar väl för i psykosociala 
sammanhang som vuxna. Detta innebär inte att man är fullständigt fri från besvär. Många har 
dåligt självförtroende, vilket för dessa personer är liktydigt med dumhetskänsla. Detta leder 
till att de undviker att göra vissa saker; det kan vara att gå på bio för man kanske inte kan 
koncentrera under så lång tid eller inte kan läsa texten. Många gånger hänger detta kvar sedan 
barndomen. De tar inte reda på om de klarar detta utan undviker det i stället. Det är en rädsla 
för att misslyckas som gör att man inte utsätter sig för dessa situationer.  

Gillberg (2005, s 138ff) skriver också att cirka tio procent av gruppen med 
funktionshindret ADHD utvecklar en svår psykisk störning i vuxen ålder. Det kan vara 
psykoser av olika slag, oftast med manodepressiv och ibland även av schizofren karaktär. 
Ytterligare tio procent av gruppen med ADHD diagnos som barn har registrerats för 
kriminella handlingar två eller flera gånger. Oftast har dessa handlingar en direkt anknytning 
till missbruk. Endast i undantagsfall är brotten allvarliga våldsbrott.  

2.2 Behandling av ADHD 

ADHD är kronisk och man har hittills inte kunnat komma på något sätt att bota ADHD. 
Däremot behövs behandling och stöd i varierande skala beroende på omfattningen av 
problematiken. Oftast måste behandling och stöd ske på flera olika sätt som t ex praktiska råd, 
information om funktionshindret och hjälp med olika strategier för att underlätta för personen 
att leva med funktionshindret. Personer med funktionshindret ADHD kan också få behandling 
med läkemedel. Då man använder en centralstimulatiabehandling, vilket är läkemedel som 
påverkar kärnsymtomen vid ADHD det vill säga uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och 
överaktivitet. Det är dock inte alla som svarar på medicinsk behandling, man räknar med att 
ca 50-70 % kan tillgodogöra sig en medicinsk behandling. Även om man kan tillgodogöra sig 
medicinsk behandling behöver man ofta komplettera detta med annan behandling. Ofta har 
personer med funktionshindret ADHD problem med dåligt självförtroende, 
relationssvårigheter, arbetslöshet, ekonomiska problem och dessa löses inte med hjälp av 
medicinering. Därför är det viktigt med annat stöd i form av olika behandlingar och 
samtalsstöd (Jakobsson, G. 2005, s 23f).  

2.3 Kriminalvård och ADHD  

2.3.1 Forskning i andra länder 

I undersökningar från framförallt USA har psykiskt sjuka i kriminalvården studerats och i 
dessa studier innefattas förutom personer vilka har en psykisk sjukdom, även personer med 
funktionshindret ADHD.  Många gånger har också personer med funktionshindret ADHD en 
dubbeldiagnos, dvs. ADHD och en psykisk åkomma som t ex depression, ofta till följd av att 
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de inte fått det stöd de är i behov av. De allvarligaste psykiskt sjuka som begår lagöverträdelse 
hamnar liksom i Sverige inom rättspsykiatrin. För att ge en bild av hur det ser ut i andra 
länder vill vi här återge resultaten från ett par artiklar från USA samt en artikel från Danmark.  

I USA har man börjat se hur fängelserna börjat fyllas med personer som egentligen hör 
hemma på mentalsjukhus. I San Diego County Jail har 14 procent av 4572 av de manliga 
internerna och 25 procent av 687 av de kvinnliga någon form av medicinering för psykiska 
sjukdomar. De här personerna har det många gånger svårt i fängelserna, de blir ofta utnyttjade 
både fysiskt och psykiskt och självmord som följd av detta är inte ovanligt. (Fuller Torrey, 
1995).  

I en annan artikel från USA av Russel & Stewart (2001) kan vi läsa om att det finns ett 
stort antal personer med psykiskt funktionshinder i fängelser. Andelen varierar mellan 
anstalterna, medeltalet är ca 30%, men på vissa håll i landet är andelen 60%. Författarna 
diskuterar kring olika orsaker till varför det ser ut på det viset. De tar upp de uppenbara 
klasskillnader som finns i landet och riktar massiv kritik mot det kapitalistiska samhället, som 
de till viss del menar är orsaken till att det ser ut som det gör i de amerikanska fängelserna. De 
menar att samhället i stort exkluderar människor med funktionshinder långt innan de hamnar 
på de statliga anstalterna. Personer med funktionshinder hindras att delta i samhället på lika 
villkor genom segregation och själva fängelsevistelsen är bara en förlängning av hur 
samhället ser på funktionshinder generellt (Russel & Stewart 2001).  

Vi har även läst en studie gjord i Danmark (Andersen 2004) om hur den psykiska hälsan är 
hos återfallsförbrytare i danska fängelser. Det visade sig att fångarna har mycket dålig psykisk 
hälsa vid en jämförelse med normalpopulationen. Man kom fram till att det är en växande 
grupp av psykiskt sjuka människor, som inte får den behandling som behövs. Detta är dock 
inget unikt för Danmark utan ligger i linje med övriga Europas fängelseinterners psykiska 
tillstånd. En jämförelse med USA har också gjorts men i förhållande till dem har Danmark 
och övriga Europa inte lika hög procent med psykiskt sjuka människor i sina fängelser. I 
USA:s fängelser är det psykiska tillståndet hos internerna ännu sämre (Andersen 2004). Det vi 
kunnat se när vi läst utländska studier är att psykiskt funktionshindrade människor har svårt 
att få stöd även i andra länder. Det är inte enbart i Sverige problemen finns utan det är ett 
utbrett problem över stora delar av världen. Det som är positivt är att det uppmärksammas, 
och studeras vilket gör att det i framtiden kanske inte kommer att se ut som det gör idag.  

Vad man kan se generellt är också att det finns olika tendenser vad gäller orsaks- 
sökandet. I amerikansk forskning fokuserar man på att de neuropsykiatriska funktionshindren 
beror på samhällets misslyckanden. Man ser det som en produkt av segregationspolitik, alltså 
en klassfråga. I Sverige letar man biologiska och sociala orsaker och inte allt för sällan ur ett 
familjeperspektiv, medan forskarna i USA tenderar att se det som ett kollektivt misslyckande 
sprunget ur det kapitalistiska samhället. 

2.3.2 Personer med ADHD i svensk kriminalvård 

Attention vilken är en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med 
neuropsykiatriska funktionshinder vilka arbetar aktivt med att föra en dialog med politiker 
och samhället. De samarbetar även med olika personer som kan bidra med fakta inom 
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området. En av dem är Leg. Psykologen Lennart Lindqvist som under 15 års tid samlat 
intervjumaterial från personer med olika neuropsykiatriska diagnoser. En del av 
intervjumaterialet kommer från kriminalvårdsanstalten i Kalmar. Lindqvist (2004) refererar i 
sin bok Ensam på krokig väg till en tidigare norsk studie av Rasmusen, där det visade sig att 
funktionshindret ADHD förekom hos en tredjedel av de intagna på fängelserna. Lindqvist 
gjorde en jämförelse med denna studie för att se i vilken utsträckning resultaten stämde med 
svenska förhållanden.   
Lindqvists undersökning på Kalmaranstalten gjordes med ett förenklat formulär vilket har 
konstruerats för att diagnostisera ADHD. Av de 53 intagna svarade 38 % på formuläret. 
Resultatet visade att 65 % av respondenterna uppfyllde kriterierna för ADHD. (Lindqvist, L. 
2004, s 185ff).  
Frågan om behandling av intagna med ADHD-problematik inom kriminalvården har berörts i 
några rapporter, exempelvis Framtidens kriminalvård (Justitiedepartementet 2005) och 
Fokusrapporten Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna (Jakobsson, G. 2005). Vi har 
valt att presentera slutsatserna av dessa rapporter i nästa kapitel där en översikt ges av ADHD 
inom kriminalvården, behandling samt lagstiftning. 

2.4 Svensk kriminalvård och intagna med ADHD 

2.4.1 Kriminalvårdens mål 
Kriminalvården skriver i informationsmaterialet Vägen tillbaka (2005):  

”Vi inom svensk kriminalvård tror på att en human kriminalvård är vägen till ett 

tryggare samhälle. Vår vision är en kriminalvård som förändrar snarare än förvarar. 

Som utvecklar snarare än utestänger. Som ger människor chansen till ett bättre liv efter 

att straffet är avtjänat. Det är något vi alla tjänar på” 

Den här uppfattningen delar vi, men för att personer med funktionshindret ADHD skall kunna 
få ett bättre liv efter avtjänat straff måste de få hjälp under tiden i kriminalvården, men finns 
den hjälpen att få? Jakobsson (2005, s 40) skriver i rapporten Neuropsykiatriska 
funktionshinder hos vuxna att behandling av dessa funktionshinder inom kriminalvården i 
princip är obefintliga. Detta trots att majoriteten av psykiskt störda lagöverträdare befinner sig 
inom kriminalvården. Det är först efter frigivning som psykiskt störda lagöverträdare kan bli 
aktuella inom psykiatrin.  

Justitiedepartementet (2005, s 231) skriver i sin rapport, Framtidens kriminalvård, att 
framtiden för lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionshinder tills vidare ligger på 
kriminalvården. Ansvaret ligger på anstaltspersonalen att klarlägga de intagnas behov av 
kontakter med olika organ i samhället och förmedla kontakter med dessa. Det ligger sedan på 
samhällsorganen utanför anstalterna att tillhandahålla de åtgärder som erfordras på samma 
villkor som för andra vård- eller hjälpsökande. 

2.4.2 Behandling i anstalten 
ADHD är ett växande problem inom kriminalvården. Personer med funktionshindret ADHD 
har ofta svårt att fungera i stora grupper. Man behöver mindre avdelningar med en väl 
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strukturerad verksamhet. Det skall vara lugnt och tryggt med tydliga gränser. För att denna 
grupp ska fungera måste särskilda insatser tillskapas. Framförallt måste personalen som 
arbetar med dessa intagna ha förståelse och kunskaper om funktionshindret och hur det kan 
yttra sig i olika situationer. Det kan ibland krävas mycket tålamod (Kriminalvården, 2001). 
Det finns idag inget specifikt behandlingsprogram för personer med ADHD inom 
kriminalvården, utan det är personalen inom kriminalvården som efter bästa förmåga får 
försöka hjälpa dessa personer. Vid några anstalter i landet medicinerar man intagna med 
ADHD med centralstimulatiabehandling.  

Nu vill man inom kriminalvården undersöka denna problematik mer djupgående. Därför 
framförde kriminalvården önskemål om ett samarbete med Stockholms läns landsting kring 
personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Man har beslutat om att ett samarbete skall 
genomföras med början andra kvartalet 2006. Projektet gäller två anstalter; den ena är 
Norrtäljeanstalten där alla intagna skall få genomgå en undersökning där man med hjälp av 
olika skalor skall se om personen har tidigare och aktuella ADHD-symtom. De personer som 
faller positivt ut på denna undersökning och är skrivna i Stockholms län kommer att erbjudas 
en neuropsykiatrisk utredning. Bedöms man uppfylla kriterierna för ADHD kommer man att 
erbjudas medicinering med ett långtidsverkande centralstimulerande preparat. Man kommer 
att följa upp dessa personer och se vad medicineringen har för effekter och eventuella 
biverkningar. Efter frigivningen kommer fortsatt behandling ske på lokala psykiatriska 
mottagningar. Man kommer också att undersöka återfallsfrekvensen hos dessa personer och 
göra en jämförelse med de personer som vid undersökningen uppvisade ADHD-symtom men 
som inte genomgått behandling. På den andra anstalten Håga, skall man undersöka 
medicinering tillsammans med psykosocial behandling mot ADHD-symtom hos 
amfetaminmissbrukare. Man ska se om detta minskar risken för återfall i missbruk jämfört 
med placebo och samtalsbehandling (Stockholms läns landsting 2006). 

Bara genom att genomföra studier enligt ovan kan man förmodligen hjälpa flera av dessa 
personer som har funktionshindret ADHD. Har man någon form av neuropsykiatriska 
funktionshinder är det ofta en lättnad att få en diagnos. Får man rätt diagnos kan omgivningen 
anpassas efter individen t ex frågor om arbete, studier och boende så att individen inte utsätts 
för stress, vilket kan leda till andra fysiska och psykiska åkommor (Jakobsson G. 2005, s 8).  

2.4.3 Personalen inom kriminalvården 
Inom kriminalvården har man infört ett system med kontaktmannaskap. Detta innebär att en 
vårdare har ansvar för en eller flera intagna. Som kontaktman ansvarar man för bl a att ge den 
intagne information, hjälp och förmedla kontakter. Genom samtal verkar man för att den 
intagne avhåller sig från kriminalitet, droger och utformar behandlingsunderlag. Man planerar 
även för utevistelser och frigivningsförberedelser samt att man samverkar och samråder med 
övrig personal och utomstående (Justitiedepartementet 2005, s 906f). Detta gör att 
kriminalvårdarna arbetar mycket nära ”sina” klienter. Det ligger också ett stort ansvar på den 
enskilde kriminalvårdaren att se till att klienten får det stöd och hjälp den behöver.  

Utbildningsnivån för anställda inom kriminalvården varierar. År 2004 hade 26 % av 1500 
tillsvidareanställda en högskoleutbildning på 80 poäng eller mer. Alla som anställs inom 
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kriminalvården genomgår en grundläggande utbildning varvat med handledning och praktiskt 
arbete under tre terminer. Delar av utbildningen genomförs som uppdragsutbildning av 
universitet/högskolor och andra delar i kriminalvårdens egen regi (Justitiedepartementet 2005, 
s 908f). 

2.4.4  Lagar och rätten till bistånd 
Personer vilka är intagna på anstalt har en lag att stödja sig på, Lag om kriminalvård i anstalt 
(1974:203) §10 som säger: ”Har en intagen behov av medicinsk, psykologisk eller annan 
särskild behandling skall sådan beredas honom, om det kan ske med hänsyn till anstaltstidens 
längd och hans förutsättningar”(Sveriges lagar 2003). 

När personer med funktionshindret ADHD inte är frihetsberövade har de andra lagar att 
stödja sig mot.  

Om personer med funktionshindret ADHD behöver stöd får de söka hjälp enligt 
Socialtjänstlagen. Clevesköld, Lundgren och Thunved (2003, s 296ff) vilka skriver i sin bok 
Handläggning inom socialtjänsten, om socialtjänstlagen.  Enligt Socialtjänstlagen 3 kap.1 § 
tillhör det socialnämndes uppgift att ”-svara för omsorg och service, upplysningar, råd och 
stöd och vård, ekonomiskt hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”.  

I Socialtjänstlagen 5 kap. 7 § tar man också upp specifikt om funktionshinder: 
”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 
leva som andra.” 

Personer med funktionshindret ADHD omfattas inte av Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Anledningen är att man måste ha omfattade behov av stöd 
eller service. Funktionshindret måste också vara varaktigt eller bestående. Med tanke på att 
man tidigare sagt att ADHD växer bort så är funktionshindret inte bestående, till skillnad mot 
t ex de personer som har det neuropsykiatriska funktionshindret Asbergers syndrom vilket är 
ett bestående funktionshinder. I dagsläget har man börjat inse att funktionhindret ADHD 
antagligen inte växer bort, därmed ändras det i sin karaktär. 
 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att skapa förståelse för det undersökta området har vi använt oss av teoretiska begrepp 
från teorin om symbolisk interaktionism. Teorin har i viss mån inspirerat våra frågeställningar 
men främst har den använts för att tolka resultatet.  

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en av de teorier som vi kommit i kontakt med under vår 
studietid. Ett teoretiskt perspektiv, som symbolisk interaktionism, innehåller ett antal 
grundläggande föreställningar om verkligheten som hjälper oss att förstå den del av den 
sociala verkligheten vi vill undersöka. Vi har hållit i vår tanke att teorin inte är verkligheten 
utan endast ett sätt att beskriva den (Nilsson, B. 1996, s 87)  
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Vanligtvis försöker man med teorier förklara handlingar, göra dem tydliga och i vissa fall 
även kunna förutsäga skeenden. Symbolisk interaktionism är ett sätt att angripa något för att 
förstå handlingar och situationer och inte förutsäga dem. Den symboliska interaktionismen 
innehåller olika delar som gör att man kan förstå fenomen, de olika delarna passar för att 
förklara olika saker och detta gör perspektivet mycket användbart och flexibelt. Som Trost 
och Levin (1999, s 11) beskriver det ”att delarna av perspektiven är som verktyg och hela 
perspektivet utgör en ganska välutrustad verktygslåda”.  

3.1.1 Upphovsmakare 

När man läser litteraturen kan man se en rad olika förespråkare som tillsammans och var och 
en för sig bidragit till uppkomsten av den symboliska interaktionismen. Uttrycket myntades 
1937 lite slarvigt av den amerikanske socialpsykologen Herbert Blumer. Han kom senare att 
tycka att benämningen var lite missvisande men eftersom det fort kom i bruk så kändes det 
konstigt att ändra på det. Det var på grund av ändelsen –ism han tyckte att uttrycket lätt gav 
en känsla av att det hänger ihop med något politiskt eller religiöst vilket inte var den 
ursprungliga meningen. Det är flera personers tankar och idéer som är upphovet till symbolisk 
interaktionism. En av dem var Blumers lärare George Herbert Mead, vars tankar och idéer 
postumt publicerats av elever och intressenter som tagit del av hans föreläsningar vid 
University of Chicago, där han arbetade tätt samman med en annan förgrundsgestalt, John 
Dewey. Mead menade att handling börjar med en impuls utan utstakat mål och människan 
försöker tillfredställa denna impuls genom att anpassa sig till omgivningen. Ting och 
företeelser blir här till stimuli som driver människan att fullfölja sina påbörjade handlingar. 
Han menade att vi inte existerar utan den process som tolkande aktivitet och varseblivning 
innebär mellan människor eller i situationer och här uppstår gester som personer i 
kommunikationen kodar som symboler (Trost, J. & Levin, I. 1999, s 42). När människor 
definierar en situation som verklig så blir den också verklig i sina konsekvenser (Trost, J. &  
Levin, I. 1999, s 12). 

Blumer menade att det finns en uppsjö av problem i samhället men det är först när de 
uppmärksammas av den stora skaran av människor som de lyfts fram och blir erkända. 
Genom en kollektiv definitionsprocess blir problemen verkliga och det är först när ett 
fenomen verkliggjorts som åtgärder kan företas. Dessförinnan kan man lite klumpigt säga att 
problemet inte existerar åtminstone inte som ett problem att åtgärda. Det finns 
minoritetsgrupper som ständigt kämpar för att lyfta fram frågor som de vill åtgärda men de 
når inte gehör och därav är dess existens inte verklig för kollektivet. Självklart finns dock 
problemen men de blir inte till objekt för den definitionsprocess som krävs för att få 
uppmärksamhet och därigenom mandat att förändra (Kanold, A. 2004, s 33). På samma sätt 
som Trost och Levin (1999, s 12) beskriver det så är det först när en situation blivit definierad 
som reell som konsekvenserna därav blir de samma. 
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3.1.2 Centrala begrepp 

Förståelsen av perspektivet symbolisk interaktionism kan delas upp i fem grundläggande delar 
vilka Trost och Levin beskriver i sin bok Att förstå vardagen. (1999). Här följer en kortfattad 
beskrivning av var och en; Definitionen av situationen, social interaktion, symboler, tonvikt 
på aktivitet och nuet. Beskrivningen är en sammanfattning utifrån Trost och Levin (1999, s 12 
ff.) 
Definitionen av situationen  
Här ligger tonvikten på upplevelsen av situationen för den enskilde, som individ eller i ett 
sammanhang i både mänskliga och icke mänskliga relationer. Det en människa upplever som 
sin verklighet styr hennes beteende. Människor definierar och har möjlighet att omdefiniera 
situationer och kommer att handla därefter. Med detta förklaras hur man ser på och upplever 
sin verklighet men också på möjligheten att förändra skeenden. Det finns två sidor av allt och 
det handlar om vad människan väljer att se, är glaset t ex halv fullt eller halvtomt. Båda 
definitionerna är verkliga och det är härifrån en person handlar. Upplever man det som 
halvtomt saknas en del men om man omdefinierar det till halvfullt så ser man att man 
åtminstone har något! Den sociala verklighet vi lever i är subjektiv och kan anta nya värden. 
Objektivitet infinner sig dock om man har en kollektiv samsyn på något genom symboler som 
vi definierar som lika och har samma namn på. Ett bord är ett bord om alla som lutar sina 
armar mot det definierar det som ett bord. Definitionen av situationen är intimt 
sammankopplad med de andra delarna i perspektivet symbolisk interaktionism och går 
igenom dem som en röd tråd. 
Social interaktion 
Social interaktion är all den kommunikation vi människor skickar både verbalt och icke 
verbalt genom kroppsspråk och minspel och det talade språket. När vi interagerar i situationer 
utan språk och med personer eller ting kallas det interaktion och när vi verbalt aktivt 
kommunicerar kallas det social interaktion. Det är den kommunikation som vi både medvetet 
och omedvetet hela tiden företar oss. I busskön när vi medvetet knuffar någon, när vi 
omedvetet knuffar någon och ber om ursäkt, när vi betalar i kassan och när vi samtalar med 
våra barn, för att ge några exempel. 
Symboler 
Den vanligaste symbolen vi alla använder är det talade ordet, språket vi kommunicerar med. 
Det vi först lär oss i språket är att säga ordet och sedan att ordet har en specifik innebörd och 
betydelse, en symbol för något. För att ta ett exempel så har ordet familj en specifik betydelse 
för oss alla men samtidigt beroende på situation kan det omdefinieras. I en situation kanske 
man lyfter fram de som ingår i ens hushåll för att beskriva familjen och i en annan situation så 
kanske man inkluderar hela släkten i familjebilden. ”Ett ords betydelse är avhängigt 
definitionen av situationen; utan definition av situationen är ordet eller termen ingen 
”symbol” (Trost, J. & Levin, I. 1999, s.18). 
Tonvikt på aktivitet 
Människan är aktivt handlande och befinner sig hela tiden i processer där allt är föränderligt 
utifrån det som tidigare nämnts om definitionen av situationen. Aktiviteten lägger 
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tyngdpunkten på ”görat” istället för ”varat”, människan är inte något statiskt i vare sig sitt 
väsen eller handlande. Hon agerar ideligen och i dessa processer antar hon olika värden, hon 
är inte utan blir något i de olika socialiseringsprocesser hon ingår. Här talar man utifrån 
symbolisk interaktionism om att människan inte har fasta egenskaper, så som många andra 
skolbildningar påstår, exempelvis att någon är dominant som en egenskap i form av ett 
substantiv. Inom den symboliska interaktionismen skulle man med fördel använda sig av 
verb- form för att beskriva vad en person gör i en given situation. En person dominerar i en 
given situation, inte i alla situationer. Det finns en ständig aktivitet i vilken människan är i 
oavbruten rörelse. Man kan t ex inte förutspå vad som kommer att ske i en situation med ett 
sällskap människor, men till viss del kan normer kanske ge en yttre ram. Vid en middag kan 
man anta att alla sätter sig vid bordet och äter middagen men vi kan inte förutspå vilka 
symboler de har gemensamt. Vad de kommer att förstå/missförstå kan vi inte förutspå, inte 
heller den interaktion som kommer att ske. Skulle någon vara extremt tyst så reagerar en 
annan person på det som något obehagligt och börjar prata oavbrutet osv. Inte heller vet vi hur 
var och en i sällskapet kommer att definiera situationen. Vi kan däremot iaktta och förstå den 
genom att observera den eller fråga de deltagande om deras upplevelse i efterhand. 
Nuet 
Nuet är på den plats vi hela tiden befinner oss, det är inte då och inte sen utan nu. I den 
symboliska interaktionismen menar man att vi i nuet är den hela produkten av vår historia och 
våra erfarenheter. Det är i nuet som vi definierar situationen, interagerar med våra symboler 
och vi är aktiva i våra processer och allt detta hamnar tillsammans i nuet. Detta är alltså den 
spelplan vi spelar på. ”På samma sätt som Herakleitos (540-480 f. v. t.) har sagt att man inte 
kan stiga ner i samma flod två gånger, så kan heller inte gå tillbaka till ett nu som har passerat, 
som inte längre finns, som endast funnits en kort stund” (Trost, J. & Levin, I. 1999, s 23). I 
den symboliska interaktionismen menar man utifrån nuet, att människan ständigt förändras 
och att hon aldrig blir den som hon var när då var nu! 

 16



4. METOD 
För att besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra en kvantitativ empirisk 
undersökning. Med empirisk undersökning menar man att kunskap fås genom våra 
sinnesintryck och från vår erfarenhet, det bygger på iakttagelser av verkligheten (Larsson, S. 
2005, s 20).  

Det är en frågeundersökning gjord med hjälp av en enkät med frågor formulerade utifrån 
vår frågeställning. För utformningen av enkäten har vi inspirerats av den tidigare forskning 
som vi presenterat i kapitel 2 och till viss del av teoretiska begrepp som vi presenterat i kapitel 
3. För att minimera bortfallet valde vi att ringa till alla anstalter för att via telefon genomföra 
enkätintervjun.    

4.1 Urval 

Populationen är alla anstalter i Sverige både öppna och slutna, där ett slumpmässigt urval 
gjordes utifrån en lista där vi skrivit alla 57 anstalter i Sverige, i alfabetisk ordning. Namnen 
på anstalterna hämtades från kriminalvårdens hemsida.  

Ursprungligen var tanken att kontakta alla anstalter för att genomföra en 
totalundersökning. Vi skickade ett informationsbrev via e-post, vilket var adresserat till 
anstaltschefer/personalansvariga till alla anstalter. E-postadresserna vilka vi inhämtat från 
kriminalvårdens hemsida, visades sig vara felaktiga vilket berodde på en omorganisation 
inom kriminalvården. Detta medförde att det endast var ett fåtal som tagit del av 
informationsbrevet. Detta gjorde att vi fick ringa till alla anstaltschefer eller personalansvariga 
på anstalterna och presentera vårt ärende, vilket medförde en stor försening i vårt arbete.  

På grund av vår stora tidsbrist insåg vi att det inte var möjligt att genomföra en 
totalundersökning. Vi bestämde oss för att begränsa vår undersökningsgrupp till respondenter 
från anstalter vi skapat en muntlig kontakt med samt fått ett godkännande av. Av de totalt 57 
anstalterna ligger därför 28 anstalter till grund för vår undersökning. När insamlingen var 
avslutad gjordes en kontroll där vi såg att vi fått en jämn fördelning av stora och små 
anstalter, bra geografisk spridning samt både öppna och slutna anstalter. Vi var också tvungna 
att tacka nej till fler som ville delta men som kontaktade oss för sent.  

För att besvara våra frågeställningar tyckte vi att det var mest relevant att vända sig till den 
personal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med de intagna. Därför valde vi att aktivt 
söka kriminalvårdare. På varje anstalt försökte vi få en kriminalvårdare från varje avdelning 
att besvara på enkäten. I de fall där man inte hade olika avdelningar samt i de fall där man 
tillämpade ett rullande schema och arbetade på alla avdelningar bestämdes ett minimum på 
två personer per anstalt. De anstalter där flera avdelningar fanns gjordes fler intervjuer oftast 
med en person per avdelning med en övre gräns på sex intervjuer. 

Vår tanke från början var att se om det skiljer sig mellan öppna och slutna anstalter med 
tanke på att man arbetar på olika sätt. Efter diskussioner kom vi fram till att man arbetar olika 
även mellan de slutna anstalterna. Med tanke på att personer med funktionshindret ADHD 
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förekommer i alla former av anstalter har vi inte sett någon anledning till att skilja de olika 
anstalterna åt och göra någon jämförelse dem emellan.  

4.1.1 Enkätens utformning 

Enkäten, se bilaga 1, utformades utifrån vår frågeställning. Vid formuleringen av enkäten 
utgick vi från Ejlertssons bok Enkäten i praktiken (1996, s 42ff). Vi arbetade många timmar 
med att få en så bra enkät som möjligt. Det visade sig vara svårt att formulera frågor som var 
lättbegripliga och kortfattade och som inte heller kunde misstolkas.  

Med tanke på omfattningen av vårt material var vår önskan att databearbetningen skulle 
ske så enkel som möjligt. Därför valde vi att ha de allra flesta frågorna med fasta 
svarsalternativ. I vissa frågor valde vi dock att ha öppna svarsalternativ, nämligen vid frågor 
där vi inte kunde förutse ett bestämt svar.  

Enkäten är till stora delar utformad i teman, för att lättare kunna ringa in vår 
frågeställning. Dessa teman är: presentation av respondenten, kunskap/utbildning, konflikter, 
stöd för de intagna, stöd för personalen samt motivation av intagna.  

När enkäten var färdigställd formulerades ett informationsbrev ställt till anstaltschef 
och/eller personalansvarig på Sveriges alla anstalter se bilaga 2. Detta skickades via e-post till 
respektive anstalt. I brevet berättade vi kortfattat om undersökningen och informerade om 
samtycke och frivillighet samt att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Vi garanterade detta 
genom att förklara att vi inte antecknade från vilken anstalt svaren var inhämtade. Där 
lämnades också information om att vi skulle kontakta dem per telefon om ett par veckor. 

4.1.2 Kontakt med anstalter  

Efter att delat upp anstalterna mellan oss påbörjade vi rundringningen. Vi insåg snart att 
flertalet anstalter inte fått vårt informationsbrev via e-post. Detta berodde på en 
omorganisation inom kriminalvården så de adresser vi inhämtat från kriminalvårdens hemsida 
var inte korrekta. Detta gjorde att vi fick ge muntlig information under telefonsamtalen samt 
göra ett nytt utskick av informationsbrevet till varje enskild anstalt vi var i kontakt med. Detta 
gjorde att vi fick en fördröjning i insamlingen av materialet. Det medförde också att det att det 
uppstod en rad missförstånd i början av vår rundringning, då vi trodde att de erhållit 
informationsbrevet.  

Efter att återigen skickat ut informationsbrevet påbörjades rundringningen på nytt. Vi 
talade med anstaltschefen eller personalansvarig på varje enskild anstalt som i sin tur 
informerade sin personal och frågade om någon var intresserad av att svara på vår intervju, i 
vissa fall valde de själva ut personer för deltagandet. På andra anstalter fick vi telefonnummer 
till olika avdelningar och fick tillåtelse att genomföra intervjun efter samtycke från personalen 
utifrån vem som svarade.  
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4.1.3 Intervjun 

Intervjun påbörjades med en kort information om vårt arbete, inhämtande av samtycke samt 
information om var resultaten från undersökningen skulle presenteras och publiceras. Vi 
informerade också om att undersökningen var helt konfidentiell. Vi informerade även om att 
det skulle ta max 10 minuter att svara på enkäten. Sedan läste vi frågorna en efter en och 
kryssade i svaren i enkäten. Vi behövde bara vid något enstaka tillfälle förtydliga frågorna, 
vilket tyder på att enkäten var lättbegriplig.  Däremot ville flera av deltagarna gärna göra 
utvikningar och berätta mer ingående kring fler av frågorna utifrån sina egna erfarenheter, 
vilket gjorde att en intervju ibland kunde ta upp till 20 minuter.  Totalt 70 personer svarade på 
vår enkät.  

4.1.4 Databearbetning 

För vår databearbetning har vi använt oss av dataprogrammet SPSS 14.0 (Statictical Package 
of Social Science). Efter intervjuerna lades alla enkäter i en hög utan inbördes ordning. Inför 
dataregistreringen numrerades enkäterna. Detta gjordes för att vi vid vår efterkontroll av 
inmatningen skulle ha möjlighet att kunna gå tillbaks och upptäcka eventuella fel som gjorts 
vid dataregistreringen.  Enkäten är utformad så att alla respondenter svarade fram till och med 
fråga 17. Frågorna 18-27 besvarades endast av de respondenter som upplever att det möter 
personer med funktionshindret ADHD i sitt arbete. I de fall där intervjun är avbruten har vi 
vid databearbetningen kodat dem så att de inte behandlas som ett bortfall.  

Resultaten togs fram med hjälp av korstabeller för att se om det var någon skillnad mellan 
manlig och kvinnlig personal. Vid bearbetningen av datamaterialet gjordes chi² test som 
endast vid en variabel visade påvisade en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Detta 
kan bero på att materialet är för litet eller det faktum att det inte är någon större skillnad på 
manliga och kvinnliga kriminalvårdares åsikter när det gäller arbetet med personer med 
funktionshindret  ADHD. Vi har i vissa frågor ändå valt att presentera män och kvinnor för 
sig för att vi tycker att det finns en viss skillnad som kan vara intressant att se. I dessa fall 
visas även en presentation av den totala gruppen. I presentationen av resultatet är tabellerna 
skapade i Word.  
 

4.1.4 Bortfall  

Externt bortfall är det bortfall där de som är avsedda att delta i undersökningen inte vill delta  
(Ejlertsson, G. 1996, s 22). Av de anstalter vi kontaktat har endast en anstalt avböjt att delta, 
detta var när vi skickade ut informationsbrevet vid det första tillfället. Anledningen de uppgav 
var att det skulle vara praktiskt svårt att genomföra. 

Internt bortfall är där man inte svarar på enstaka frågor i enkäten (Ejlertsson, G. 1996,  
s 22). Det interna bortfall vår undersökning gett uppstod i några få frågor där personalen inte 
kunde svara på grund av att frågan rörde sådant som inte ingick i deras arbetsuppgifter. På 
vissa anstalter bedrev man t ex ingen studieverksamhet. I de fyra frågor där det fanns ett 
bortfall låg bortfallet mellan 3 % och 8 %.  
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4.2 Validitet och reliabilitet 

Ejlertsson (1996, s 86f) skriver i sin bok Enkäten i praktiken att när det gäller 
enkätundersökningar är validitet enkätfrågans förmåga att mäta det den avser att mäta. För att 
uppnå en hög validitet skall frågan ha litet eller inget systematiskt fel.  

Djurfeldt, Larssson, och Stjärnhagen (2003, s 108f) beskriver reliabilitet som det som 
svarar på frågan hur vi mäter, alltså frågornas tillförlitlighet. För att uppnå en hög reliabilitet 
måste man veta att mätinstrumentet är tillförlitligt, t ex att man använder sig av tydligt 
formulerade frågor, och svarsalternativ som ej är tvetydiga. 

Med hjälp av frågorna i vår enkät anser vi att vi fångat in svar på vår frågeställning. Vi 
tycker oss kunnat mäta det vi avsåg att mäta. Det är dock viktigt att påpeka att båda 
författarna av denna uppsats har obetydlig erfarenhet av att utforma enkäter, vilket kan ha 
påverkat validiteten.   När det gäller systematiska fel, har vi efter vår inmatning gjort en extra 
kontroll av inmatningen. Det finns dock alltid en risk att något fel smugit sig in, men vi ser 
inte någon anledning att tro att det skulle vara några större brister än vad som skulle kunna 
vara acceptabelt. Det fanns inget bortfall på grund av att man inte förstod frågan.  

En stor fördel med enkät med fasta svarsalternativ är att det är små möjligheter till 
misstolkningar. Vi upplever även att det var en stor fördel att vi genomförde intervjuerna 
själva, då vi kunde vara säkra på att respondenten fick rätt information. Vi har inte upplevt att 
det varit några problem för respondenten att förstå frågorna i enkäten.  Vid de enstaka 
tillfällen när någon av respondenterna var osäkra på frågan kunde vi ge en förklaring. Risken 
att vi som intervjuade skulle ge olika förklaringar till frågorna måste ses som minimal, med 
tanke på att det är vi tillsammans som utarbetat enkäten och vet exakt vad som är tanken 
bakom varje fråga. En annan stor fördel med att ringa runt till anstalterna är att det blev ett 
lågt bortfall, till skillnad mot postenkäter där svarsfrekvenserna ofta är låga. En nackdel med 
att göra en telefonintervju skulle kunna vara att respondenten inte känner sig anonym och att 
detta skulle kunna påverka dennes svar. Det faktum att vi tog kontakt och presenterade oss 
som studenter vi socialhögskolan kan också ha haft en påverkan. Respondenterna kanske 
svarade annorlunda utifrån vår blivande yrkesroll. De kanske gav en mer positiv bild av sitt 
arbete för att inte hamna i ”dålig dager”.  

4.4 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning urvalet kan representera ett större urval, 
det vill säga en mindre kopia av en större population (Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. 
Wängnerud, L. 2004, s 191). Med tanke på att det var anstaltschefen i de flesta fall som valde 
ut eller tillfrågade vem som skulle vara med och svara på vår enkät, finns en risk att man valt 
de personer som var intresserade av funktionshindret. När vi ser i vårt material så tycker vi 
dock inte att det ser ut så, utan att gruppen är blandad. Vi tycker att vårt material går att 
generalisera till samtliga anstalter.  
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4.5 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper 
Inför vår enkätundersökning gick vi igenom de etiska aspekterna. Vi använde oss av 
Vetenskaprådets etiska forskningsprinciper vilka vi här kortfattat presenterar. De utgår främst 
utifrån forskningskravet och individskyddskravet, det förstnämnda riktar krav från 
samhällsmedlemmar på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att 
forskningen håller hög kvalitet. Individskyddskravet är ett berättigat krav på skydd från 
exempelvis otillbörlig insyn i levnadsförhållanden för samhällsmedborgarna i sin tur. Dessa 
två nämnda är grundläggande krav för att forskning ska kunna bedrivas utifrån ett etiskt 
perspektiv. Individer som medverkar i forskning i olika sammanhang får inte utsättas för 
psykisk eller fysisk skada. För att förhindra detta har vetenskapsrådet indelat principerna i 
fyra huvudkrav. Syftet med det är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. Principerna fyller också funktion som vägledning för forskaren samt 
är riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt (Esiasson, m fl, 2004, s 
441ff). 
De fyra forskningskraven 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” Det vill säga om projektets upplägg samt syfte. Deltagarens 
villkor skall presenteras. 
Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” Samtycke från undersökningsdeltagare skall inhämtas. Deltagarna skall själv få 
besluta om de vill avbryta sin medverkan i förtid. 
Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt så att 
obehöriga inte kan ta del av dem”  
Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (Esaiasson m fl, 2004, s 442ff).  
Forskningskraven - vår studie 

Vi har inför varje intervju delgivit respondenten om vad det är för studie vi tänkt genomföra 
samt syftet med studien. Vi delgav varje respondent om frivilligheten att delta och ställde 
frågan om denne var villig att delta. Vi upplyste också om att det fanns möjlighet att låta bli 
att svara på en viss fråga, och möjligheten att avbryta intervjun när som helst. Det finns ingen 
som helst möjlighet att spåra varifrån svaren på någon enskild enkät kommer. Dessa har lagts 
på hög utan inbördes ordning och numrerats efteråt. Enkäterna kommer att förstöras efter att 
uppsatsen är godkänd.  
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5. RESULTAT 
Det övergripande syftet med vår undersökning var att kartlägga hur man såg på 
funktionshindret ADHD inom kriminalvården, för att sedan specifikt titta på metoder, 
förutsättningar och kompetens hos personalen genom våra tre frågeställningar. Nedan följer 
en kort presentation av våra respondenter. 

5.1 Respondenterna 

Enligt vår önskan var de flesta, 52 stycken, som svarat på enkäten kriminalvårdare. De övriga 
18 hade andra yrkesbeteckningar såsom, säkerhetsansvarig, kriminalvårdsinspektörer, 
programledare och sjuksköterska m fl. Gemensamt för alla som svarat på enkäten är dock att 
alla har en nära kontakt och arbetar med de intagna. Detta gör att de i vår undersökning kan 
likställas med kriminalvårdare. 52 personer svarade från slutna anstalter, 15 från öppna och 
tre stycken från så kallade kombinerade anstalter som har både slutna och öppna avdelningar. 
Könsfördelningen på respondenterna var 43 % män och 57 % kvinnor.  

På frågan om man arbetar på någon speciell avdelning svarade 40 % att de inte gjorde det. 
Resterande 60 % arbetade på olika avdelningar såsom behandlingsavdelning, 
motivationsavdelning och normalavdelning för att nämna de vanligast förekommande.  
 

Tabell 5.1.1 Antalet arbetade år inom kriminalvården fördelat på män och kvinnor. Procent 
(%)  (n=70) 

Kön  < 2 år 2,1 – 6 år 6,1 – 10 år > 10 år  Antal 

Män  20 % 17 % 20 % 43 % 30  

Kvinnor  10 % 50 % 15 % 25 % 40  

 
 
En stor del av männen 43 % har arbetat mer än 10 år inom kriminalvården och hela 63 % har 
arbetat mer än sex år. Motsvarande siffra när det gäller kvinnor som arbetat mer än sex år 
ligger på 40 %. 
 
Tabell 5.1.2 Åldersfördelningen fördelat på män och kvinnor. Procent (%) (n=70) 

Kön  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 -  Antal 

Män                                     17 %             33 %              33 %             17 %             30  

Kvinnor                               18 %             35 %              35 %             12 %             40 
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Den största delen av respondenterna, 69 % har en ålder som ligger mellan 30 och 49 år. När 
det gäller de övriga respondenterna har 17 % en ålder mellan 20 – 30 år och resterande 14 % 
är 50 år och äldre. 
 

Tabell 5.1.3 Högsta genomförda utbildning fördelat på män och kvinnor. Procent (%) (n=70) 

Kön Grundskola Gymnasium    Enstaka kurser på  Högskola/ Antal 

      Universitet/högskola  Universitet  

Män    3 %    40 %              34 %  23 % 30 
Kvinnor    0 %    32 %              33 %  35 % 40
   
 

 

Av alla respondenter har 63 % någon form av högskoleutbildning, 30 % hade genomgått 
högskoleutbildning och 33 % någon enstaka kurs på högskola/universitet. Det var enbart en 
person av alla respondenter som enbart har grundskola som högsta genomförda utbildning. 
Alla respondenter hade även erhållit den interna fortbildning som ges till kriminalvårdare i 
samband med att de erbjuds anställning. 

Av alla respondenter som svarat på vår enkät hade 87 % en fast anställning och 13 % hade 
ett vikariat. Ingen av respondenterna hade timanställning.  
 

5.2 Kunskapsnivån gällande ADHD 

På frågan om personalen hade någon kunskap om funktionshindret ADHD svarade 14 % att 
de inte hade någon kunskap alls. Resterande 86 % ansåg sig ha någon form av kunskap.  

Hur de inhämtat sin kunskap redovisas nedan i tabell 5.2.1 där fler än ett alternativ kunde 
anges. Annat var en öppen fråga, där man kunde ange övriga sätt man inhämtat sina 
kunskaper på. Några exempel på hur man inhämtat kunskapen var genom psykolog, media 
och skriftlig information. Eftersom det inte finns någon likhet mellan svaren har vi valt att 
redovisa dessa som endast annat. 
 

 
Tabell 5.2.1 Hur man inhämtat kunskap om funktionshindret ADHD. Andel (%) (n=60) 

Kunskap inhämtad genom  Andel (%) 

Arbete     44 % 
Utbildning    33 % 
Egen erfarenhet   27 % 
Annat    16 % 
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En stor del har fått erfarenheter via sitt arbete samt genom utbildning. Med tanke på att man i 
den här frågan kunde ange fler alternativ finns det en möjlighet att man fått sin kunskap både 
genom arbete och genom utbildning.  

Vi ställde frågan om man fått någon utbildning via arbetsgivaren om funktionshindret 
ADHD. Det var endast 27 % som fått utbildning genom arbetsgivaren. 73 % hade inte fått 
någon utbildning alls genom arbetsgivaren om funktionshindret ADHD. Vi ställde då frågan 
om man önskar någon utbildning/vidareutbildning om området ADHD. Resultatet presenteras 
i tabell 5.2.2. 
 

Tabell 5.2.2 Skulle du önska någon utbildning/vidareutbildning inom området ADHD? 
Fördelat på män och kvinnor. Procent (%) (n=70) 

Kön Ja  Kanske   Nej 

Män 83 %     17 %   0 % 

Kvinnor 87 %       8 %    5 % 
 

En övervägande del ville ha utbildning eller vidareutbildning inom området ADHD. Av alla 
respondenter var det 86 % som önskade utbildning. Endast 14 % svarade kanske eller nej på 
frågan om de önskade utbildning.  

På frågan om det finns ett behov av utbildning om området ADHD på din arbetsplats, 
svarade 89 % att behovet finns. Endast 11 % tyckte att det inte finns något behov. Till de 
personer som svarade att de anser att ett behov av utbildning finns ställdes frågan om de 
påtalat detta för sin arbetsgivare. Endast 37 % hade påtalat detta för sin arbetsgivare. På 
frågan hur arbetsgivaren reagerat på detta, svarade respondenterna att 78 % var positiva till 
detta medan 22 % var neutrala. Ingen av arbetsgivarna var negativ.  
 

5.3 Förekomst av ADHD inom kriminalvården 

Finns det personer med funktionshindret ADHD inom kriminalvården och i sådana fall i 
vilken utsträckning? För att få reda på det ställde vi följande fråga. Känner du till om det finns 
intagna på din arbetsplats som har en fastställd ADHD diagnos?  Av alla respondenter svarade 
70 % att det känner till någon som hade en fastställd ADHD diagnos. Vår följdfråga var då 
hur de fått kännedom om detta, man kunde ange ett eller flera svarsalternativ. Frågan ställdes 
till de personer som kände till att det fanns intagna som hade en fastställd ADHD diagnos. 
Eftersom det var många som under svarsalternativet annat svarat klienten själv valde vi att 
redovisa svaren som en egen punkt.   
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Tabell 5.3.1 Hur fick du reda på att den intagna hade funktionshindret ADHD? Antal (n=49) 

   Antal 

Journal   30 st 

Anteckningar    3 st 

Läkare, psykolog, kurator    9 st 

Anhöriga     1 st 

Annat, klienten själv  21 st 

Annat, övrigt     6 st 

 

Ett svarsalternativ vi inte hade med som ett fast alternativ var klienten själv, vilket visade sig 
vara ett vanligt sätt att får reda på om personen hade en diagnos. Det var endast ett alternativ 
som var vanligare än klienten själv och det var journal. 

Vi hade en undran om man som personal anser att det är fler än de som har en fastställd 
ADHD diagnos som också har problemet. Därför ställde vi frågan: Anser du att det finns 
intagna på din arbetsplats med funktionshindret ADHD men som inte fått en diagnos?  
 
Tabell 5.3.2 Anser du att det finns intagna på din arbetsplats med funktionshindret ADHD 
men som inte fått en diagnos? Procent (%) (n=70) 
   Procent  

Ja  86 % 

Nej  11 % 

Bortfall     3 % 

 

Det var mycket vanligt att man upplevde att det var fler som hade problematiken än de som 
hade en fastställd diagnos, hela 86 % av kriminalvårdarna ansåg detta. 
De personer som upplevde att det fanns intagna med funktionshindret ADHD på deras 
arbetsplats frågade vi hur många som de uppskattade hade ADHD, både med och utan 
diagnos på deras avdelning. 
 

Tabell 5.3.3 Hur många uppskattar du har ADHD både med och utan diagnos på din 
avdelning? Procent(%) (n=59) 
Antal i procent  Procent 

0 – 25%  71 % 

26 – 50 %  20 % 

51 → %    9 % 

 

 25



Det var 29 % av respondenterna som uppskattade att det var 26 % eller fler som har ADHD 
med eller utan diagnos. Större delen av alla respondenter uppskattade att det var 25 % eller 
färre som har funktionshindret ADHD, både med och utan diagnos.  
 

5.4 Stöd för personalen i arbete med personer med ADHD  

En av våra frågeställningar var hur man hanterar ADHD inom kriminalvården. Ett sätt att 
undersöka är genom att se vad personalen har för stöd och om det finns några direktiv hur 
man skall arbeta med personer med ADHD-problematik. På frågan om det finns några 
direktiv från arbetsgivarens sida hur man ska bemöta/hjälpa individer med ADHD fick vi 
svaret att 89 % av de tillfrågade inte hade några direktiv. De övriga 11 % som hade fått 
direktiv var det i de flesta fall i någon form av hur man skall bemöta dessa personer samt 
olika förhållningssätt man kan använda sig av. 

Till den personal vilka kom i kontakt med funktionshindret ADHD i sitt arbete vilket var 
59 personer av 70, ställde vi frågan om de får det stöd de behöver från arbetsledningen när det 
gäller att arbeta med personer med ADHD. Resultatet redovisas i tabell 5.4.1. 

 
Tabell 5.4.1 Får du det stöd du behöver från arbetsledningen när det gäller att arbeta med 
personer med ADHD? Fördelat på män och kvinnor.  Procent (%) (n=59) 
Kön  Alltid Oftast Sällan  Aldrig Antal 

Män                                       21 %             25 %            29 %               25 % 24 

Kvinnor                                   9 %             23 %            40 %               28 % 35 

 

 

Av alla respondenter upplevde 37 % att de alltid eller ofta hade stöd från arbetsledningen när 
det gäller att arbeta med personer med funktionshindret ADHD. Majoriteten av alla 
respondenter 67 % upplevde att de sällan eller aldrig hade något stöd. Det var också fler 
kvinnor 68 % som tyckte att de sällan eller aldrig fick stöd från arbetsledningen. Motsvarande 
siffror för männen var 54 %. 

De personer vilka svarade alltid eller oftast på frågan om de fick stöd från arbetsledningen 
fick också svara på frågan i vilken form man fick det stödet. Fler än ett svarsalternativ kunde 
anges.  
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Tabell 5.4.2 I vilken form får du det stöd du behöver när det gäller att arbeta med personer 
med ADHD. Antal (n=22) 

Form av stöd  Antal 

Kurator/Psykolog    6 st 

Handledning   13 st 

Internutbildning    1 st 

Extra bemanning    3 st 

Annat   13 st 
 

Majoriteten fick stödet genom handledning eller genom annat. De personer vilka uppgav 
annat var i några fall samtal med chef eller annan i ledande funktion.  De övriga svaren var så 
olika att någon gemensam nämnare inte kan ses och därför inte redovisas.  

Att känna att man har stöd från sina arbetskamrater kan ha en stor betydelse framförallt 
när man arbetar med människor därför frågade vi också om de fick stöd från sina 
arbetskamrater när det gäller att arbeta med personer med ADHD.  

 
Tabell 5.4.3 Har du stöd från arbetskamrater i arbetet med personer med ADHD. Fördelat på 
män och kvinnor. Procent(%) (n=59) 
Kön  Alltid Oftast Sällan Aldrig Antal 

Män  59 % 33 % 8 % 0 % 24 

Kvinnor  49 % 43 % 8 % 0 % 35 

 
Majoriteten av alla respondenter, 92 % upplevde att de alltid eller oftast får stöd från sina 
arbetskamrater. Endast 8 % upplevde att de sällan fick stöd.  
 

5.5 Stöd för intagna med funktionshindret ADHD 

Finns det ett behov av särskilt bemötande av de intagna med funktionshindret ADHD och får 
de sådana fall får de det stöd det är i behov av? Svaren på dessa frågor redovisas nedan i tabell 
5.5.1. 
 
Tabell 5.5.1 Anser du att de intagna med ADHD behöver ett speciellt stöd? Procent(%) 
(n=59) 

Svarsalternativ  Procent 

Alltid   19 % 

Oftast   76 % 

Sällan     3 % 

Aldrig     2% 
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Här var det en övervägande majoritet som tyckte det alltid efter oftast behövdes ett speciellt 
stöd för intagna med funktionshindret ADHD, hela 95 %. Endast 5 % upplevde att denna 
grupp intagna sällan eller aldrig var i behov av speciellt stöd. 

De 95 % (n=56) vilka svarat alltid eller oftast fick följande följdfråga: Upplever du att de 
får stödet? Resultatet av detta var att 68 % upplevde att de inte fick det stödet medan endast 
32 % upplevde att de fick stödet.  

De personer vilka svarade att de intagna med ADHD inte fick det stöd de är i behov av 
fick även svara på vad man trodde detta berodde på. Svaren resultatet redovisas i tabell 5.5.2. 
Ett eller flera svarsalternativ kunde anges.  
 

 

 

Tabell 5.5.2 Vad anser du att avsaknaden av tillräckligt stöd beror på? Antal (n=38) 

                   Antal svar 

Tidsbrist   22  

Ekonomi   23  

Brist på kunskap  30  

Personalbrist   25  

Brist på behandlingsmetod  30  

Annat     1  
 

Det man kan utläsa av dessa siffror är att det är relativt jämt fördelat över de olika 
alternativen. De alternativen som ändå hade en något högre svarsfrekvens var alternativen: 
Brist på kunskap och Brist på behandlingsmetod.  
 

5.6 Konflikter 

Med tanke på att vissa personer med ADHD är impulsiva och ibland kan har svårt kontrollera 
sig när de känner sig missförstådda ville vi undersöka hur det ser ut med konflikter inom 
kriminalvården. Hur ser man på konflikter i allmänhet och upplever personalen att det är mer 
eller mindre konflikter med personer med funktionshindret ADHD. Vi ville också se om det 
var någon skillnad mellan den manliga och kvinnliga personalens åsikter.  

Resultatet visar att män och kvinnor tycker relativt lika, de flesta upplever inte att det är 
många konflikter mellan kriminalvårdare och intagna i allmänhet. 63 % av männen respektive 
75 % av kvinnorna svarade att det inte tyckte att det fanns många konflikter mellan de intagna 
och kriminalvårdarna i allmänhet.  
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Tabell 5.6.1 Upplever du att det är många konflikter de intagna emellan? Fördelat på män 

och kvinnor.  Procent (%) (n=70) 

Kön  Ja Nej Antal 

Män  60 % 40 % 30 

Kvinnor  32 % 68 % 40 

 

Detta värde är statistiskt säkerställt då P < 0,05. Männen upplever att det är många konflikter 
mellan de intagna i allmänhet till skillnad mot kvinnorna som inte tycker att det är så många 
konflikter. 
 

Tabell 5.6.2 Anser du att intagna med ADHD oftare än andra intagna är inblandande i 
konflikter? Fördelat på män och kvinnor. Procent (%) (n=59) 
Kön  Ja Ingen          Mer  Bortfall Antal 

   skillnad  sällan  

Män  79 % 17 %    4 % 0 % 24 

Kvinnor  77 % 20 %    0 % 3 % 35 

 

Av alla respondenter tycker 78 % att intagna med funktionshindret ADHD oftare än andra 
intagna är inblandade i konflikter.  
 

Tabell 5.6.3 Hamnar du själv oftare i konflikt med de intagna med ADHD jämfört med andra 
ingana? Fördelat på män och kvinnor.  Procent (%) (n=59) 

Kön  Ja Ingen Mer Bortfall Antal 

   skillnad sällan  

Män  46 % 54 % 0 % 0 % 24 

Kvinnor  29 % 63 % 8 % 0 % 35 
 

Av alla respondenter tycker 59 % att det inte är någon skillnad. 8 % av kvinnorna tyckte att de 
mer sällan hamnade i konflikt med de intagna med funktionshindret ADHD. Männen 
upplevde sig i större utsträckning, 46 %, hamna i konflikt med personer med ADHD 
motsvarande siffra för kvinnorna var endast 29 %. 
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5.7 Motivation 

Är det någon skillnad att arbeta med personer med funktionshindret ADHD eller fungerar de 
som de övriga intagna. För att få svar på detta har vi ställt frågor om hur det är att motivera 
personer med funktionshindret ADHD till olika aktiviteter jämfört med andra intagna.  
 
Tabell 5.7.1 Hur är det att motivera personer med ADHD att delta i behandlande aktiviteter 
jämför med andra intagna? Procent (%) (n=59) 
   Procent 

Lätt     7 % 
Ingen skillnad   37 % 
Svårt   49 % 
Bortfall     7 % 
 
 

Närmare hälften av personalen upplever att det är svårt att motivera personer med ADHD att 
delta i behandlande aktiviteter jämfört med andra intagna. Endast 7 % upplevde att det var lätt 
att motivera personer med ADHD att delta i behandlande aktiviteter jämfört med andra 
intagna.  
 
 

Tabell 5.7.2 Hur är det att motivera personer med ADHD att delta i studier jämfört med 
andra intagna? Procent (%) (n=59) 
   Procent 

Lätt     0 % 
Ingen skillnad   24 % 
Svårt   68 % 
Bortfall     8 % 
 
Att få intagna med ADHD motiverade att delta i studier jämfört med andra intagna upplevde 
68 % av respondenterna att det var svårt. Ingen av respondenterna upplevde att det var lätt att 
motivera personer med ADHD att delta i studier.  
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Tabell 5.7.3 Hur är det att motivera personer med ADHD att delta i fritidsaktiviteter jämfört 
med andra intagna? Procent (%) (n=59) 
   Procent 

Lätt   46 % 

Ingen skillnad  46 % 

Svårt     1 % 

Bortfall     7 % 

 

Att motivera intagna med funktionshindret ADHD att delta i fritidsaktiviteter jämfört med 
andra intagna upplevde däremot 92 % av personalen vara lätt eller ingen skillnad.  
 

 

Tabell 5.7.4 Hur är det att motivera personer med ADHD att följa dagliga rutiner jämfört 
med andra intagna? Procent (%) (n=59) 
   Procent 

Lätt   15 % 

Ingen skillnad  31 % 

Svårt   54 % 

Bortfall     0 % 

 

Att få intagna med funktionshindret ADHD att följa dagliga rutiner jämfört med andra intagna 
tyckte 54 % var svårt. 46% upplevde att det inte var någon skillnad eller lätt.  
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6. ANALYS 
Analysen kommer att tolkas utifrån teorin symbolisk interaktionism samt utifrån tidigare 
forskning. Tolkningarna skall ses som möjliga förklaringar utan anspråk på att vara den enda 
tolkningen. Vi gör ej heller anspråk på att det skall vara det ”rätta” sättet att tolka på. 
Strukturen för analysen följer undersökningens frågeställningar. Resultaten visade inga 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor ej heller antalet anställningsår. Ett undantag 
finns dock, vilket resovisas under punkt 6.2. 

6.1 Personalens kompetens 

Respondenterna i vår undersökning hade en genomsnittligt hög utbildningsbakgrund, 30 % 
hade en högskoleutbildning och ytterligare 33 % hade enstaka kurs på universitet/högskola 
som sin högsta genomförda utbildning. Endast ett fåtal 1,4 % hade grundskola som högsta 
genomförda utbildning. Detta styrks också av en rapport gjord av Justitiedepartementet (2005) 
Framtidens kriminalvård. Där presenterades en undersökning gjord år 2004, 26 % av 1500 
tillsvidareanställda hade en högskoleutbildning på 80 poäng eller mer. Trots denna höga 
utbildningsnivå känner det stora flertalet att de är i behov av utbildning inom området ADHD.  

I vår undersökning ansågs sig 86 % av alla respondenter ha en viss kunskap om ADHD, 
de resterande ansågs sig inte ha någon kunskap alls.  Den kunskap om ADHD som fanns hade 
närmare hälften inhämtat genom sitt arbete inom kriminalvården. Trots att många hade viss 
kunskap om området önskade en övervägande del av personalen 86 %, 
utbildning/vidareutbildning om funktionshindret ADHD. 

I flera undersökningar bland annat en Fokusrapport från Landstinget (2005) påpekar man 
att förekomsten av ADHD inom kriminalvården är hög. Man har också ett system med 
kontaktmannaskap inom kriminalvården vilket innebär att man som vårdare har ansvar för en 
eller flera intagna. Det ligger ett stort ansvar på den enskilde kriminalvårdaren, de ansvarar 
för att den enskilde får det stöd och den hjälp de behöver. (Justitiedepartementet 2005, s 
906f). Som kontaktman för en person med funktionshindret ADHD är det av stor vikt att ha 
kunskaper om funktionshindret för att kunna ge det stöd och den hjälp man har skyldighet till. 
Detta kan vara en förklaring till personalens önskan om utbildning/vidareutbildning. Med 
tanke på att förekomsten är så stor så berörs troligen större delen av personalgruppen någon 
gång av en intagen med funktionshindret ADHD, vilket leder till ett behov av djupare 
kunskaper om funktionshindret.  

Ser man detta ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan man utifrån definitionen 
av situationen tolka att det i detta nu sker en omdefinieringsprocess inom kriminalvården, från 
en syn där tonvikten legat på straffperspektiv till att mer och mer bli en behandlande 
inrättning. I omdefinieringsprocessen tycks intagna med ADHD även börja betraktas som 
personer med ett funktionshinder. Respondenternas önskemål om ökade kunskaper om 
funktionshindret ADHD kan ses som ett exempel på denna omdefinition. 

Vi använder symboler för att ge en specifik innerbörd till ett fenomen. Inom 
kriminalvården antar vi att det florerar ett antal olika symboler i form av till exempel 
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maktutövaren, fången, internen, och pliten. Genom att det stora kollektivet ger en ny symbol 
till ett fenomen, i detta fall att vissa intagna även ses som funktionshindrade, så kommer 
också definitionen av den genensamma situationen bli annorlunda. I symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv kommer vi inte att kunna förutse skeendet däremot kan vi 
förklara det (Trost, J. & Levin, I 1999, s 12ff). Kanske leder denna omdefinition till att ett 
behandlande synsätt till fördel för individer med funktionshindret ADHD, får ett större 
utrymme inom kriminalvården. 

6.2 Personalens upplevelser av arbetet 

Enligt Professor Gillberg (2005, s 138ff) lider personer med funktionshindret ADHD många 
gånger av dåligt självförtroende vilket för många av dessa personer är liktydigt med 
dumhetskänsla. De kan även ha problem med bristande impulskontroll. Dessa två faktorer 
tillsammans kan göra att det lätt uppstår konflikter när de känner sig missförstådda. Därför var 
det intressant för vår undersökning att se hur personalen upplevde konflikter på sin 
arbetsplats. Detta för att se om de upplever någon skillnad mellan de intagna med eller utan 
funktionshindret ADHD. 

I vår undersökning har inte resultaten visat någon signifikant skillnad mellan den 
kvinnliga och den manliga personalen. Det finns dock ett undantag, nämligen att den manliga 
personalen i större utsträckning tycker att det i allmänhet är mer konflikter de intagna emellan 
på anstalten. Skillnaden mellan män och kvinnor är statistiskt säkerställt P < 0,05 d v s att 
resultatet inte beror på slumpen. Skillnaden var stor, 60 % av den manliga personalen ansåg 
att det var många konflikter medan endast 32 % av den kvinnliga personalen delade den 
uppfattningen. Här finns en stor skillnad i upplevelsen av konflikter de möter i sitt dagliga 
arbete. På frågan om intagna med ADHD i större utsträckning var inblandade i konflikter med 
övriga intagna visade det sig att en stor del av personalen upplevde att det var så.  

Vi kan med hjälp av ett symbolisk interaktionisktiskt perspektiv förklara respondenternas 
skilda uppfattning av förekomsten av konflikter. Symbolerna man och kvinna har en specifik 
betydelse och är beroende av definitionen av situationen. (Trost, J. & Levin, I. 1999, s 12ff). 

Vi tolkar det som att män och kvinnor bär med sig olika symboler som symboliserar olika 
värden i betraktarens ögon. Inom kriminalvården är det flesta intagna män och i interaktionen 
med kvinnliga respektive manliga kriminalvårdare ser den sociala interaktionen olika ut. 
Kriminalvårdaren i detta fall antar nya värden utifrån vilket kön denne har vilket gör att 
upplevelsen av situationen för den enskilde skapar olika verkligheter utifrån gemensamma 
symboler. Vi tror därför att kvinnor och män upplever konflikter olika. De intagna kanske inte 
upplever en kvinnlig kriminalvårdare som lika hotande och provocerande. Därmed kan det 
vara så att det inte uppstår konflikter i samma utsträckning i närheten av dem. Upplevelsen av 
konflikter både mellan intagna emellan och mellan intagna och personal kan vi se är mindre i 
resultatet av de kvinnliga respondenterna. Därav kommer inte definitionen av situationen 
tillskrivas lika mycket fara som i en definition av den sociala interaktionen med en manlig 
kriminalvårdare i ett konfliktfyllt sammanhang (Trost, J. & Levin, I. 1999, s 12ff) 

Ett annat sätt att se hur personalen upplever det är att arbeta med personer med 
funktionshindret ADHD är att ställa frågor om motivation. Är det skillnad att motivera 
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personer med funktionshindret ADHD att delta i olika aktiviteter jämfört med andra intagna? 
Av resultatet kan vi se att de upplever att det är svårare att motivera personer med ADHD att 
delta i behandlande aktiviteter, studier och dagliga rutiner. När det gäller fritidsaktiviteter 
upplevde personalen dock att det var lättare eller ingen skillnad att få personer med ADHD 
motiverade att delta. Vi kunde utifrån våra resultat se att det brister i behandlingsmetoder 
vilket försvårar för personalen. Med rätt verktyg kan det vara lättare att få personer med 
ADHD motiverade att delta i olika aktiviteter.  Att det generellt finns brist på behandlande 
metoder stöds av Jakobsson (2005, s 40) som skriver att en majoritet av psykiskt 
funktionshindrade lagöverträdare, inbegripet personer med ADHD, befinner sig inom 
kriminalvården men behandling av dessa funktionshinder är i princip obefintliga.  

Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv med utgångspunkt från aktivitet, ligger 
tonvikten på ”görat” istället för ”varat” (Trost, J. & Levin, I. 1999, s 12ff). I vårt resultat, kan 
vi se att personer med funktionshindret ADHD i många avseenden upplevs som 
svårmotiverade. I situationen fängelsevistelsen bedöms vissa personer som svårmotiverade, 
vilket inte är ett statiskt tillstånd utan med rätt behandlingsmetod/verktyg skulle den intagne 
med stor sannolikhet kunna ges andra egenskaper. Utifrån det kan den enskilde omdefiniera 
sin situation och då också handla utifrån den. Om personalen fick verktyg i form av förståelse 
och kunskap om funktionshindret skulle det med stor sannolikhet ske en gemensam 
omdefinieringsprocess där handlandet skulle skapa en ny verklighet med nya värden och 
symboler. En omdefinition skulle kunna ske från svårmotiverad till en individ med 
funktionshindret ADHD som blir lättmotiverad med rätt behandlingsmetod utifrån det 
speciella behov som föreligger.  

6.3 Förutsättningar till stöd 

Hur vanligt förekommande är funktionshindret ADHD inom kriminalvården? Vår 
undersökning visar att av alla respondenter (n=70) svarade 70 % att de känner till någon 
intagen som har en fastställd ADHD diagnos. Detta kom till personalens kännedom till största 
delen genom journalanteckningar men även genom de intagna själva. Utöver detta anser 86 % 
av personalen att det finns personer med funktionshindret men som inte fått någon diagnos. 
För att få en uppfattning om hur många det totalt sett fanns på varje anstalt med 
funktionshindret bad vi respondenterna uppskatta hur många de upplever har funktionshindret 
ADHD både med och utan diagnos. Då uppgav 29 % (n=59) av de tillfrågade att 26 % eller 
fler av de intagna hade funktionshindret ADHD. Trots att en fjärdedel av de intagna med stor 
sannolikhet har funktionshindret finns det idag inga speciella avdelningar och heller inga 
speciella behandlingsmetoder för personer med ADHD. Enligt Kriminalvårdens (2001) egen 
rapport behöver personer med funktionshindret ADHD få särskilda insatser, de behöver 
mindre avdelningar för att gruppen ska fungera. En stor tyngd bör även läggas vid förståelse 
och kunskaper hos personalen som arbetar med dessa intagna.  

Vi vet att det finns ett behov av stöd för personer med funktionshindret ADHD men att det 
idag inte finns några speciella avdelningar eller speciella behandlingsmetoder, inom 
kriminalvården. Med undantag av några få anstalter Sverige där man använder sig av 
medicinsk behandling.  Finns det då några förutsättningar att bedriva ett speciellt stöd för 
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personer med ADHD inom kriminalvården? Vi frågade därför om det fanns några direktiv hur 
man skall bemöta dessa personer. De allra flesta 89 %, uppgav att det inte fanns några direktiv 
hur de skall bemöta personer med funktionshindret ADHD. Om personalen kände att de hade 
stöd i sitt arbete med personer med ADHD var en annan fråga vi ställde. Av alla respondenter 
i vår undersökning (n=70) upplevde 67 % att de sällan eller aldrig hade stöd av 
arbetsledningen. I de fall man upplevde att man fick stöd från arbetsledningen var det 
framförallt i form av handledning. Inom personalgruppen ansåg man sig dock ha stöd av sina 
arbetskamrater. Inom kriminalvården ska man nu påbörja två projekt om ADHD där man på 
olika sätt ska prova behandlingar (Stockholms läns landsting 2006). Detta tyder på att det 
finns en stor medvetenhet om problemet inom kriminalvården.  

Vår tolkning av problemet är att det antagligen finns en förståelse av problemet med 
utbredningen av ADHD inom kriminalvården. Detta har uppfattats på ett centralt plan t ex 
genom kriminalvårdsmyndigheten, där man får ta del av rapporter och undersökningar om 
aktuell forskning på området. Detsamma gäller personalen inom kriminalvården vilka 
dagligen kommer i kontakt med dessa personer. Kunskapen finns inom kriminalvården men 
någonstans brister det.  

Blumer (Kanold, A. 2004, s 33) menar att det finns en rad sociala problem i samhället och 
dess institutioner men det är bara när det stora kollektivet erkänner ett problem samtidigt, som 
problemet existerar i den gemensamma verkligheten. Det är bara genom erkännandet av 
existensen som det bli föremål för förändring. När det gäller ADHD inom kriminalvården 
skulle man skulle kunna tolka det som att inte hela kollektivet har erkänt problemet, men att 
de är på god väg. Det är först när föreställningarna om problemet är gemensamt som det 
kommer att bli ett objekt för förändring.  

6.4 Övergripande analys 

Om man väljer att se på det fenomen vi undersökt ur perspektivet symbolisk interaktionism   
(Trost, J. & Levin, I. 1999, s 12ff) kan man förklara resultaten, inte förutse vad som härnäst 
ska ske utifrån dem.  

Kriminalvården verkställer fängelsestraff, det är ett frihetsberövande vilket skall ha en 
avskräckande verkan.  Men fängelset skall också innehålla en behandlade och återanpassande 
del som rustar personer att bättre klara av ett liv utan kriminalitet för att minska 
återfallsbrottsligheten. Utifrån våra resultat kan vi se att det finns en vilja på olika nivåer inom 
kriminalvården att hjälpa och stödja personer med funktionshindret ADHD.   

Det kan vara i mötet mellan den enskilde kriminalvårdaren och den intagna som 
interaktion sker och symboler skapas. I bemötandet skapas situationer genom interaktion i 
nuet som hela tiden definieras och omdefinieras. Om man utgår ifrån det lilla och sedan ut i 
det stora så kan små justeringar i det lilla mötet skapa förändringar i synsätt och definitioner. 
Detta ser vi i våra resultat händer inom kriminalvården. Personalen har erkänt problematiken 
med utbredningen av ADHD men känner att de saknar verktyg för att på ett konstruktivt sätt 
kunna stödja målgruppen. De har gemensamt som yrkeskår erkänt problemet och därför finns 
det som en konsekvens av dess existens. Problemet som vi ser det är att existensen av 
problemet inte erkänts av hela institutionen, trots att det är förankrat i kriminalvårdens 
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övergripande organ. Vår upplevelse är att det bara är en tidsfråga innan hela Kriminalvården 
kommer att befinna sig i en omdefinieringsprocess. Där aktörerna genom social interaktion på 
alla nivåer i det nuet som då sker, kommer att göra en definition av situationen som tvingar in 
hela organisationen i en verklighet som antar nya värden. Vår förhoppning är att 
tyngdpunkten då kommer att ligga på behandling som är speciellt anpassad för personer med 
funktionshindret ADHDs behov och att detta leder till att återfallsbrottsligheten för den 
aktuella målgruppen minskar. Detta ger i sin tur vinster i form av att människor kan ta sig ur 
brottslighet och en enorm samhällsvinst. Denna process som på olika nivåer redan påbörjats 
kan förklaras av tonvikten på aktivitet som finns i det aktiva handlande som hela tiden pågår. 
Kriminalvården är inte statisk, den som allt annat kan anta nya värden och därigenom 
omdefinieras till fördel för personer inom Kriminalvården med ADHD. 
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7. DISKUSSION 
I många undersökningar och rapporter om funktionshindret ADHD förespråkas det friskt om 
vikten av rätt bemötande samt om olika behandlingsmetoder. Vi ville se hur dessa 
arbetsmetoder är förankrade i en av de institutioner som härbärgerar en stor mängd individer i 
en miljö där ADHD-tätheten skulle kunna beskrivas som stor i förhållande till andra delar av 
samhället, Kriminalvården i Sverige. Därför blev det övergripande syftet med vår studie att 
kartlägga hur personalen inom kriminalvården ser på och hanterar personer med 
funktionshindret ADHD. 

7.1 Diskussion av resultat 

För att få svar på vårt övergripande syfte har vi arbetat utifrån tre frågeställningar. Den första 
frågeställningen var vilken kompetens personalen har på området. Resultatet visade att större 
delen av personalen har en hög formell utbildning men att det saknas utbildning om 
funktionshindret ADHD. Viss kunskap finns vilken till stor del inhämtats genom arbetet. 
Personalen har genom erfarenhet fått lära sig hur man skall hantera dessa personer. Det råder 
brist på kunskap men inte brist på intresse då majoriteten önskar utbildning inom området.  

Den andra frågan vi ställde var hur personalen upplever det är att arbeta med personer med 
ADHD inom kriminalvården. Resultatet visade att personalen upplevde att gruppen är stor 
och att de är i behov av speciellt stöd. Gruppen upplevdes också som mer krävande att arbeta 
med. De upplevde att det många gånger var svårare att motivera personer med ADHD att 
delta i vissa aktiviteter och att de oftare än andra intagna var inblandade i konflikter. 

Den tredje och sista frågan vi ställde var om det finns förutsättningar att bedriva ett 
speciellt stöd för personer med funktionshindret ADHD inom kriminalvården. Resultatet 
visade att majoriteten inte upplevde sig kunna ge dessa personer det stöd de behövde. De 
främsta anledningarna till detta uppgav de vara brist på kunskap samt brist på 
behandlingsmetod. Personalen uppgav också att de till stor del saknar stöd från 
arbetsledningen, men att man kände att man hade stöd från sina arbetskamrater. Vår egen 
slutsats av detta är att det är svårt att ge ett bra stöd om man som personal känner att man inte 
har stöd från arbetsledningen. 

7.2 Diskussion av metodval 

Fördelen med den metod vi valt kan vi konstatera har varit ett minimalt bortfall, tack vare 
tillvägagångssättet med telefonenkätintervjuer. Hade tiden funnits hade vi troligen haft ett 
mycket gediget material. Nackdelarna är att vi vid kontakten med kriminalvården fick oss 
tilldelat personer som respondenter vilka var utvalda av ledningen vid respektive anstalt. 
Detta kan göra att man vid anstalterna valt ut personer som är mer positivt inställda till 
undersökningen. Det vi kan se är att våra respondenter har en lång anställningstid vilket kan 
tyda på att de anses av ledningen äga både kunskap och erfarenhet på området, vilket kan har 
lett till bias i vår undersökning.  Det finns risk för att vi har samlat in ett vinklat material.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

En intressant studie vore att vid ett senare tillfälle kartlägga och följa upp de projekt som nu 
ligger i startgroparna vad gäller behandlingsmetoder av ADHD inom kriminalvården. Vi har 
fått den uppfattningen att mycket är på gång inom kriminalvården när det gäller 
neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har under undersökningens gång stött på en rad olika 
projekt och under skrivandets tid har även ett par projekt hunnit påbörjats i olika delar av 
Sverige, vilka vore intressanta att följa upp. Det skulle också vara mycket intressant att göra 
om vår studie men då med mer tid så att möjligheten finns att göra den totalundersökning av 
anstalter vi hade som avsikt att göra från början.  

7.4 Avslutande diskussion  

När vi i vår kontakt med anstalterna pratade med anstaltschefer och personalansvariga var de 
mycket tillmötesgående och samarbetsvilliga. Flera uttryckte att de tyckte att projektet både 
var intressant och behövligt. Personalen vilka deltog i studien var även de mycket intresserade 
och samarbetsvilliga. Flera ville gärna berätta mer om hur de arbetade med personer med 
funktionshindret ADHD, vi upplevde att ett stort intresse fanns bland personalen. Detta gör att 
vi tycker det finns goda förutsättningar för att det i framtiden skall finnas stöd och hjälp för 
personer med ADHD inom kriminalvården. Intresset finns bland personalen och får de också 
den kunskap och de verktyg de eftersträvar så tror vi att stora delar av problemet är löst, vad 
gäller synen på och behandling av funktionshindret ADHD inom kriminalvården. 

Vi tycker att vi ser en ljusning i ämnet, man har börjat uppmärksammat problemet inom 
kriminalvården.  Nya studier påbörjas och problematiken uppmärksammas. Detta är något vi 
tror att alla tjänar på. Får dessa personer den hjälp och det stöd de behöver så minskar risken 
för återfallsbrottslighet vilket hela samhället tjänar på. Vi tror och hoppas att kriminalvårdens 
slogan ”Bättre ut” blir verklighet. 
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Bilaga 1. enkät 
1. Öppen anstalt  
    Sluten anstalt  
    Kombinerad   
___________________________________________________________________________ 
2. Kön  Man  Kvinna 
 
3. Född 19___ 
 
4. Hur länge har du varit anställd? Jag kommer att ge Dig fyra alternativ 

 
→ 2 år  
2,1 – 6 år  
6,1 – 10 år  
10,1 →  
 
5. Vad har du för typ av anställning?  
 
Tillsvidareanställning   
Vikariat   
Timanställning  
  
 
6. Yrkestitel ……………………………………………………………………….. 
 
7. Vilken är Din högsta genomförda utbildning? Jag kommer att ge Dig fyra alternativ 
 
Grundskola / (folkskola el. liknande)       
Gymnasieutbildning (realskola/folkhögskola)       
Högskola/Universitet         
Enstaka kurser på Universitet/Högskola        
 
8. Jobbar du på någon speciell avdelning? Om ja, beskriv  
 
Ja  vilken, ……………………………………………….         
Nej  
 
9. Upplever du att det är många konflikter mellan kriminalvårdare och intagna i allmänhet? 
 
Ja  
Nej  
 
10. Upplever du att det är många konflikter mellan de intagna i allmänhet? 
 
Ja  
Nej  
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11. Har du någon kunskap om funktionshindret ADHD? 
 
Ja   → hur?   Jag kommer att ge Dig fyra alternativ    Egen erfarenhet  
     Utbildning  
      Arbete    
Nej     Annat  ………………………………. 
 
12. Har du fått någon information/utbildning om området ADHD genom din arbetsgivare? 
 
Ja  
Nej  
 
 
13. Skulle du önska utbildning/vidare utbildning om området ADHD? 
 
Ja  Kanske   Nej 

           
 
14 a. Finns det ett behov av utbildning om området ADHD på din arbetsplats? 
 
Ja  vid ja gå till fråga 13 b. 
Nej   
 
14 b. Har du påtalat detta för din arbetsgivare? 
 
Ja  → dennes reaktion var Jag kommer att ge Dig tre alternativ Positiv  
     Neutral  
Nej     Negativ  
 
15. Finns det några direktiv från arbetsgivarens sida hur du ska bemöta/hjälpa individer med 
ADHD? 
 
Ja  Beskriv, ……………….…………………………………………………. 
                   …………………………………………………………………..   
Nej  
 
 
16. Känner du till om det finns några intagna på din arbetsplats som har en fastställd ADHD 
diagnos? 
 
Ja  → hur? Jag kommer att ge Dig fem alternativ Journal   
    Anteckningar  
    Läkare, psykolog kurator  
    Anhöriga   
Nej    Annat  ……………………………….. 
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17. Anser du att det finns intagna på din arbetsplats med funktionshindret ADHD men som 
inte har fått en diagnos? 
 
Ja  
Nej  
=================================================================== 
Vid nej på båda frågorna 16 och 17 avbryts intervjun här 
 
18 a. Får du det stöd du behöver från arbetsledningen när det gäller att arbeta med personer 
med ADHD?  Jag kommer att ge Dig fyra svarsalternativ 

 
Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 
                    
 
18b. Om svar alltid och oftast -i vilken form? Jag kommer att ge Dig fem svarsalternativ 
 
Kurator/Psykolog Handledning  Internutbildning  Extra  
      Bemanning 
                                                                                                                                  
Annat …………………………………. 
 
 
19. Har du stöd från arbetskamrater i arbetet med personer med ADHD? 
         Jag kommer att ge Dig fyra svarsalternativ 
Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 
                    
 
20. Anser du att intagna med ADHD oftare än andra intagna är inblandade i konflikter? 
         Jag kommer att ge Dig tre svarsalternativ 
Ja  Ingen skillnad  Mer sällan   

                                         
 
 
21. Hamnar du själv oftare i konflikt med intagna med funktionshindret ADHD jämfört med 
andra intagna? Jag kommer att ge Dig tre svarsalternativ 
  
Ja  Ingen skillnad  Mer sällan   

                                          
 
22 a. Anser du att de intagna med ADHD behöver ett speciellt stöd? Jag kommer att ge Dig fyra                             
              svarsalternativ 
Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 
                    
Vid svar alltid eller oftast svara på 22 b. 
 
22 b. Upplever du att de får stödet? 
 
Ja  
Nej  
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Vid svar nej  svara på fråga 22 c. 
 
22 c. Vad anser du att avsaknaden av tillräckligt stöd beror på? Jag kommer att ge sex svarsalternativ, du kan 
svara med ett eller fler alternativ 
 
Tidsbrist Ekonomi     Brist på kunskap         Personalbrist     Brist på behandlings- 
                metod    
                                                                  
 
Annat  ………………………………….. 
                                                    
23. Hur många intagna uppskattar du har ADHD, både med och utan diagnos på din 
avdelning? Jag kommer att ge dig tre svarsalternativ (det gäller avdelningen när personen arbetar vid intervjuen) 

 
0 - 25 %  
26 – 50 %  
51 -→ %  
 
24. Hur är det att motivera personer med ADHD att delta i behandlande aktiviteter jämfört 
med andra intagna? Jag kommer att ge dig tre svarsalternativ 
 
Lätt  Ingen skillnad              Svårt   
                               
 
 
25. Hur är det att motivera personer med ADHD att delta i studier jämfört med andra intagna? 
Jag kommer att ge dig tre svarsalternativ 
 
Lätt  Ingen skillnad              Svårt   
                               
 
 
26. Hur är det att motivera personer med ADHD att delta i fritidsaktiviteter jämfört med andra 
intagna? Jag kommer att ge dig tre svarsalternativ 
 
Lätt  Ingen skillnad              Svårt   
                               
  
 
27. Hur är det att motivera personer med ADHD att följa dagliga rutiner jämfört med andra 
intagna? 
 
Lätt  Ingen skillnad              Svårt   
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BILAGA 2, Informationsbrev 
SOCIALHÖGSKOLAN 
Stockholms universitet 
 
TILL ANSTALTSCHEF ELLER PERSONALANSVARIG 
 
Vetskapen om vilken kunskap som finns om funktionshindret ADHD inom Sveriges 
kriminalvård är idag bristfällig.  
Därför vill vi göra en telefonenkät undersökning på Sveriges alla kriminalvårdsanstalter, för 
att få en översiktlig bild. Ämnet är för närvarande högaktuellt men personalperspektivet 
kommer i skymundan, detta är skälet till vår undersökning. Resultaten från undersökningen 
kommer att redovisas i en C-uppsats på Socialhögskolan i Stockholm i maj, juni –06. 
 
Frivillighet 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt men för att få en så rättvis bild av området är det av stor 
vikt om några på Er anstalt vill svara på telefonenkäten som för övrigt tar ca 10 minuter att 
besvara.  
 
Svaren behandlas konfidentiellt  
Det enda som kommer att framgå av resultatet är från vilken typ av anstalt, kön, ålder och 
anställningstid. Svaren behandlas utan identitetsuppgifter. I resultaten kan man alltså inte se 
från vilken anstalt svaren kommer.  
 
Varför ni? 
Det vi gör är en så kallad totalundersökning (alla anstalter i Sverige deltar) vi har sedan gjort 
ett urval och önskar att en kriminalvårdare från varje avdelning/paviljong på Er anstalt 
besvarar vår telefonenkät.  
Trots att vi förorsakar ett visst besvär för Er hoppas vi att Ni vill hjälpa oss att öka 
kunskaperna om vad det är som påverkar personalens arbete med personer med 
funktionshindret ADHD. 
 
Vi planerar att göra rundringningen vecka 15–17, exakt när vi ringer just Er anstalt vet vi inte. 
Vi hoppas Ni har överseende med detta till fördel för både personal som arbetar med och 
personer med funktionshindret ADHD inom kriminalvården i Sverige. 
 
Tack på förhand och Er medverkan! 
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