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Förord 

        

Tre år har kommit för att summeras. Det har varit tre lärorika år med stor förvärvad kunskap inom 

området folkhälsa. Många intressanta kurser har ingått i programmet som verkligen varit lärorika på 

alla möjliga sätt. Det har krävts disciplin för att slutföra samtliga uppgifter men detta har inte varit 

några problem då lärarna samt klasskamraterna alltid hjälp till ifall funderingar och frågor funnits. 

Jag vill tacka samtliga involverade lärare på Högskolan Skövde och min handledare Stefan Backe 

samt min examinator Sakari Suominen som gett mig konstruktiv feedback för att göra arbetet bättre.  

ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet lockade mig initialt då jag jobbar inom 

Statens Institutionsstyrelse med unga flickor i åldrarna 14–20 med missbruksproblematik och 

medförde i att jag ville veta mer vad diagnosen har för koppling till deras problematik då 

majoriteten av tjejerna har diagnosen ADHD.     

 

Elvir Babovic  

Maj 2019 
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Sammanfattning	

Titel: ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet en litteraturöversikt 

Folkhälsovetenskapliga programmet Högskolan Skövde: Examensarbete i Folkhälsovetenskap, 

G2E, 15 HP Författare: Elvir Babovic Handledare: Stefan Backe Sidor: 28 Månad och år: Maj 2019 

Nyckelord: ADHD, missbruk, mediciner, kriminalitet, barn, ungdomar, utanförskap, skola, 

interventioner 

___________________________________________________________________________ 

Inledning 

ADHD är en neuropsykiatrisk störning som tillhör spektret av neuro-kognitiva funktionsstörningar 

och den ökar risken för att hamna i kriminalitet senare. Individer med denna störning kan vara 

inkapabla att styra sina impulser vilket gör att individerna med problematiken inte har ett 

funktionellt konsekvenstänk. ADHD är också något som ökar risken för missbruk och destruktivt 

beteende. 

Metod 

En litteraturöversikt med tio vetenskapliga artiklar användes i studien för grunden till resultatet. 

Artiklarna granskades och bearbetades för att få en så stark tillförlitlighet som möjligt. Databasen 

som användes var Pubmed och träffarna enligt sökorden var många men de slutligt inkluderade 

studierna valdes ut noggrant utifrån avgränsning av syften samt relevansen för det valda området.  

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att ta reda på kopplingen mellan diagnosen ADHD samt risken för 

kriminellt beteende senare i livet.  

Resultat 

Diagnosen ADHD uppvisade ett tydligt samband med senare missbruksproblematik och personer 

med denna diagnos hade klart oftare tvångsvårdats under sin barndom eller ungdom och hade även 

under sitt liv suttit oftare än andra i fängelse på grund av kriminella gärningar och hade fler 

rubriceringar i brottsartiklarna. De ungdomar med ADHD och utvecklat missbruk hade presterat 

sämre på prov och tester i skolan och visat sämre kognitiva resultat än de ungdomar som inte hade 

diagnosen ADHD. 

Diskussion 
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Tydliga resultat var gemensamma för många av de valda artiklarna då det fanns ett tydligt samband 

mellan diagnosticerad ADHD och kriminellt beteende senare i livet. Flera av artiklarna tar upp att 

ungdomar med diagnosen ADHD har uppenbara problem i skolgången och att detta i sin tur leder 

till utanförskap samt dålig social anpassning. 
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Abstract:	

Title: ADHD and criminal behaviour later in life a literature review       

University of Skövde Course: Public Health Science, G2E, 15hp ECTS Author: Elvir Babovic 

Supervisor. Stefan Backe Pages: 28 Month and year: May 2019 Keywords: ADHD children 

prevalence intervention Sweden criminality 

___________________________________________________________________________ 

Introduction 

ADHD is a neuropsychiatric disorder belonging to the spectrum of neuro-cognitive functional that 

increases the risk of getting into crime later in life. Individuals with the disorder may be incapable 

of controlling their impulses, which means that the individuals with the problem is not capable of 

evaluating consequences of his/her behavior. ADHD is also something that increases the risk of 

becoming a victim of abuse and destructive behavior 

Method 

A literature review with 10 knowledge-based articles was used in the study for the basis of the 

result. The articles were reviewed and processed to obtain as strong a reliability as possible. The 

database launched was Pubmed which gave many hits according to the keywords but the included 

studies were carefully selected based on the delimitation by the aim of the study and the relevance 

of the chosen area. 

Purpose 

The aim of the work was to explore the connection between the diagnosis of ADHD and subsequent 

risk of criminal behavior. 

Results 

Adolescents diagnosed with ADHD showed a clear increased risk of developing addiction 

problems. The ADHD symptoms had often become more difficult during childhood or adolescence 

and persons with ADHD were also more probably imprisoned as adults. The most common drugs 

that were used by the individuals with ADHD and had developed addiction were stimulants such as 

alcohol and benzodiazepines. The adolescents with ADHD and developed addiction had performed 

significantly poorer in tests and in school and showed poorer results than those who had not 

diagnosed ADHD 
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Discussion  

Clear results were common to many of the selected articles as there was a clear correlation between 

ADHD and risk of becoming a victim of abuse and subsequent criminal behavior. Several of the 

articles mention that young people with the diagnosis of ADHD have obvious problems in gaining 

education and that this in turn leads to exclusion and poor social adaptation 
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1. Introduktion 

Varför detta ämne? 

ADHD är en diagnos som många känner till idag och som också påverkar människor på olika sätt. 

Jag valde detta ämne för att jag jobbar på en institution med unga flickor i åldrarna 14–21 med 

missbruksproblematik. I merparten av fallen så har tjejerna ADHD på papper som diagnos och när 

jag då insåg att majoriteten av tjejerna hade denna diagnos så ökade mitt intresse för ADHD och 

försökte se sambandet mellan ADHD och utanförskap samt kriminalitet. 

2.	Bakgrund	

2.1	Definition‐ADHD	

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk störning av spektret neuro-

kognitiva funktionsstörningar där bland annat läs- och skrivsvårigheter ingår, som ökar risken för 

att hamna i kriminalitet (Adda, 2019). Individer med denna störning kan vara inkapabla att styra 

sina impulser vilket gör att individerna med problematiken inte har ett funktionellt konsekvenstänk, 

som innebär att de inte vet vilka påföljder som deras handlingar kan få. I ett tidigt stadium brukar 

ADHD ofta debutera med låg tröskel för barn att bli arga när de inte får det de vill eller trotsar 

exempelvis föräldrars uppmaningar om vad som bör göras. Barnen blir också utåtagerande och 

impulsiva istället för att tänka efter vad för konsekvenser handlingarna för med sig (Adda, 2019). 

ADHD kännetecknas av svårigheter med beteendet och anpassning i sociala situationer vilket 

påverkas individens förmåga att fungera i vardagen (Läkartidningen, 2014). Enligt 

Läkartidningen (2014) innefattar ADHD svårigheter med såväl bristande koncentration och 

uppmärksamhet samt ökad aktivitetsgrad och impulsivitet. ADHD kan hos vissa grupper 

domineras av koncentrations-/uppmärksamhets-/uthållighetsproblem, medan en mindre grupp 

har i huvudsak ökad aktivitetsnivå, rastlöshet samt impulsivitet. Enligt Socialstyrelsen, 

(2014) så skiljer sig ADHD diagnosens väg något från diagnoser som exempelvis ångest och 

depression. Upptäckter som gjordes slumpmässigt under nittonhundratalets början gjordes 

genom att uppmärksamhetsproblem samt hyperaktivitet kopplades tidigt till neurologiska 

skador. Forskning tillkom och drevs vidare inom psykiatrin och neurologin där även det 

biologiska perspektivet kom att dominera. ADHD betraktades ända fram till 1990-talet som ett 
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beteendeproblem där ouppmärksamhet och överaktivitet ingick och kopplades till barndomen 

(Socialstyrelsen, 2014). I samband med att kunskapen inom området ADHD växt fram så har 

samtidigt myndigheternas aktivitet inom området ökat och handlingsplaner för behandling av 

ADHD samt olika lösningar på regional nivå gällande utredningar och behandlingar utvecklats 

(Kriminalvården, 2014). ADHD är något som också kan få dessa barn att hamna i utanförskap då de 

ses som annorlunda och mycket mer energifyllda och i vissa fall mer aggressiva än andra barn. 

Diagnosen i sig återspeglar sig i många av de fångar som är intagna på olika anstalter samt 

institutioner då risken för senare missbruk ökar avsevärt (Adda, 2019).  

ADHD är en diagnos som är svårhanterlig då föräldrarna behöver mycket hjälp för att kunna stå 

emot och uppfostra barnet. Det är många faktorer som avgör om barnet kommer att gå en väg 

präglad av missbruk och kriminalitet eller om det lär sig använda sig av sin energi på rätt sätt. 

För vård av ADHD finns diverse mediciner som dämpar impulserna och som lugnar ner. Inalles 25 - 

40 % av dem som är intagna på anstalter har diagnosen ADHD och många av dessa personer har 

inte fått den hjälp de behövt och inte heller fått diagnosen officiellt fastställd. Många kriminella 

aktiviteter hade troligtvis kunnat stoppas om diagnoser satts i tid och förebyggts. En annan 

anmärkningsvärd sak med personer som bär på diagnosen är att den ökar risken för återfall av 

kriminalitet vilket i sin tur leder till att det blir en stor kostnadsfråga för de länder som måste betala 

för skadorna som dessa lagförbrytare kan åstadkomma (Adda, 2019). 

2.2	ADHD	och	substansmissbruk	

Det förekommer tydliga samband mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk och enligt 

Lundholm, 2013) är det vanligt att det förekommer samsjuklighet mellan missbruk och ADHD. I en 

färsk metaanalys, där den samlade slutsatsen från ett antal vetenskapliga publikationer togs fram, så 

framkom det att 23 % av personer med drogmissbruk och alkoholmissbruk också uppfyllde 

kriterierna för ADHD (Lundholm, 2013). Enligt Lundholm (2013) är ADHD en riskfaktor för tidig 

debut i användning av droger, alkohol och tobak. Andra studier visade att missbrukare med ADHD 

tidigare börjat med missbruk, snabbare utvecklar beroende samt behöver fler behandlingstillfällen 

(Lundholm, 2013) 
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2.3	Statistik	kring	ADHD	

Enligt Lundholm (2013) visar statistik från olika länder att förekomsten av ADHD i 

normalpopulationen hos barn är 5–6 %. Dominansen av ADHD förekommer dock i en betydligt 

högre utsträckning i fängelsepopulationen, där 12% av ungdomsbrottslingarna var män och 18% var 

kvinnor (Lundholm, 2013). Förekomsten bland vuxna med diagnosen ADHD var 5 % (Lundholm, 

2013). I en studie bland samtliga intagna gällande kvinnor så uppskattades prevalensen till 29 % 

medan det varierar mellan 14 - 4 5 % hos vuxna manliga kriminella (Lundholm, 2013). Mellan 3 -

6 % av skolbarn har ADHD vilket i sin tur innebär att 1 – 2 barn i varje skolklass bär på diagnosen. 

Diagnosen följer med i de allra flesta fallen under hela livet men de flesta lär sig leva med det utan 

att det blir synligt utåt sett (Habilitering och hälsa, 2019). Strategier finns och mediciner som gör att 

personer med diagnosen lär sig hantera den mer effektivt. Statistik visar att varken geografisk plats 

eller ålder påverkar förekomsten av ADHD. Utredningsmetoder hade dock en väsentlig skillnad. 

ADHD har inte ökat sedan man började använda sig av utredningsmetoderna 30 år tillbaka i tiden 

(Habilitering och hälsa, 2019)  

2.4	Folkhälsovetenskaplig	relevans	 	 	 	 	 	 	

ADHD är en relevant fråga kring det folkhälsovetenskapliga området då det är en diagnos som 

människor föds med men som inte går att bota helt, utan hjälp finns i form av mediciner och i att 

individerna med diagnosen lär sig hantera den med tiden då överaktiviteten minskar ("ADHD - 1177 

Vårdguiden", 2019). Diagnosen är också något som många barn får i ett ganska tidigt skede i livet 

så det finns goda chanser för preventiva åtgärder för att förhindra att detta konstanta behov av 

stimulans begränsas till den grad att det inte behöver mynna ut i kriminella eller samhällsfarliga 

aktiviteter. Om rätt interventioner sätts in för att förebygga att ungdomar med ADHD inte hamnar i 

diverse lagbrytande besvärliga situationer och socialt nedbrytande beteende så kan detta leda till att 

både individen själv vinner på det i det långa loppet i form av en tryggare vardag. Också samhället 

vinner på det då det inte blir en samhällskostnad eller en samhällsbörda (Nilsson & Nilsson-

Lundmark, 2013). ADHD är något som ofta kan leda till utanförskap då det är en diagnos som gör 

att koncentrationen blir lidande och att impulsiviteten tar över vilket kan skapa distans till andra 

barn och ungdomar. Därför är också detta ett område som är högst relevant i det 

folkhälsovetenskapliga området då det berör ungdomar som på sikt kan skapa oreda i samhället om 

inte rätt stöd finns till hands. Det som då i sin tur kan ske är att dessa ungdomar blir mobbade eller 
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kanske börjar mobba andra ungdomar då det är svårt för dem att behärska sina impulser. Detta kan 

åter leda till att det blir splittringar i skolan eller utanför i olika umgängeskretsar.  

2.5	Socioekonomiskt	perspektiv	

Samhällskostnaderna för uteblivna insatser för en grupp om 30 intagna kan under en 20 års period 

uppgå till mer än 800 Mkr. En insats mot denna målgrupp, av det slag som gjorts vid projektet som 

följdes på Norrtäljeanstalten ger på 20 års sikt sannolikt en finansiell avkastning på mer än 250 Mkr 

eller 80 gånger insatsen. Tidiga, samordnade och evidensbaserade insatser för denna målgrupp är en 

social investering med mycket hög lönsamhet (Nilsson & Nilsson-Lundmark, 2013). 

2.5.1	Problemformulering	

Denna studie avser att undersöka sambandet mellan ADHD och kriminalitet senare i livet. Studien 

avser också att ta reda på vilka andra diagnoser som samverkar med ADHD och vilka interventioner 

som finns tillgängliga. Enligt Netdoktor, 2018 går missbruk och kriminalitet hand i hand och detta 

leder ofta till tidig debut när det gäller kriminalitet och ständiga återfall gällande missbruk. 

Mönstret är synligt redan från skolstarten där utanförskap är vanligt samt att skolgången blir 

lidande. Facit gällande vuxna individer säger att var fjärde intern på anstalterna har kvarstående 

ADHD och att många av dessa hade det som barn likaså. Bland de interner som är långtidsdömda är 

andelen högre med individer med ADHD (Netdoktor, 2018). I undersökningar som kommit ut i 

både Sverige och utomlands säger statistiken att nästan hälften av unga lagöverträdare samt 30 % av 

manliga vuxna fyllde kriterierna för diagnosen ADHD.  

2.5.2	Syfte	

Arbetets syfte är att utreda vilket inflytande diagnosen ADHD har samt risken för kriminellt 

beteende senare i livet.  

2.5.3	Frågeställningar	

*Vad finns det för interventioner som kan vidtas för att hjälpa ungdomar med diagnosen ADHD? 

*Vad finns det för samband mellan ADHD och kriminalitet? 
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3.	Metod	

För den valda studien användes som metod en teoretisk litteraturstudie vilket innebär att 

systematiskt söka och granska litteratur, välja ut artiklar, analysera samt diskutera resultatet som 

framkom i de valda artiklarna för att kunna göra en så god sammanställning som möjligt av den 

litteratur som hittats. För att besvara syftet ansågs en litteraturstudie som mest lämplig för att ge en 

övergripande bild av kunskapsområdet inom det valda ämnet. Databasen som användes i sökandet 

av artiklarna var Pubmed som valdes för att den innehar relevanta artiklar för att besvara studiens 

syfte samt kunskapsläget inom det rådande området (Malterud, 2011). Granskning av tio artiklar 

som sökningen resulterade i kom att ligga som grund för insamling av information. Följande sökord 

användes för att få fram relevanta artiklar inom kunskapsområdet, ADHD in Sweden, ADHD in 

Children, ADHD and criminality in Sweden, ADHD and prevalence in Sweden, ADHD and 

intervention in Sweden (Malterud, 2011).  

3.1	Exklusionskriterier	

En tidsbegränsning gällande de valda artiklarna sattes till femton år tillbaka i tiden och 

publikationsdatum har varit mellan 2004–2019. Samtliga artiklar har varit peer review och 

sakkunniggranskade. Studiepopulationens ålder har varit primärt ungdomar upp till arton år men 

även artiklar innefattande åldrar över arton har tagits med för att belysa problematiken kring 

kriminalitet och vad dessa handlingar medför i för konsekvenser i vuxen ålder. 

3.2	Inklusionskriterier	

 

Fokus har lagt på artiklar som är relevanta i Sverige och forskningen som bedrivits gällande ADHD 

här. Artiklarna har valt utifrån vetenskaplig kvalité, validitet, reliabilitet samt trovärdighet och 

artiklarna ansågs vara relevanta för denna systematiska litteraturstudie. Olika sökord och 

kombinationer har använts för att erhålla ett brett spektrum av artiklar som möjligt.  
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3.3	Analys	och	övrig	bearbetning	av	materialet	

En innehållsanalys utfördes med en tematisk ansats. Detta har skett med en indexering av de valda 

texterna bland olika teman samt underteman, för att få en bra överblick över nyckelaspekterna samt 

att sammanlikna dessa vilket är av stor betydelse vid en systematisk litteraturstudie (Bryman, 2011). 

En kritisk och noggrann genomläsning av de utvalda rapporterna skedde vid upprepade tillfällen för 

att finna olika likheter samt olikheter bland texterna. I bearbetningen av artiklarna har tre olika 

teman framkommit och de är följande, ADHD kopplat till missbruk, ADHD och andra diagnoser 

samt Interventioner mot ADHD.  

3.4	Datainsamling	

3.4.1	Tabellöversikt	över	datainsamling	

Tabell 1 Översikt över datainsamling 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

  

Pubmed ADHD 
children 
prevalence 
Sweden 

109 4 3 2   

Pubmed ADHD 
children 
Sweden 
criminality 

4 3 3 2   

Pubmed ADHD 
children 
Sweden 

187 3 1 1   

Pubmed ADHD 
children 

66 3 2 2   
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Sweden 
treatment 

Pubmed ADHD 
children 
Sweden 
treatment 
results 

46 4 1 1   

Pubmed ADHD 
children 
Sweden 
intervention 

4 3 2 1   

Pubmed ADHD 
children 
Sweden 
substance 
disorder 

54 3 2 1   

	

3.4.2	Etiska	aspekter	

Artiklarna som valdes var etiskt granskade och detta innebar att ingenting som framkommit i 

artiklarna har omvandlats eller förvanskats. Studierna har utförts enligt vedertagen god vetenskaplig 

praxis. Samtliga resultat som framkommit i denna studie har presenterats. Författaren har heller inte 

medvetet uteslutit eller förvrängt fakta som framkommit under analysens gång. Samtliga artiklar 

som inkluderades har också redovisats (World Medical Association 2018; Vetenskapsrådet, u.å.). 

4.	Resultat	

4.1	Tabellöversikt	över	artiklar	om	ADHD	
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Tabell 2 Översikt över artiklar om ADHD 

 

Författare Titel År Studietyp Population Resultat 

Franke, B., 
Michelini, G., 
Asherson, P., 
Banaschewski, 
T., Bilbow, A., 
Buitelaar, J. 
K., … Reif, A. 

Live fast, die young? 
A review on the 
developmental 
trajectories of ADHD 
across the lifespan 

2018 Longitudinell 
studie 

Olika 
populationer 
över tid 

Resultat visar att ADHD 
ofta är synonymt med 
andra autistiska 
spektrumsjukdomar. 20–
50% av barn med 
diagnosen ADHD 
uppvisar också symptom 
på autism.  

Sundquist, J., 
Ohlsson, H., 
Sundquist, K., 
& Kendler, K. 
S. 

Attention-
deficit/hyperactivity 
disorder and risk for 
drug use disorder: 

2015 En 
befolkningsbaserad 
uppföljning och 
samrelativ studie 

 

551 164 ADHD diagnostiserad före 
15 års ålder var starkt 
relaterad till framtida risk 
för missbruksproblematik 

Lichtenstein, P., 
Halldner, L., 
Zetterqvist, J., 
Sjölander, A., 
Serlachius, E., 
Fazel, S., … 
Larsson, H. 

Medication for 
attentiondeficit-
hyperactivity disorder 
and criminality 

2012  
randomiserad 
klinisk studie 

Alla 
individer 
med 
diagnosen 
ADHD 

Resultatet visade 
statistiskt signifikanta 
associationer mellan 
ADHD-medicinering och 
kriminalitet i individuella 
jämförelser 

Butwicka, A., 
Långström, N., 
Larsson, H., 
Lundström, S., 
Serlachius, E., 
Almqvist, 
C., … 
Lichtenstein, 

Increased Risk for 
Substance Use-
Related Problems in 
Autism Spectrum 
Disorders 

2017 Kohortstudie  26,986  ADHD samverkar med 
andra sjukdomar och är 
sällan ensamstående som 
diagnos och är vid fler 
tillfällen i samverkan med 
någon annan diagnos som 
till exempel autism eller 
dyslexi 

Keilow, M., 
Holm, A., & 
Fallesen, P 

Medical treatment of 
Attention 
Deficit/Hyperactivity 
Disorder (ADHD) and 
children's academic 
performance 

2018 Empirisk 
analysstudie 

223 Resultatet visade att 
sidoeffekter som kan 
förekomma i samband 
med diagnosen ADHD är 
att lämna skolan i förtid, 
sämre social anpassning 
samt avvikande beteenden 
i sociala situationer 

Bjerkeli, P. J., 
Vicente, R. P., 
Mulinari, S., 

Overuse of 
methylphenidate: an 
analysis of Swedish 

2018 Registerdata 56,922 Resultat visade att bland 
personer som nyttjar 
metylfenidat som medicin 
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Johnell, K., & 
Merlo, J. 

pharmacy dispensing 
data 

mot ADHD i Sverige får 
7,6 % av dem som tar 
medicin större dos än vad 
de skulle ha ett medicinskt 
behov till, utifrån att de 
nyttjade den högsta 
rekommendationen av 
dagliga dosen på 365 
dagar per år 

Emilsson, M., 
Gustafsson, P. 
A., Öhnström, 
G., & 
Marteinsdottir, 
I 

Beliefs regarding 
medication and side 
effects influence 
treatment adherence in 
adolescents with 
attentiondeficit 
hyperactivity disorder 

2017 Observationsstudie  160 Resultatet som 
framkommer när det gäller 
läkemedelsbiverkningar är 
att de vanligaste är sämre 
aptit, störningar med 
sömnen, huvudvärk, 
sömnighet, bukbehov, 
illamående och 
kräkningar, irritabilitet, 
humörförändringar, 
förstoppning, trötthet, ökat 
blodtryck och puls 

Quinn, P. D., 
Chang, Z., Hur, 
K., Gibbons, R. 
D., Lahey, B. 
B., Rickert, M. 
E., … 
D'Onofrio, B. 
M. 

ADHD Medication 
and Substance-Related 
Problems 

2017 Tvärsnittsstudie  2 993 887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat visar att 
mediciner hade positiv 
inverkan på de individer 
med diagnosen ADHD 
som hade utvecklat 
missbruksproblematik 

Ginsberg, Y., 
Quintero, J., 
Anand, E., 
Casillas, M., & 
Upadhyaya, H. 
P 

Underdiagnosis of 
attention-
deficit/hyperactivity 
disorder in adult 
patients 

2014 Översiktsartikel  ADHD åtföljs vanligen av 
annan psykiatrisk co-
morbiditet (som förhöjd 
risk av depressiv sjukdom, 
ångestsyndrom och 
alkohol-missbruk) 
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Bihlar Muld, 
B., Jokinen, J., 
Bölte, S., & 
Hirvikoski, T. 

Attention 
deficit/hyperactivity 
disorders with co-
existing substance use 
disorder is 
characterized by early 
antisocial behaviour 
and poor cognitive 
skills 

2013 Kohort och fall. 
kontrollstudie 

180, 167 Resultaten visar att 
personer med ADHD 
uppvisat avsevärt sämre 
resultat under sin skolgång 
samt IQ tester. 

 

4.2	Interventioner	mot	ADHD		

4.2.1	Medicinering	

Resultatet som framkommer med farmakologiska behandlingar med indikationen för ADHD är 

traditionellt uppdelade i två grupper: stimulanser och icke-stimulerande medel. Metylfenidat och 

amfetamin är stimulansalternativen, och atomoxetin, guanfacin och klonidin är de icke-stimulerande 

ämnena (Muld, Jokinen, Bölte, Hirvikoski, 2013). Samma droger används över hela livslängden i 

kliniska syften, men endast metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin är officiellt godkända för 

behandling av ADHD i barndomen och vuxenlivet i de flesta europeiska länder (Muld et al, 2013).  

När det gäller uppmärksamheten som ADHD som problem får så är detta fortfarande för lite 

gentemot vad det borde få. Särskilt när det gäller övergångsfasen från tonåren till vuxenlivet, som 

följs upp av övergången från barn och ungdomspsykiatriska kliniker till vuxenpsykiatri och detta är 

problematiskt. Många patienter är svåra att hjälpa vid den tidpunkten. Vid varje åldersspektrum bör 

rekommenderad behandling av ADHD vara självklar, inklusive psyko-utbildning, farmakoterapi och 

störningsorienterad psykoterapi, inklusive träning, kognitiv beteendeterapi, och familje- eller par- 

terapi om det behovet finns (Franke, Michelini, Asherson, Banachewski, Bilbow, Buitelaar & Reif, 

2018). 

4.2.2	Positiva	effekter	med	medicinering		
	

Förutom farmakoterapi (läkemedel) nyttjas olika icke farmakologiska metoder vid kontroll och 

hantering av ADHD under hela livslängden. I många länder där barn och ungdomar med mild 

ADHD förekommer är icke-farmakologiska ingrepp den första behandlingen som utförs. I ovanliga 



19 

 

eller svåra fall är rekommendationen att kombinera icke-farmakologisk behandling och 

läkemedelsbehandling (Lichtenstein, P., Halldner, L., Zetterqvist, J., Sjölander, A., Serlachius, E., 

Fazel, S. & Larsson, H. (2012).  Lichtenstein et al., 2012 menar att enbart fria fettsyretillskott och 

uteslutning av artificiell livsmedelsfärg som är en tillsats som används i kosten och dessa visade 

särskilda gynnsamma effekter på ADHD-kärnsymptom under barndomen i en noggrann metaanalys, 

även om effekterna var relativt små.  

4.2.3	Bieffekter	

Resultatet som framkommer när det gäller läkemedelsbiverkningar är att de vanligaste är sämre 

aptit, störningar med sömnen, huvudvärk, sömnighet, bukbehov, illamående och kräkningar, 

irritabilitet, humörförändringar, förstoppning, trötthet, ökat blodtryck och puls (Emilsson, 

Gustafsson, Öhnström & Marteinsdottir, 2017).  

4.3	ADHD	och	kopplingen	till	droger

Resultatet som framkom gällande ADHD och droger och dess effekt på alkoholmissbruk, 

marijuanaanvändning och vanligt tobaksbruk efter kontroll av demografiska variabler var betydande 

och sifforna visar gällande alkoholanvändning, marijuanaanvändning eller vanligt tobaksbruk så var 

det 2,4 respektive 2,7 respektive 2,2 gånger högre i den totala ADHD-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen (Sundquist, Ohlsson & Kendler, 2015). Studien visade att ADHD-gruppen, jämfört 

med kontrollgruppen, hade signifikant högre antal händelser som godkändes på brottsartiklarna och 

de fysiska hälsoproblemen (Sundquist et al, 2015). 

I resultatet när det gäller kopplingen mellan ADHD och missbruk framkom det i de fall där ADHD 

diagnostiserades innan femton års ålder att sambandet mellan missbruk och diagnosen ADHD var 

starkt relaterad till framtida risker för missbruk. Resultaten samverkar med hypotesen om att det 

finns tydliga kopplingar mellan diagnosen och familjefaktorer likaså. I fall där behandling med 

stimulans förekommit så visade det sig att det inte finns något samband mellan utveckling av 

missbruk i relationen till medicinering (Sundquist et al, 2015). Eventuella uppstickande problem 

som förekom i samband med diagnosen ADHD var att lämna skolan i förtid, sämre social 

anpassning samt avvikande beteenden i sociala situationer (Keilow, Holm & Fallesen, 2018).  
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Tydliga resultat visade att de ungdomar med diagnosen ADHD som hade utvecklat en 

missbruksproblematik oftare hade tvångsvårdats under sin barndom eller under ungdomen och även 

suttit i fängelse som vuxna. Vanligaste drogerna som förekom för individerna med ADHD och 

utvecklat missbruk var stimulerande läkemedel som alkohol och bensodiazepiner. De ungdomar 

med ADHD och utvecklat missbruk hade presterat mycket sämre på prov och tester i skolan och 

visade sämre resultat än de ungdomar som inte hade diagnosen ADHD (Keilow et al, 2018). 

I studien Bjerkeli et al, 2018 visades att bland personer som använde metylfenidat som medicin mot 

ADHD i Sverige fick 7,6 % av dem som tog medicin större doser än vad de skulle ha ett medicinskt 

behov till, utifrån att de nyttjade den högsta rekommendationen av dagliga dosen på 365 dagar per 

år. Särskilt utstickande var att förekomsten av överanvändning av medicinen metylfenidat 

associerades med tidigare diagnos av alkohol- och drogmissbruk (Bjerkeli, Vicente, Mulinari, 

Johnell & Merlo, 2018)  

4.4	ADHD	och	kopplingen	till	andra	diagnoser	

Följande artikel tar upp syftet med ADHD och kopplingen till andra diagnoser och Butwicka et al, 

(2017) menar att ADHD är förknippat med ett andra psykiatriska problem och diagnoser. ADHD 

samverkar med andra sjukdomar och är sällan ensamstående som diagnos och är vid fler tillfällen i 

samverkan med någon annan diagnos som till exempel autism eller dyslexi. Följande diagnoser är 

synonyma med ADHD, humörstörning, autismspektrumstörning, specifik inlärningssjukdom som 

dyslexi, depression och ångest. Ungefär runt 50–60% av barnen med ADHD så uppfylls kriterierna 

för trotssyndrom (Butwicka, Långström, Larsson, Lundström, Serlachius, Almqvist & Lichtenstein, 

2017).  

Resultat visar att ADHD ofta är synonymt med andra autistiska spektrumsjukdomar. 20–50% av 

barn med diagnosen ADHD uppvisar också symptom på autism. I samspel mellan dessa diagnoser 

så förekommer också empatiska problem samt sociala samspelsproblem (Franke et al, 2018). 

Resultat från befolkningsstudier antyder att funktionshinder när det gäller det intellektuella blir allt 

vanligare och ungefär 5–10 gånger mer hos de barn med diagnosen ADHD än de barn som inte har 

den. Runt 25–40 av alla ungdomar med ADHD har också läs och skrivproblem samt brister i 

språkkunskap (Franke et al, 2018) 
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5.	Diskussion	

Här nedan så kommer metod och resultatdiskussion att diskuteras och för och nackdelar kommer att 

belysas för att få insyn i alternativa metoder samt resultat som hade kunnat istället ha uppkommit. 

5.1	Resultatdiskussion	

Syftet med litteraturstudien var att ta reda på kopplingen mellan ADHD och risken för kriminellt 

beteende senare i livet. Resultaten från studien visar att det finns ett klart samband mellan ADHD 

och senare kriminalitet. Sämre skolgång och sämre social anpassning är två orsaker till att risken för 

kriminalitet och även missbruk ökar senare i livet. Resultaten visar också att det är vanligt med tidig 

debut när det gäller narkotika samt lagförbrytande handlingar.  

Det fanns klara gemensamma för många av de valda artiklarna då det fanns ett tydligt samband 

mellan ADHD och missbruk samt kriminalitet. Flera av artiklarna tog upp att ungdomar med 

diagnosen ADHD har uppenbara problem i skolgången och att detta i sin tur leder till utanförskap 

samt dålig social anpassning (Keilow et al, 2018). Enligt Keilow et al, 2018 visar barn med ADHD 

lägre kognitiva prestationer, lägre testresultat samt uppmärksamhetsproblem vilket påverkar räkne- 

och läsförmågan. Studien visar även att ADHD påverkar olika studieresultat och även bidrar till 

sämre skolbeteende. Studien visade också att 25% av barnen med ADHD hoppade över gymnasiet 

(Keilow et al, 2018). 

Bristande koncentrationsförmåga samt svårigheter med impulser belystes likaså och många av 

artiklarna tog upp en liknande gemensam problematik för ungdomar med diagnosen. Det fanns ett 

tydligt samband mellan ADHD och missbruksproblematik och i vissa fall i självmedicinerande 

syfte. Marijuana och bensodiazepiner var vanligt förekommande droger som ungdomar med 

diagnosen hade brukat och som hade använts i olika sociala sammanhang samt syften (Sundquist et 

al, 2015).  

Även kriminalitet belystes i artiklarna där det hade visat sig att flera av de ungdomar som hade 

diagnosen och som hade börjat med droger också senare hade börjat begå brott och hamnade 

avtjäna fängelsestraff.  Andra tydliga resultat som präglade studien var kopplingen mellan ADHD 
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och andra diagnoser (Butwicka et al, 2017). I flertalet fall så presenterades resultat gällande autism, 

Asberger- samt trotssyndom som diagnoser som kompletterade ADHD då det i många fall visade 

sig att ADHD sällan står som ensam diagnos utan att den oftast beledsagas av andra diagnoser 

(Franke et al, 2018). 

Enligt Franke et al, (2018) är ADHD en diagnos som följs av riskbeteenden där individer i form av 

hyperaktivitet samt svårigheter med impulskontroll kan hamna utanför samhället och uppleva 

utanförskap. Det är också viktigt att belysa problematiken kring sambandet mellan diagnosen 

ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet samt det faktum att fler människor bör få 

kännedom kring svårigheten som denna diagnos kan bidra med om inte medicin samt hjälp finns att 

tillgå (Sundquist et al, 2015).  I studien (Sundquist et al, 2015) visade det sig att ungdomar med 

diagnosen ADHD hade betydligt mer rubriceringar i brottsartiklar än de ungdomar som inte hade 

diagnosen ADHD, vilket gav en indikation på sambandet mellan ADHD och risken att bli 

involverad i kriminalitet. I resultatet när det gäller kopplingen mellan ADHD och missbruk 

framkom det i de fall där ADHD diagnostiserades innan 15 års ålder var sambandet mellan 

missbruk och diagnosen ADHD starkt relaterad till framtida risker för missbruk (Sundquist et al, 

2015). 

Risken för kriminellt beteende bland individer med ADHD ökar när det finns psykiatrisk 

samsjuklighet, särskilt beteendestörning och substansanvändning (Knecht, Alvaro, Martinez & 

Martinez, 2015).  

Enligt Muld et al, (2013) så fanns det en ökad risk för att utveckla drogmissbruk hos individer med 

ADHD och detta är en del av symptomen som sammanhänger med syndromet. Svaghet i att utföra 

vardagliga sysslor samt motivationsproblematik visade sig också vara förknippade till ADHD. 

Enligt Muld et al, (2013) rapporterar vuxna högre stressnivåer i vardagen samt sämre 

hanteringsförmåga gällande reglering av känslor där då missbruk var vanligt förekommande som en 

destruktiv copingstrategi. Enligt Muld et al, (2013) döms cirka 1000 personer per år i Sverige till 

tvångsvård för allvarliga missbruksproblem i enlighet med LVM. Enligt studien förekommer det 

mer än 300 behandlingsplatser som sprids bland 11 institutioner runt om i landet (Muld et al, 2013). 

Under de senaste åren har utvärderingar av neuropsykiatriska störningar ofta begärts under den 

obligatoriska vården under LVM. I många fall har det inte varit möjligt att utföra denna typ av 

bedömning på grund av ett pågående missbruk av substanser enligt Muld et al, 2013).  Resultaten i 
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studien Muld et al, 2013 visar att odiagnostiserad ADHD, i synnerhet i kombination med antisocialt 

beteende samt sämre kognitiva funktioner, utgjorde en högre risk för individer att hamna i olyckor, 

överdoser, dödlighet, kriminalitet samt högre vårdkostnader för samhället.  

Enligt Ginsberg et al, 2014 ledde effektiv behandling i form av mediciner eller psykoterapi av 

ADHD till bättre känslomässig stabilitet och patientfunktion, vilket ofta också ledde till gynnsamma 

resultat som till exempel, säkrare körning samt även minskad brottslighet. Psykoterapi som innebär 

att genom psykologisk behandling eftersträva att må bättre känslo-, tanke- och beteendemässigt 

visade enligt Ginsberg et al, 2014 positiva effekter på individer med diagnosen ADHD. 

5.2	Metoddiskussion	

 

Initialt gjordes sökningen av relevanta vetenskapliga artiklar i relation till det 

folkhälsovetenskapliga i databasen Pubmed och under arbetets gång var det uppenbart att vissa 

sökord som användes genererade i alltför många träffar vilket resulterade i att sökorden måste 

preciseras. Det kan inte uteslutas att litteraturstudien hade sett annorlunda ut om inte hänsyn hade 

tagits till vissa kriterier och vissa sökord exkluderats. En begränsning som utgjordes var att de 

vetenskapliga artiklarna inte helst skulle vara skrivna innan år 2004 för att resultaten skulle 

återspegla dagens verklighetsbild av det valda området. Samtliga valda artiklar var skrivna på 

engelska. I samband med diverse svårigheter som dök upp när sökningar av artiklar utfördes blev 

det klart att det uppstod svårigheter i att hitta relevanta artiklar som valdes i förhand för att avgränsa 

det rådande området. Många av de sökord som användes ledde till för många träffar och artiklar 

som inte var relevanta till området vilket gjorde sökningen mer problematisk. I sökningen av de 

relevanta artiklarna som påträffades framkom att ADHD hade en tydlig koppling till kriminalitet 

och missbruk senare i livet och att mediciner underlättade livet för personer med diagnosen (Keilow 

et al, 2018). Med tanke på det avgränsade området var det svårt att hitta många relevanta artiklar. 

Om ett annat område eller andra teman hade valts eller eventuellt en annan metod hade det 

sannolikt resulterat i fler träffar. Området är otroligt viktigt att forska i vilket var en motiverande 

initialtanke bakom studien för att belysa detta och vikten av fortsatta interventionen inför framtiden. 

Enligt Malterud (2014) är sannolikheten stor för att giltigheten samt tillförlitligheten påverkas om 

forskare har en hög närvaro i studiematerialet men den här risken minskar med en litteraturstudie. 
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Med detta sagt lades det stor vikt vid att använda sig av relevanta sökord för att hitta motsvarande 

artiklar för att trygga arbetets objektivitet. Under sökandets gång påträffades relevanta artiklar, men 

dessa artiklar behövde dessvärre betalas för vilket medförde i att alla dessa inte kunde användas. 

5.3	Slutsats	

ADHD är en neuropsykiatrisk störning av spektret neuro-kognitiva funktionsstörningar där bland 

annat läs- och skrivsvårigheter ingår, som ökar risken för att hamna i kriminalitet (Adda, 2019). Det 

finns tydliga samband mellan ADHD och risken att hamna i kriminalitet. Resultaten från 

litteraturstudien visade att ADHD hade en koppling till en sämre skolgång och svårigheter med 

impulskontroll samt svårigheter med sociala interaktioner. Med tanke på de sämre förutsättningarna 

i skolan samt svårigheter med sociala samspelsproblem ökade detta också risken för tidig debut med 

missbrukssubstanser, vilket också i sin tur ledde till en förhöjd risk till kriminellt beteende i form av 

lagöverträdelser och leva i olika typ av anstalter i vuxenåren (Kriminalvården, 2014). Facit gällande 

vuxna individer säger att var fjärde intern på anstalterna har kvarstående ADHD och att många av 

dessa hade det som barn likaså. Bland de interner som är långtidsdömda är andelen med individer 

med ADHD än högre (Netdoktor, 2018). I samband med att kunskapen inom området ADHD växt 

fram har samtidigt myndigheternas aktivitet inom området ökat där handlingsplaner för behandling 

av ADHD samt olika lösningar på regional nivå gällande utredningar och behandlingar utvecklats 

(Kriminalvården, 2014). Med detta sagt är myndigheternas roll viktig och arbetet mellan skolor, 

föräldrar och socialtjänst bland annat, behöver effektiviseras och för att bli bättre och mer 

strukturerad. Även fast kunskapen blivit bättre kring ADHD så krävs det ännu mer kunskap inför 

framtiden m området för att kunna utföra åtgärder i förebyggande syften.  
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