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Sammanfattning 

Avvikande beteende sett utifrån samhällets norm kan uttrycka sig på olika sätt och innebära 

konsekvenser för individen. För ungdomar med ADHD kan svårigheter med integrering i 

omgivningens strukturer och sociala arenor påverka dem i negativ bemärkelse. Ungdomarna 

med diagnosen ADHD påvisade en förhöjd risk för deltagande i brottsliga handlingar, jämfört 

med ungdomar utan diagnosen. Syftet med uppsatsen var att undersöka associationen mellan 

ADHD och kriminalitet hos ungdomar och unga vuxna i aktuell forskning. Ett mål var även 

att kartlägga potentiella risk- och skyddsfaktorer hos denna grupp att begå brottsliga 

handlingar. Resultatet bygger på sammanställning av befintlig forskning som analyserats med 

en kvalitativ innehållsanalys. Socialkonstruktivistisk teori, kritisk teori och anti-förtryckande 

teori har legat till grund för analys och tolkning av materialet. Av resultatet framkommer att 

aktuell forskning visar en viss association mellan ADHD och ungdomsbrottslighet till följd 

av ett flertal riskfaktorer såsom skola och vänskapsrelationer. Preventiva insatser i tidigt skede 

och behandling av symptom kan förebygga utfallet av kriminalitet.  

 

Nyckelord: ADHD, kriminalitet, association, komorbiditet, utanförskap, normbrytande 

beteende. 
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Vi vill passa på att tacka vår handledare Ulf Engqvist för hjälp, råd och stöd 

under processens gång med denna uppsats. Vi vill även rikta ett tack till 

bibliotekarierna på Mittuniversitetet för hjälp med råd och tips gällande 

sökningar i databaser.  

 

Till sist vill vi rikta ett tack till familj och vänner som bidragit med hjälp och 

motivation under denna uppsats! 
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1.    Inledning 

Till följd av samhällsdebatten under senare tid i Sverige har barn och ungdomars ökade 

psykiska ohälsa uppmärksammats och lett till en satsning på forskning gällande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). En av flera diagnoser som fått stor 

uppmärksamhet och varit ett ämne av intresse för ny empirisk kunskap och forskning är 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). I dagens Sverige uppskattas cirka tre till 

fem procent av barn i skolåldern uppfylla symptomkriterierna för en ADHD-diagnos 

(Socialstyrelsen, 2014). Pojkar är överrepresenterade bland barn och ungdomar med diagnosen. 

En teori till denna överrepresentation är att pojkar är mer utåtagerande och att deras symptom 

märks av i större utsträckning av omgivningen jämfört med flickor (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Alla människor kan uppleva en viss form av trötthet, bristande koncentrationsförmåga och 

”rastlösa ben” av rent naturliga orsaker som inte behöver påverka den enskilda individens liv 

och vardag i större utsträckning. Individer med ADHD kan ha större eller mindre svårigheter 

avseende kognitiva och exekutiva funktioner som kan påverka individen i en negativ 

bemärkelse. Exekutiva funktioner innefattar förmågan att planera, strukturera, genomföra 

uppgifter, att bibehålla fokus samt förmågan att motivera sig själv att utföra mentalt utmanande 

eller tidskrävande aktiviteter eller uppgifter. Individer med ADHD kan även ha svårigheter att 

nyansera känslor, hantera frustration och reglera sitt handlande och beteende i pressade 

situationer (Brown, 2016). Svårigheter inom dessa områden kan påverka individens 

skolprestationer, kamratrelationer och sociala färdigheter. Studier har visat att det existerar en 

hög komorbiditet (samsjuklighet) av ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser som kan 

skapa större svårigheter för individen att sköta om sig själv och sin alldagliga livsföring (Barry 

& Gaines, 2008; Soltis, Xirasagar, Martin & Smith, 2017). Utan rätt förutsättningar för att 

lyckas inom olika arenor i samhället som till exempel skola eller relationer, riskerar individer 

med diagnosen att hamna i utanförskap eller annan form av social problematik såsom missbruk 

och/eller kriminalitet.  

 

Normbrytande beteende beskrivs som en benämning på beteenden som på olika sätt överträder 

satta regler eller normer i den omgivande miljön. Exempel på normbrytande beteenden är 

skolk, snatteri, stöld och kan även handla om grövre förseelser som att slåss eller hota individer 

i omgivningen. Med andra ord kan kriminella handlingar inkluderas i kategorin normbrytande 

beteende. Det finns dock undantag i definitionen vilket innefattar beteenden som inte innebär 

lagöverträdelser (Socialstyrelsen, 2009). 
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På senare år har det uppmärksammats en förekomst av individer med ADHD som klienter inom 

Kriminalvården, bland annat genom ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten (Ginsberg & 

Lindefors, 2013). Ett par år efter projektet på Norrtäljeanstalten startade Håga-projektet som 

vände sig till en grupp intagna med ADHD och amfetaminberoende. Utöver dessa studier har 

det även genomförts en prevalensstudie för att kartlägga förekomsten av ADHD och 

komorbiditet bland svenska kvinnliga intagna. ADHD har uppmärksammats på senare år inom 

bland annat Kriminalvården, men kriminalitet är ett ämne som ständigt cirkulerar i 

samhällsdebatten. Till följd av denna ständiga debatt belyses relevansen av att finna lösningar 

på ett fenomen som anses vara ett stort samhällsproblem (Sarnecki, 2015). Utförandet av 

kriminella handlingar anses vara ett avvikande beteende ur ett samhälleligt perspektiv och 

benämningen för vad som anses avvikande förändras över tid. Normavvikelse på ett eller annat 

sätt kan resultera i exkludering från samhällets olika arenor. Forskning kring kriminalitet pågår 

kontinuerligt och söker främst svar på frågan varför vissa individer begår brott och varför 

merparten av befolkningen inte gör det. Den mest brottsaktiva gruppen i samhället beskrivs 

vara ungdomar, även om majoriteten av dessa begår enstaka och mildare brott brukar 

deltagande i kriminella handlingar avta med åldern. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, 

lyfter fram i radioprogrammet “Sommar i P1” att det viktigaste för att förhindra människor från 

att hamna i kriminalitet är att agera tidigt. Han menar att ju mindre som hunnit hända i en 

människas liv, desto större är möjligheten att påverka (Lundström, 2017, 25 juli kl. 13:00). 

  

Till följd av utanförskap i ungdomen kan det resultera i negativa konsekvenser för individen i 

form av exkludering från olika samhälleliga arenor, exempelvis arbetsmarknaden. Detta kan 

bidra till att ungdomar som erfar utanförskap också dras till kriminalitet och substansbruk vilket 

skapar ett längre avstånd från samhällets olika plattformar (Nilsson & Wadeskog, 2008).  

 

2. Bakgrund 

Nedan följer en sammanfattande bakgrund kring diagnosen ADHD, normbrytande beteende 

och kriminalitet. Konsekvenser av utanförskap belyses även samt relevansen för socialt arbete 

att uppmärksamma ungdomar och unga vuxna med ADHD som föreligger risk för deltagande 

i brottsliga handlingar. 
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2.1 ADHD 

ADHD beskrivs inte som en sjukdom, utan istället som en NPF med kännetecknande kriterier 

avseende vissa beteenden. Individer med funktionsnedsättningen kan erfara svårigheter inom 

skola, arbetsliv, relationer och vardagsliv. Under 1930-talet benämndes diagnosen som 

Minimal Brain Damage (MBD) och ändrades sedan till Minimal Brain Dysfunction, genom 

teorin att symptomen uppkom genom funktionsproblematik i hjärnan eller hjärnskada (Almer 

& Mandel Sneum, 2012). MBD mötte hård kritik under 1970-talet då begreppet ansågs ha 

bristande entydighet. Däribland kritiserades beskrivningen av symptomet “kroppsligt 

motoriska svårigheter”, då det inte tydligt framgick vad det innebar. Därefter lanserades 

begreppet DAMP (Dysfunktion av Avledbarhet, Motorik och Perception) i syfte att byta ut 

MBD. DAMP gav en mer preciserad förklaring av diagnosens beteendekriterier jämfört med 

MBD, i form av svårigheter med koncentration, grovmotorik, finmotorik, tal och språk. 

Perceptionssvårigheter kunde yttra sig i en överkänslighet eller hög smärtgräns samt 

svårigheter i att kunna urskilja former och ljud. Detta beskrev i sin tur kunna ha en påverkan 

på individens skriv- och talfärdigheter (Thernlund, Guldberg-Tjär & Ginsberg, 2013). 

Begreppet ADHD växte fram under 1980-talet och kärnsymptomen kom att preciseras till 

beteendeproblematik inom områdena för ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

(Thernlund et al., 2013).  ADHD är en kriteriebaserad diagnos enligt verktyget Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Thernlund et al., 2013). DSM-systemet 

ändrades från utgåva fyra till fem år 2013 med ytterligare ett diagnoskriterie inom 

hyperaktivitet (var god se tabell 1) (American Psychiatric Association, 2013). Inom svensk 

klinisk slutenvårdspsykiatri används DSM-systemet som verktyg vid diagnostisering av 

patienter medan Socialstyrelsen använder ICD-10 som komplettering till DSM-systemet 

(Socialstyrelsen, u.å). Detta innebär att kännetecknande beteendekriterier inom respektive 

område måste vara uppfyllda (Thernlund et al., 2013). Vid diagnostisering av ADHD måste 

sex av nio kriterier vara uppfyllda inom ouppmärksamhet och sex av nio kriterier inom området 

hyperaktivitet/impulsivitet. Symptomen ska även varit pågående under en längre period, minst 

sex månader samt vara oföränderlig i relation till individens utvecklingsnivå. För ungdomar 

över 17 års ålder måste minst fem kriterier vara uppfyllda på respektive område - 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet (American Psychiatric Association, 2013). 

Kritik har även riktats mot DSM-systemets kriterier för ADHD-diagnos då kriterierna inte 

anses vara utförligt förklarade eller vetenskapligt förankrade beträffande orsaksproblematik till 

diagnosens symptom. Kritik har även riktats till följd av den kategorisering av beteende som 
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anses avvikande från den tänkta normaliteten i samhället vilket kan bidra till konsekvenser för 

individen.   

Tabell 1. Översikt av kriterierna för ADHD. 

 

Ouppmärksamhet 

Sex av nio kriterier ska uppfyllas inom området ouppmärksamhet: 

Ofta ouppmärksam på 

detaljer eller gör slarvfel i 

skolarbetet, arbetsliv eller 

andra aktiviteter. 

Svårigheter att behålla fokus i 

uppgifter och lekar. 

Verkar sällan lyssna eller 

vara delaktig i samtalet. 

Fullföljer sällan 

instruktioner eller 

misslyckas att färdigställa 

skolarbeten, uppgifter eller 

krav från arbetsplatsen. 

Svårigheter att organisera 

uppgifter eller aktiviteter i flera 

led. 

Undviker ofta eller är ovillig 

att utföra uppgifter som 

kräver längre mental 

uthållighet. 

Tappar ofta bort material 

som är viktigt för utförandet 

av uppgifter t.ex. pennor och 

liknande. 

Kan lätt bli distraherad av yttre 

stimuli. 

Är ofta glömsk i dagliga 

aktiviteter. 

 

Hyperaktivitet 

Sex av nio kriterier ska uppfyllas inom områdena hyperaktivitet/impulsivitet: 

Har ofta svårt att vara stilla 

med händer eller fötter eller 

inte kan sitta still på stolen. 

(Tillkommit under DSM-5) 

Lämnar sin plats i situationer 

då man förväntas sitta kvar en 

längre stund. 

Springer ofta omkring, 

klänger eller klättrar i 

situationer när det anses 

olämpligt (gällande 

ungdomar och vuxna kan 

detta upplevas som en känsla 

av rastlöshet). 

Ofta svårt att leka eller 

utföra fritidsaktiviteter lugnt 

och tyst. 

Upplevs vara “på språng” eller 

“i högvarv”. 

Talar ofta överdrivet mycket. 

 

Impulsivitet 

Slänger ut ett svar på en 

fråga som inte hunnit ställas 

färdigt än. 

Svårigheter att invänta sin tur. Avbryter eller inkräktar på 

andra. 
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(American Psychiatric Association, 2013). 

Under senare år hamnade ADHD i en separat kategori där huvudsymptomen bestod av 

hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter av olik grad. Det finns tre 

undergrupper av diagnosen 1) ADHD med huvudsak uppmärksamhetsstörning, 2) ADHD med 

i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet och 3) ADHD av kombinerad typ. Den kombinerade 

formen anses vara den mest förekommande gruppen med cirka 50-70 procent av barn som blir 

diagnostiserade med ADHD (Almer & Mandel Sneum, 2012). Forskning gällande diagnosens 

bakomliggande orsaker och symptom har förklarats genom en störning/störningar i frontallobs-

systemet, vilket kan påverka individens exekutiva funktioner (Almer & Mandel Sneum, 2012). 

En viktig aspekt är även den höga komorbiditet som kan existera mellan ADHD och andra 

diagnoser. Exempel på diagnoser som kan kopplas till ADHD är uppförandestörning (conduct 

disorder, CD), autismliknande tillstånd och antisocialt beteende (Almer & Mandel Sneum, 

2012; Barry & Gaines, 2008). 

Barn och ungdomars skolprestationer och alldagliga livsföring inom olika sociala arenor kan 

påverkas i negativ bemärkelse till följd av symptomen. Ungdomar med ADHD kan ofta ha 

svårigheter med exekutiva funktioner gällande planering, strukturering och att fullfölja 

uppgifter i vardag och skola. Svårigheter med de exekutiva funktionerna kan även innebära 

svårigheter att motivera sig till att påbörja och slutföra uppgifter, att fokusera på en uppgift 

samt att flytta fokus från en uppgift till en annan och att lätt bli distraherad av andra stimuli. 

Detta kan påverka ungdomen negativt i skolsituationer och göra det svårt för ungdomen att 

slutföra krävda skoluppgifter. Funktionen beträffande arbetsminne kan även försvåra 

genomförandet av skoluppgifter då individen kan ha svårigheter med närminnet. Ungdomar 

med ADHD kan ofta ha svårare att reglera vakenheten och upprätthålla energi under en längre 

tidsperiod. Kroniska sömnproblem är också vanligt förekommande hos denna grupp individer 

då de kan uppleva det som svårt att reglera eller “stänga av” sina känslor på kvällen (Brown, 

2016). Detta kan medverka till att ungdomen är uppe sent på natten och har svårt att stiga upp 

på morgonen. Kontroll beträffande känslor, reglering av beteende samt svårigheter i sociala 

relationer kan även påverka den ungas samspel i sociala, akademiska och emotionella arenor i 

förhållande till normsamhällets krav och strukturer (Brown, 2016; Climie & Mastoras, 2015). 

Det är även av vikt att belysa komplexiteten kring diagnostisering av individer med ADHD, då 

ingen individ är lika, vilket även gäller symptom av diagnos. 
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2.1.1 Flickor och pojkar med ADHD 

Könsfördelningen är enligt Socialstyrelsen (2009) en överrepresentation av pojkar som 

diagnostiseras med ADHD i tidig ålder. En förklaring till detta kan vara att pojkar utmärker sig 

mer i olika sociala arenor såsom skolan och kan påvisa ett mer utåtagerande beteende än flickor 

vilket i sin tur leder till att fler pojkar får diagnosen. En annan tänkbar förklaring skulle vara 

att diagnoskriterierna är lättare att känna igen i pojkars beteende, speciellt om det föreligger 

annan tilläggsproblematik och/eller komorbida diagnoser som exemplifieras ovan. Studier har 

visat att flickor som missas att bli diagnostiserade i ung ålder blir mer märkbara under senare 

år och kan diagnostiseras som ungdom eller vuxen. Grundproblematiken för diagnosen ser inte 

annorlunda ut beroende på kön men kan vara svårare att upptäcka hos flickor i yngre ålder än 

hos pojkar (Socialstyrelsen, 2009).  

2.1.2 Kritik mot DSM-systemet och ADHD (nytt stycke beträffande kritik) 

Till följd av en mentalitetsförskjutning från kollektivistiskt till ett individualiserat samhälle 

under 1980-talet ökade enligt Hallerstedt (2006) intresset för sortering och kategorisering av 

människor i större utsträckning. DSM mötte en del kritik under 80-talet till följd av systemets 

ökade fokus av att kategorisera samt diagnostisera individer med ett visst avvikande beteende 

i relation till en tänkt normalitet. Starka gränser dras inom DSM-systemet för vad som anses 

som normalt och onormalt utan en större förklaring på bakomliggande orsaker till de faktiska 

symptomen (Brante, 2006). Enligt Hallerstedt (2006) blir barn etiketterade med en diagnos till 

följd av avvikande från normaliteten exempelvis inom skolan till följd av barns svårigheter. 

Den offentliga diskussionen gällande orsaksproblematik förs därav över från en samhällelig 

nivå till den individuella nivån för att finna förklaringar till barnets svårigheter vilket bidrar till 

den sociala kategoriseringen. Genom samhällets behov av strukturering, fokusering och 

kategorisering porträtteras särskilda insatser till dessa barn som ett hjälpmedel, medan den 

bakomliggande diskussionen rör sig om en brist på resurser i skolan till barn med specifika 

svårigheter. Detta kan i sin tur bidra till negativa följder för det enskilda barnet men även för 

andra insatser såsom skola och arbetsmarknad. DSM systemet fick även kritik för dess 

konstruktion av “beteendemänniskan” som tog bort subjektiviteten och såg individer mer som 

ett objekt till följd av diagnostisering av beteenden som var sammanbundna med psykiskt 

lidande (Hallerstedt, 2006). Diagnoser kan ha en egen form av makt enligt Johansson (2006) i 

form av bekräftelse för den enskilda individen i relation till omvärlden samt ge avlastning från 

ångest, skuld, skam samt fungera som en tröst. Dock kan diagnosen även bidra till 
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stigmatisering och utanförskap för den enskilda individen. Då en diagnos kan ses som en 

kommentar till samhället på ett avvikande beteende kan det även ses som en social konstruktion 

skapad i människors samspel med varandra, beträffande vad som anses avvikande från 

normaliteten. ADHD kan i DSM ses som en moraliserande diagnos som enligt Brante (2006) 

beskrivs som ett omoraliskt och klandervärt beteende då dessa individer inte följer den sociala 

ordning som återfinns i samhället samt dess normer.  

2.2 Normbrytande beteende 

“Det betyder lite förenklat att man gör något som de flesta andra inte gör” 

- (Barnombudsmannen, 2015) 

  

Ett normbrytande beteende hos en ungdom eller ung vuxen kan medföra olika risker och 

konsekvenser för individen. Förklaringen till detta fenomen är enligt Brar (2011) ett beteende 

som bryter mot samhällets normer. En tidig debut med normbrytande beteende kan öka risken 

för att beteendet fortsätter över en längre tidsperiod. Kunskap om potentiella risk- och 

skyddsfaktorer kan vara behjälpliga i det preventiva arbetet med ungdomar och unga vuxna 

som påvisar denna form av beteendeproblematik. Socialstyrelsen (2009) menar att ju tidigare 

en negativ utveckling förhindras, desto mindre är risken att allvarliga problem får fäste. 

Normbrytande beteende hos individen kan bidra till en förhöjd risk för individen att hamna i 

till exempel missbruk och/eller kriminalitet (Brar, 2011). Det beskrivs även generera en förhöjd 

risk för andra sociala problem i anpassning såsom låg utbildningsnivå, psykiatriska problem 

och bristande socialt nätverk. Därmed existerar välgrundade skäl att fokusera på de individer 

som uppvisar ett normbrytande beteende i ett tidigt skede i livet (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

Socialstyrelsen (2009) medför ett normbrytande beteende med start redan i barndomen en 

relativt stor risk att eskalera och fortsätta över en längre tid. Om normbrytande beteende istället 

har sin debut under ungdomen är risken för fortsatta problem i vuxen ålder liten. Hälften av 

alla pojkar och flickor som i barndomen uppvisar normbrytande beteende uppvisar det även i 

ungdomsåren. För uppskattningsvis 30 till 50 procent av pojkar och ungefär 20 procent av 

flickor som uppvisar ett normbrytande beteende i barndomen fortsätter beteendet även i vuxen 

ålder (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Den grupp individer som beskrivs utefter detta beteendemönster kan tendera att framställas 

som homogena, men faktum är att definitionen av ett normbrytande beteende varken är 

homogen eller likformig. Beteenden kan ta sig i uttryck på många olika sätt och visar sig i olika 
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grad eller frekvens. Bakomliggande orsaker till beteendet skiljer sig även från individ till 

individ och är därmed att ses som kontextuell. För att förstå varför vissa personer utvecklar ett 

normbrytande beteende är ett holistiskt synsätt nödvändigt. Med andra ord bör hänsyn tas till 

både individens egenskaper och erfarenheter i förhållande till dennes miljö. Flera faktorer eller 

processer hos en individ orsakar beteendet, snarare än en enskild faktor eller händelse. Det 

finns studier som påvisar att ärftliga riskfaktorer i kombination med riskfaktorer i miljön kan 

utveckla ett normbrytande beteende (Socialstyrelsen, 2009). Brar (2011) beskriver att ett 

normbrytande beteende kan leda till olika former av utanförskap, till exempel i form av 

missbruk och/eller kriminalitet. 

 

2.3 Kriminalitet 

Tidigare i historien definierades brottslighet som ett individuellt problem och syftade till 

människans eget ansvar, skuld och skam. Samhällets vedertagna syn på brottslingen var att 

individen var “syndig” eller drabbad av ondska. Under 1700-talet beskrevs kriminalitetens 

bakomliggande orsak i biologiska egenskaper där det exempelvis hävdades att vissa typer av 

kranier innebar kriminella personligheter. Den klassiska teorin avseende kriminalitet menar att 

den enskilde individen alltid väljer hur denne handlar och därmed blir uppväxtmiljö, omgivning 

eller andra villkor av mindre betydelse. Den positivistiska synen på kriminalitet menar tvärtom 

att den brottslige individen är ett offer för sina omständigheter. Den positivistiska synen på 

kriminalitet präglade 1960- och 1970-talet (Bergström, 2012). 

  

Idag förklaras kriminalitet ofta av samspelet mellan biologiska, sociala och psykologiska 

aspekter. Sociologin förklarar kriminalitet på en övergripande samhällsnivå, då åsyftas faktorer 

som ojämlikhet och social utsatthet eller utanförskap. Psykologin fokuserar istället på att finna 

svar varför en individ begår brott. Vad som i dagsläget ses som bidragande orsaker till 

kriminalitet är, för att nämna några; social grupptillhörighet, familjesituation, ärftliga faktorer, 

skolrelaterade faktorer, tidigare brottslighet, missbruksproblematik samt attityder och 

värderingar som stödjer kriminellt handlande. Vad som också beskrivs som en riskfaktor är att 

vara man, detta då nio av tio brott begås av män. Det finns många olika förklaringar till vad 

detta beror på, men bland annat talas det om betingade könsroller och hormoner (Bergström, 

2012). Vad som anses vara en brottslig handling förändras över tid och därmed även vem som 

ses vara brottsling. Det avgörs av samhällets struktur baserat på dominerande värderingar hos 

samhällsmedborgarna och gällande lagstiftning. (Ekbom, Björkgren, Nygren & Resberg, 

2016). Under år 2016 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 
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2017a). Det beskrivs dock vara en begränsad del av brotten som rättsväsendet får kännedom 

om, då det största antalet brott som begås är dolda (Ekbom et al., 2016). Enligt statistiken över 

personer misstänkta för brott under år 2016 var drygt 80 procent män (Brottsförebyggande 

rådet, 2017b). 

 

Ungdomar anses vara den mest brottsaktiva gruppen i samhället, men det innebär inte att de 

flesta brott begås av unga, då befolkningen till största del består av vuxna. De allra flesta 

ungdomar begår enstaka och mindre allvarliga brott och slutar sedan (Ekbom et al., 2016). 

Vanligast förekommande gällande kriminalitet bland ungdomar är att den avtar från 18-års 

ålder och upphör vid cirka 25-års ålder (Bergström, 2012). Ungdomskriminalitet begås 

vanligast i grupp och präglas oftast av att vara impulsivt och oplanerat (Ekbom et al., 2016). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) minskar ungdomsbrottsligheten i stort, men det har påvisats ett 

starkt samband mellan brottslighet i tonåren och fortsatt kriminalitet. Som tidigare nämnt, är 

det mest förekommande att ungdomar begår få och mindre allvarliga brott. Det finns ingen 

enskild förklaring till att en ungdom hamnar i kriminalitet. Däremot finns det särskilda 

riskfaktorer, exempelvis låg inkomst i familjen eller svårigheter i skolan. Om flertalet 

riskfaktorer föreligger ökar risken för ungdomen att begå brottsliga handlingar. De ungdomar 

som begår grövre brott har ofta omfattande sociala problem, flera av dem från tidig ålder 

(Ekbom et al., 2016). 

  

2.4 Konsekvenser av utanförskap 

För individer med ADHD föreligger en viss risk för exkludering och marginalisering från vissa 

samhälleliga arenor till följd av bristande anpassning och integrering. Marginaliseringens 

effekter och ekonomiska konsekvenser för samhället är mycket hög, mer specifikt flera 

miljoner kronor per enskild ungdom enligt Nilsson & Wadeskog (2008). Exkluderande och 

marginaliserande mekanismer som återfinns i strukturer i olika samhälleliga arenor riskerar 

även att bidra till att ungdomar av olika anledningar och svårigheter exkluderas från samhället. 

Genom denna exkludering sätts dessa ungdomar i en position som eventuellt bidrar till 

svårigheter att få en anknytning till de olika samhälleliga arenorna, exempelvis 

arbetsmarknaden. Ungdomar med denna typ av diagnos i association med ett brottsligt och 

kriminellt beteende skulle kunna betyda en mer omfattande exkludering från samhället och 

chansen för ungdomen att kunna leva ”ett normalt liv” beskrivs minska radikalt. Nilsson och 

Wadeskog (2008) beskriver vikten av att arbeta preventivt med ungdomar som befinner sig i 
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riskzon för ett framtida utanförskap. Detta för att förhindra skada för individen och dess framtid 

och samtidigt spara in på kostnader för samhället på ett generellt plan. 

  

2.5 Relevans för socialt arbete 

I socialt arbete skall människan ses ur ett helhetsperspektiv där alla sidor av individen och dess 

historia ska beaktas och respekteras. Socialt arbete handlar även om social rättvisa, mänskliga 

rättigheter, allas lika värde och att motverka diskriminerande strukturer som reproducerar 

sociala problem (Meeuwisse & Swärd, 2006; Akademikerförbundet SSR, 2014). 

För individer med ADHD som har brist på anknytning till olika sociala arenor i samhället kan 

det resultera i en upplevelse av utanförskap och att dessa individer ses som annorlunda i relation 

till majoritetssamhället. Det kan då skapa en form av känslomässig konflikt mellan individer 

med NPF och majoritetssamhället vilket i sin tur riskerar att generera social orättvisa. 

Strukturer inom systemet utgår ofta ifrån att samhället har ett ideal och ett ”normaltillstånd” 

för hur sina medborgare fungerar och opererar i vardagslivet där vissa beteenden anses 

avvikande. Individer med denna typ av NPF kan därför ofta försättas i en särskild kategori i 

samhället med risk för marginalisering och utanförskap som följd (Climie & Mastoras, 2015). 

Det finns även andra avvikande beteenden vilket kan försvåra individens möjlighet att leva ett 

drägligt liv. Kriminalitet anses också som en form av avvikande beteende. Att begå brottsliga 

handlingar straffas enligt svensk lag, men kan även medföra en förhöjd risk för individen att 

exkluderas från resterande samhälle (Ekbom et al., 2016). Gemensamma drag för individer 

med ADHD och individer som begår brottsliga handlingar är en eventuell förhöjd risk att 

hamna i utanförskap och marginalisering från majoritetssamhället. Studiens relevans för socialt 

arbete är därför att belysa potentiella risk- och skyddsfaktorer samt förslag på preventiva 

insatser för att möjliggöra arbetet att förhindra denna grupps medverkan i brottsliga handlingar. 

  

3. Problemformulering 

Denna studie strävar därmed efter att insamla, sammanställa och analysera tillgänglig forskning 

inom området. Detta för att sprida kunskap till yrkesverksamma, anhöriga till individer med 

ADHD-problematik samt andra intresserade parter. Studien strävar även efter att belysa 

potentiella skydds- och riskfaktorer beträffande ungdomar med en ADHD-diagnos, för att 

förhindra dessa från att hamna i en långvarig kriminell karriär. Relevant är även att analysera 

samhällets strukturer som producerar och reproducerar marginaliserande och exkluderande 

mekanismer som kan ha en negativ påverkan på berörda individer. Syftet är även att förse 
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yrkesverksamma med kunskap i området för att på bästa sätt kunna arbeta preventivt, vilket 

kan ge dessa ungdomar och unga vuxna möjlighet till en god start i vuxenlivet. 

 

4. Syfte 

Syftet med denna studie var att ge en översiktlig bild av aktuell forskning gällande 

associationen mellan ADHD och kriminalitet hos ungdomar och unga vuxna. 

  

4.1 Frågeställningar 

●   Vad hävdar forskningen, finns det ett samband mellan ADHD och en ökad risk för 

individer med diagnosen att begå kriminella handlingar? Om ett samband finns, vad 

hävdar forskningen är förklaringen? 

●   Vad hävdar forskning är risk- respektive skyddsfaktorer för ungdomar och unga 

vuxna med diagnosen att begå kriminella handlingar? 

●   Vad rekommenderar forskningen för preventiva insatser med fokus kring ungdomar 

och unga vuxna med diagnosen för att förhindra kriminella handlingar? 

  

5. Teoretiska perspektiv 

Teoretiska perspektiv är nödvändiga i förklaring och förståelse av den empiri som insamlats 

men även för att ge en förklaring till vad resultatet innebär kopplat till teori (Bryman, 2008). 

Denna studie hade ett övergripande socialkonstruktivistiskt perspektiv, som kompletterades av 

kritisk teori med inriktning på anti-förtryckande teori som utgångspunkt för analys. Först 

presenteras den socialkonstruktivistiska teorin och dess innebörd för att sedan följas av en kort 

introduktion till kritisk- och anti-förtryckande teori. 

  

5.1 Socialkonstruktivistisk teori 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet syftar till att belysa hur strategiska 

kunskapsinsamlingar och social kategorisering av grupper medverkar till att statliga instanser 

och professioner genererar nya sociala problem. Detta genom kategorisering av klienter inom 

olika fack för att enklare särskilja vilken myndighet eller enhet som klienten ska vända sig till. 

I syfte att underlätta arbetet för den yrkesverksamma samt att klienten blir hänvisad till den 

avdelningen med bäst lämpad kunskap och kompetens inom området. Socialkonstruktivism 

beskriver samhällsstrukturens uppbyggnad i sociala konstruktioner som skapats av människor 

i samspel med varandra. Detta innebär att utsatta grupper med problematiska 
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levnadsförhållanden är placerade i en specifik social kategori vilken särskiljer sig från andra 

grupper (Sahlin, 2013). 

  

Konstruktioner beskrevs vara intressant att diskutera inom en social aspekt då det finns 

inbäddat i samhälleliga strukturer och vardagen för vad som ses som ”sant” och inte. 

Socialkonstruktivistiska teorin konstaterande inte enbart att konstruktioner av vissa 

problemuppfattningar gynnar den dominerande klassen eller makthavare, den strävar även efter 

att finna en förståelse kring ”sanningens” uppkomst. Detta genom att analysera hur denna 

”sanning” föds och etableras för att sedan definieras som ett socialt problem (Sahlin, 2013). En 

intressant aspekt att analysera var om ADHD i relation till kriminalitet sågs som en social 

konstruktion på ett avvikande beteende. Detta då individer med denna diagnos inte har en 

fysiskt synlig funktionsnedsättning kan majoritetssamhället komma att se på denna individ som 

”en individ med ett avvikande beteende”. Socialkonstruktivismen kan även användas för att få 

en förståelse kring diagnosen ADHD och individer som anses ha ett “avvikande beteende” och 

dess komplexitet. Sahlin (2013) beskrev kriminalitet inom socialkonstruktivismen som ett 

komplext fenomen som existerar men inte kan fångas även om fenomenet anses existera i 

verkligheten eller inte. Detta innebär att människan enbart kan studera olika förekommande 

sätt att belysa, erfara, beakta och undersöka dessa konstruktioners förutsättningar och 

eventuella konsekvenser som exempelvis kriminalitet. 

  

Denna teori var relevant för denna studie gällande aspekten att ADHD och kriminalitet är 

socialt konstruerade av människor i samspel med varandra. Genom att analysera insamlat 

material ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv sökte undertecknade att finna förklaringar till 

den blivna kategoriseringen av ADHD, kriminalitet och undersöka eventuella konsekvenser 

för individ och samhälle. Denna teori användes för att kunna analysera resultatet och det 

manifesta samt även det latenta innehåll som framkom i den insamlade empirin. 

  

5.2 Kritisk teori 

Det kritiska perspektivet syftar till att frigöra klienter och enskilda individer då individuella 

och personliga faktorer ses som en mindre viktig källa för att förklara uppkomsten av sociala 

problem. Detta perspektiv diskuterar och är kritiskt mot samhällets strukturer samt den sociala 

ordningen. Sociala problem är inte en konsekvens av individuella eller psykologiska faktorer 

utan skapat genom samhälleliga strukturer med asymmetriska maktförhållanden. I teorin är 

fokus på strävan att främja medvetenheten gällande sociala orättvisor, ojämlikhet, 
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maktasymmetri samt strukturer vilket gynnar en viss grupp genom att missgynna en annan 

(Payne, 2015). Den kritiska teorin ser utanförskapet som en större faktor för sociala problem 

än individuella faktorer. Genom exkludering från integration i samhället och dess sociala, 

ekonomiska och kulturella strukturer och arenor kan det sociala problemets uppkomst 

förklaras. Denna teori användes för att skapa en förståelse för sociala problem i relation till 

ADHD och kriminalitet utifrån samhälleliga strukturer. 

  

5.3 Anti-förtryckande teori 

Inom ramen för den kritiska teorin finns den specifika inriktningen, anti-förtryckande teori, 

som syftar till att kritisera förtryckande och diskriminerande strukturer som existerar i 

samhället och välfärden. Denna teori inriktar sig på en analys av hur skillnader i olika 

stereotyper, skilda egenskaper, relationer och diskriminering leder till social åtskillnad. Teorin 

inriktar sig även på hur denna sociala åtskillnad skapar sociala identiteter som i sin tur bidrar 

till diskriminering och förtryck (Payne, 2015). Individer med ADHD riskerar att försättas i en 

stereotyp kategori där de kan komma att utsättas för förtryck och diskriminering till följd av 

sin funktionsnedsättning. Till följd av diskriminering och förtryck kan detta leda till 

utanförskap från olika sociala arenor i samhället. Den anti-förtryckande teorin strävar efter att 

motverka exkludering av vissa grupper och individer från social ojämlikhet samt möjliggöra 

att alla individer blir delaktiga medborgare till fullo. Teorin strävar även efter en social 

förändring i syfte till att tillgodose enskilda individers och gruppers rätt till social rättvisa. 

Genom att belysa de förtryckande strukturerna som återfinns i samhället kan den anti-

förtryckande praktiken arbeta mot de förtryck som blir en produkt av underliggande strukturer. 

Den sociala åtskillnaden och kategoriseringen av exempelvis individer med en 

funktionsnedsättning kan erfara genom en sämre anknytning till olika samhälleliga arenor. Den 

anti-förtryckande teorin belyser vikten av att uppmärksamma maktlösa och förtryckta grupper 

i syfte till att främja dem till att vidta effektiva åtgärder i syfte att förbättra dess 

levnadsförhållanden. Individer med ADHD kan erfara utanförskap och stigmatisering till följd 

av samhällets förtryckande strukturer vilket i sin tur kan föra dessa individer längre ifrån olika 

sociala arenor. Detta perspektiv var av relevans för denna studie eftersom det finns strukturella 

faktorer som utsätter individer för förtryckande strukturer vilket indirekt kan vara en 

bidragande faktor till diskriminering och utanförskap. 

  

6. Metod 
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6.1 Vetenskapsteoretisk positionering 

Denna studie fördes ur ett hermeneutiskt förhållningssätt, med fokus på tolkning och en strävan 

efter att uppnå en förståelse för de vetenskapliga artiklarna som inkluderades. Kunskap i den 

hermeneutiska filosofin tolkas utefter dess sociala och historiska kontext (Friberg, 2006). Till 

grund för hermeneutiken är idén att forskaren analyserar texten med hjälp av teoretiska 

perspektiv i syfte att söka efter upphovsmannens ursprungliga mening med texten. Kvale & 

Brinkmann (2014) beskriver att det är betydande att den som genomför datainsamlingen och 

framställer den i egenskap av en studie, ger läsaren möjlighet att själv bedöma studiens 

forskningsresultat och validitet. Positioneringens syfte i denna studie var att sammanställa, 

analysera och diskutera insamlad empiri om kunskapsläget, för att på så sätt få förståelse för 

dess resultat. Vald vetenskapsteoretisk positionering ämnade att söka en förståelse i 

kunskapsläget om ADHD och kriminalitet hos ungdomar och unga vuxna. Detta med syfte att 

identifiera om det fanns en association mellan dessa fenomen enligt aktuell forskning. 

  

6.2 Forskningsdesign 

Val av forskningsdesign för denna uppsats var systematisk litteraturstudie, med avsikten att på 

bästa lämpliga sätt få fram svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Booth, Sutton & 

Papaioannou (2016) beskriver att en väl genomförd systematisk litteraturstudie är baserad på 

välformulerade frågor som det går att finna svar på i tidigare forskning. Litteraturstudien sker 

genom ett brett sökande av forskning för att kartlägga kunskapsläget inom ett visst område. 

Friberg (2006) hävdar att det är betydande att insamlingen av data sker genom systematik (var 

god se Bilaga 1). Arbetet gick systematiskt tillväga gällande val och analys av texter under 

arbetsprocessens gång av inkluderade artiklar. En litteraturstudie har som mål att kunna vara 

behjälplig i praktiskt arbete och skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning (Backman, 2016). 

Forskningsdesignen kan utföras genom sökande av både kvalitativ och kvantitativ 

utgångspunkt. Denna studie strävade efter empiri i form av kvalitativa studier, men på grund 

av lågt antal träffar av kvalitativt slag, inkluderades även kvantitativa studier. 

  

6.3 Urvalsförfarande 

För att arbetet skulle ske genom systematik, var urvalet målstyrt eller målinriktat. Det innebär 

att empiri inte valdes ut slumpmässigt. Målinriktat urval förutsatte att urvalet genomfördes 

strategiskt, med strävan att nå svaret på forskningsfrågorna. Undertecknade strävade efter att 

få fram ett urval med stor variation för att skapa sig en förståelse av en social företeelse. Redan 

innan arbetsprocessens början var det fastställt vilka kriterier som inkluderade eller 
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exkluderade empiriskt material (Friberg, 2006). Systematiken i arbetsprocessen fortsatte med 

systematisk litteraturgenomgång, som kategoriseras som en replikerbar, vetenskaplig och 

transparent process (var god se Bilaga 1). Detta med avsikt att minimera risken för att insamling 

av material skulle innehålla skevheter (Bryman, 2008). En PICOC upprättades i syfte att 

strukturera upp uppsatsens syfte och forskningsfrågor (var god se avsnitt 6.4.1). Studier som 

inkluderades för denna litteraturstudie baserades på ungdomar och unga vuxna med en ADHD-

diagnos enligt DSM-systemet (DSM-4 eller DSM-5) i åldrarna 6 till 29 år. Motiveringen för 

inkludering av individer med en diagnos enligt DSM-systemet är för att detta verktyg är 

ledande inom klinisk praktisk psykiatri (Socialstyrelsen, u.å). Kriterier från ICD-10 systemet 

finns även inbäddat inom DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Undertecknade 

valde att enbart inkludera studier där DSM-systemet presenterades som verktyg trots detta. 

DSM-systemet förnyades från DSM-4 till DSM-5 under år 2013 vilket innebar att empirin som 

publicerats innan övergången till DSM-5 inkluderades (American Psychiatric Association, 

2013). Individer med enbart en misstänkt ADHD-diagnos eller odiagnostiserad ADHD 

exkluderades. Vidare inkluderades endast vetenskapligt granskad forskning, utgiven under 

perioden år 2006 till år 2017. Detta i syfte att kartlägga det aktuella kunskapsläget av den mest 

relevanta forskningen inom området. Som tidigare nämnt är komorbiditet vanligt 

förekommande hos individer med ADHD. Uppemot 70 procent av vuxna med ADHD uppfyller 

ytterligare kriterier för minst en psykiatrisk diagnos, exempelvis CD, ångest och depression 

(Lundholm, 2014). Vald empiri hade huvudfokus på ADHD i första hand, men för att söka svar 

på studiens syfte och frågeställningar inkluderades även studier som belyst komorbiditet av 

ADHD och CD då detta är en vanligt förekommande komorbiditet. 

 

6.4 Tillvägagångssätt datainsamling 

Metod för insamling av empiriskt material skedde genom systematik. Systematisk 

informationssökning syftar till att skapa struktur och hjälp i att hantera information som finns 

tillgänglig. Informationssökningen genomfördes då genom att arbetsprocessen 

dokumenterades, att författaren av studien höll sig till sin planering med arbetet och utnyttjade 

de tekniska möjligheter som fanns i bland annat databaser. Den bästa systematiken beskrevs 

ske i första hand som små enheter för att gå från brett till smalt under arbetets gång. Detta för 

att arbetssättet kontinuerligt skulle kunna genomföras ur ett kritiskt förhållningssätt (Friberg, 

2006). Empiri eftersöktes tills dess att teoretisk mättnad uppnåddes. Detta innebar att sökning 

av information skedde tills dess att bland annat ingen ny relevant information tillkom. 

Arbetsprocessen inleddes med en planering av hur arbetet skulle komma att struktureras upp 
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vecka för vecka. Därefter skapades en tankekarta, för att komma fram till vad undertecknade 

ansåg vara den mest intressanta forskningsfrågan att undersöka inom området. Detta ledde till 

att studiens syfte framkom och därefter formulerades en problemformulering samt lämpliga 

frågeställningar. Sedan beslutades studiens inklusions- och exklusionskriterier efter 

avstämning med handledaren och i samband med detta även urvalsgrupp och 

informationskällor. Därefter utarbetades en PICOC (var god se avsnitt 6.4.1) för att underlätta 

sökningarna av empiri. Därefter bokades möte in med bibliotekarie för handledning och råd 

gällande sökningsprocessen och insamling av empiri. Sökord valdes ut inom blocket för 

ungdomar och ADHD (Population) och kriminalitet (Outcome) separat (var god se avsnitt 6.5). 

Detta för att åstadkomma en bred sökning inom områdena för att sedan kombinera dessa block 

och precisera sökningen med relevanta träffar. De artiklar som inte uppfyllde satta kriterier 

exkluderades vilket ledde till att 18 stycken artiklar inkluderades i resultatet. 

 

6.4.1 PICOC 

Med syfte att strukturera upp forskningsfrågan i delfrågor, genomfördes en PICOC. Genom 

uppdelning av olika frågor som “vem”, “vad” och “hur” bidrar detta till att dela in 

forskningsfrågan i olika komponenter. Detta kan vara behjälpligt för att finna fundamentala 

element inom vald forskningsfråga (Booth et al., 2016). Nedan visas genomförd PICOC utifrån 

studiens syfte och frågeställningar: 

 

Population - Barn, ungdomar och unga vuxna (6-29 år) oberoende av kön, med en 

diagnostiserad ADHD. 

Intervention - Genom att sammanställa tidigare vetenskapligt granskad forskning inom 

området. 

Comparison - ADHD kontra ADHD+CD gällande riskfaktorer för att begå brottsliga 

handlingar. 

Outcome - Risken för att denna grupp individer att begå brottsliga handlingar. Kartlägga hur 

forskningsläget ser ut gällande association samt skydds- och riskfaktorer och potentiella 

preventiva insatser. 

Context - Sammanhanget för frågeställningarna är av internationell kontext. 

 

I vidare sökning i ProQuest Social Science databas genomfördes blocksökningar med hjälp av 

Population: Barn, ungdomar och unga vuxna (6-29 år) oberoende av kön, med en 

diagnostiserad ADHD och Outcome: Risken för att denna grupp individer att begå brottsliga 
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handlingar. Kartlägga hur forskningsläget ser ut gällande association samt skydds- och 

riskfaktorer och potentiella preventiva insatser. Dessa kombinerades sedan för att finna 

relevant empiri och artiklar. Flest relevanta träffar återfanns i databaserna psycINFO och 

psycARTICLES och blocksökningarna fortsatte därmed enbart inom dessa två baser (var god 

se avsnitt 6.5). 

  

6.5 Redovisning av sökmotorer och sökord 

Sökning genomfördes i databasen ProQuest Social Sciences i syfte att söka relevant empiri 

inom valt område. Därefter avgränsades sökningarna till databaserna psycINFO och 

psycARTICLES. Relevant litteratur söktes på Mittuniversitetes bibliotek i Östersund. Tid 

bokades även in med en bibliotekarie på universitetet för råd och tips gällande sökningar i olika 

databaser. Handledaren har även bistått med råd och tips under sökprocessen. I tidigare avsnitt 

presenterades en tilltänkt PICOC där undertecknade genomförde blocksökningar på uppsatsens 

population och outcome. 

Söktermer                                                                                                          Antal träffar 

Blocksökning Population nr. 1 (ProQuest Social Sciences). 

Påbörjad sökning inom alla sex databaser. 

1. ADHD* OR "attention deficit hyperactivity disorder*" AND youth* 

OR "young adult*" OR juvenile* OR adolecen* OR teenage*                        673,269 

 

Blocksökning Outcome nr. 1 (ProQuest Social Sciences). 

Påbörjad sökning inom alla sex databaser. 

2. Crim* OR felon* OR delinquen* OR illegal* OR violation*                                362,536 

  

Kombinerad sökning Population nr. 1 och Outcome nr. 1 (ProQuest Social Sciences). 

Kombinerade block genererade ett högt antal träffar inom alla sex databaserna. Vidare ska 

en precisering av sökningen och val av databaser göras. 

1+ 2 (ADHD* OR "attention deficit hyperactivity disorder*" AND youth* 

 OR "young adult*" OR juvenile* OR adolecen* OR teenage*) AND 

 (Crim* OR felon* OR delinquen* OR illegal* OR violation*)                               97,653                                                                                                    

  

Kombinerad sökning Population nr. 1 och Outcome nr. 1 (ProQuest Social Sciences). 

Specificerar sökningen till att här endast inkludera studier publicerade under år 2006 till 

2017 och skrivna på engelska. Undertecknade fann störst andel träffar i databasen 

PsycINFO. Vidare sökningar genomförs därför i denna databas. 
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1 OCH 2 ((ADHD* OR "attention deficit hyperactivity disorder*" 

AND youth* OR "young adult*" OR juvenile* OR adolecen* OR teenage*) 

AND (Crim* OR felon* OR delinquen* OR illegal* OR violation*)) 

AND peer(yes) AND (la.exact("ENG") AND pd(20060101-20171231))                    51,735                                                                              

  

Blocksökning Population nr. 2 (PsycINFO och PsycARTICLES). 

Söker träffar som är peer reviewed, två thesaurusord, fritextsöker “ADHD” och även 

ålderskategoriseringar 13-17 år och 18-29 år för att avgränsa. Thesaurusord “Adolescent 

Psychopathology” används för att nå mest lämpliga träffar beträffande ungdomar. I 

sökningen valdes thes. ordet “Attention… “ som major för att precisera sökningen 

ytterligare. 

3. MJMAINSUBJECT.EXACT("Attention Deficit Disorder with Hyperactivity") 

 OR MAINSUBJECT.EXACT("Adolescent Psychopathology") AND peer(yes) 

AND age.exact("Young Adulthood (18-29 Yrs)" OR "Adolescence (13-17 Yrs)")     10,726 

4. (ab(ADHD*) OR ab(youth*) OR ab("young adult*") OR ab(juvenile*) OR 

ab(adolescen*) OR ab(teenage*)) AND peer(yes)                                                      235,986 

5.   3 ELLER 4                                                                                                                 9,455 

  

Blocksökning Outcome nr. 2 (PsycINFO och PsycARTICLES). 

Thes. ord som väljs ut är “Crime”, “Criminal Behaviour”, “Juvenile Delinquency” och 

“Crime Prevention”. 

6. (MAINSUBJECT.EXACT("Crime") OR MJMAINSUBJECT.EXACT("Juvenile 

Delinquency") OR MAINSUBJECT.EXACT("Criminal Behavior") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Crime Prevention")) AND peer(yes)                             26,505                      

7.   (ab(crim*) OR ab(felon*) OR ab(delinquen*) OR ab(illegal*) AND 

ab(violation*)) AND peer(yes)                                                                                     50,693 

8.   5 ELLER 6                                                                                                               18,560 

 

Kombinerat sökblock Population nr. 2 och Outcome nr. 2. 

I kombinerad blocksökning ges tillfredsställande resultat av studier. Alla lämpliga 

avgränsningar som krävts för att specifikt nå syftet med sökningarna är uppnått. Nu 

återstår att inkludera studier för att få svar på denna studies syfte och frågeställningar. 

9.    5 ELLER 8                                                                                                                 114 

*= ämnesordet kan böjas. “= gör att ordet eller begreppet söks som helhet. ( ) = håller ihop 

sökningarna. peer(yes) = sökningen ger endast vetenskapligt granskade träffar (peer reviewed). 

la.exact = språkval. pd= publish date, datum för publicering. MJ= huvudord (major). 

MAINSUBJECT.EXACT = Thesaurus-ord som valts ut. ab= Sökord återfinns i abstract. 

age.exact = specificerar populationens ålder. 
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6.6 Dataanalys 

Metod för analys i denna studie skedde genom en kvalitativ innehållsanalys i syfte att skapa 

kategorisering och kodning av innebörden i insamlad data. Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver vikten av meningstolkning där en kategorisering av ämne sker samt en kodning av 

meningar som existerar i materialet. Specifika meningar och fraser med relevant information 

kopplat till studiens frågeställningar och syfte valdes ut och kallades därefter för bärande 

meningsenheter. Med kodningen gavs specifika egenskaper och etiketter till meningarna, vilket 

genererade kategorier som skapade en systematisk begreppsbildning (Kvale & Brinkmann, 

2014). Efter genomförd insamling av data kondenserades texterna och materialet till kortare 

texter med relevant information. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver vikten av att det 

kondenserade meningsbärande koderna av samma art placeras inom liknande kategorier för att 

kunna finna det centrala budskapet i artiklarna och bilda teman. Ur denna kondensering 

utmynnade sig en mer preciserad och minskad textmassa utan att ta bort det manifesta 

innehållet i meningsenheten. De kondenserade meningsenheterna abstraherades för att kunna 

beskriva det latenta innehåll som tolkats i resultatet genom reflektion och diskussion. 

Abstraheringen syftar till att skapa fler koder för att underlätta processen med att sätta teman 

för en tilltänkt analys.  

 

Under analysprocessen framkom tolv stycken koder vilket skapade fem teman för resultatet. 

De fem teman som skapades var; ADHD och kriminalitet, Risk- och skyddsfaktorer, Skola, 

utbildning och sociala relationer, Samhälle och Preventiva insatser i förebyggande syfte. 

Dessa fem kategoriers relation till varandra gick i en linje. Först belystes empirins resultat 

gällande associationen mellan ADHD och kriminalitet i första temat, för att sedan övergå till 

risk- och skyddsfaktorer. Efter detta presenterades empirins beskrivna konsekvenser för 

individer utifrån temat för skola, utbildning och sociala relationer samt i temat för samhälle. 

Avslutningsvis presenterades artiklarnas utgångspunkt avseende potentiella preventiva insatser 

för det förebyggande arbetet mot att denna grupp individer inte ska begå kriminella handlingar. 

 

 

 

Exempel på analysprocessen: 

Meningsbärande enhet: Kondenserad enhet: Kodning: Tema: 
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Potentiella långsiktiga 

konsekvenser av ADHD 

i barndomen och 

kriminella aktiviteter. 

Konsekvenser av 

ADHD och 

kriminalitet. 

Konsekvenser. ADHD och 

kriminalitet. 

  

6.7 Etiska överväganden 

Forskning beskrivs som nödvändigt för individer och samhällets utveckling. Inom 

vetenskapliga texter krävs därmed att forskaren förhåller sig till etiska koder i sina studier för 

att på så sätt kunna försäkra den vetenskapliga omvärlden att studien har gjorts på ett etiskt 

godkänt sätt. Det ställs därmed befogade krav på den forskning som bedrivs - krav gällande att 

forskningen inriktas på frågor som är väsentliga och att forskningen håller god kvalité 

(Vetenskapsrådet, 2017). Med detta blev det angeläget att materialet som togs fram i studien 

var tillförlitligt. Detta för att läsaren inte skulle vilseledas av information som framkommer i 

studien gällande aktuellt kunskapsläge på området. Angeläget var också att empirin 

presenterades på ett “rättvist” sätt som varken drabbar författare eller deltagare i studierna som 

användes till grund för den aktuella forskningen på ett negativt sätt. Arbetsprocessen bör vara 

präglad av forskningsetisk reflektion då författarnas egna etiska ansvar är grunden för all etik 

inom forskning (CODEX, 2017). Undertecknades uppgift blev därmed att överväga möjliga 

negativa konsekvenser eller risker av studiens resultat för enskilda i relation till studiens 

tilltänkta kunskapstillägg. Både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av dessa slag vägdes 

in och vikten av ett medvetet val av språkbruk i arbetet tillkom (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningen bör enligt Vetenskapsrådet (2017) sträva efter att uppmärksamma förtryckande 

strukturer och fördomar, för att på så sätt öka medvetenheten i samhället och genom detta stärka 

enskilda individer och grupper. Det vore närmast oetiskt att inte bedriva forskning som kan 

komma att förbättra människors livsvillkor eller höja medvetenheten inom ett visst område. 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2017) exempel på undersökningar som genom ytliga 

samband av intelligens, etnicitet, brottslighet med mera har lett till att förstärka enskilda 

individer och gruppers stigmatisering i samhället. Med andra ord menar Vetenskapsrådet 

(2017) att enskilda individer kan komma till skada när resultat av studier är baserade på dålig 

kvalité och etik. 

  

I och med detta vill undertecknade påvisa att studien inte ämnat på något sätt missgynna eller 

peka ut enskilda individer och grupper. Studien strävade tvärtom efter att inbringa kunskap 

kring området för att på så vis förebygga individer med ADHD att hamna i kriminalitet. För att 
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möjliggöra att detta skulle kunna genomföras med respekt för de berörda har det varit av 

betydelse att individer med ADHD presenterades på lämpligt sätt. Inom all form av socialt 

arbete, forskning inkluderad, är människovärdesprincipen en viktig grund. Den syftar till 

principen om alla människors lika och höga värde. Värdighet är också en viktig princip inom 

socialt arbete, där arbetet ska sträva efter att ge bättre förutsättningar för individer att leva ett 

värdigt liv (Akademikerförbundet SSR, u.å.). 

  

6.8 Validitet och reliabilitet 

Friberg (2006) hävdar att kvalitetskontrollerade informationskällor är en god förutsättning för 

god kvalitet på ett forskningsarbete. Då empirin i en litteraturstudie består av tidigare forskning 

är det av vikt att urvalet av materialet sker genom systematik och med fokus på 

kvalitetsgranskning av empirin. Här handlar det om att välja empiri med god reliabilitet samt 

validitet. Reliabilitet rör materialets tillförlitlighet, vilket innebär att resultatet ska kunna 

reproduceras vid annan tidpunkt och av andra forskare (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 

2014). Med andra ord skall inte slump kunna generera resultatet och för att påvisa reliabilitet i 

en studie krävs tydlig insyn i arbetsprocessen. Systematiken blev här avgörande för att påvisa 

arbetet under uppsatsens gång. Då undertecknade valt att skriva in studiens PICOC samt 

söksträng skapades förutsättning för reliabilitet då andra kan genomföra samma sökningar som 

genomförts under denna uppsats arbetsprocess. Validitet avser att gälla om en metod 

undersöker vad den påstår att undersöka. Ett giltigt argument preciseras som hållbart, 

försvarbart och övertygande. Validiteten är beroende av att forskaren kontinuerligt under 

arbetsprocessen kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten (Kvale & Brinkmann, 

2014). Valet att genomföra en systematisk litteraturstudie var för att sammanställa det 

befintliga kunskapsläget gällande ADHD och kriminalitet hos ungdomar och unga vuxna. 

Detta för att sedan analysera empirin med hjälp av valda teoretiska perspektiv och därmed 

möjliggöra en tolkning av resultaten som framkommit. 

 

7. Resultat 

I detta kapitel framkommer en sammanställning av de 18 artiklar som inkluderats i denna 

uppsats. 

  

7.1 ADHD och kriminalitet 

Resultatet av forskningen gällande associationen mellan ADHD och kriminalitet presenterades 

utefter olika perspektiv och det framkom något skilda meningar i ämnet. Molina et al. (2007a) 
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genomförde en studie som visade att ungdomar med ADHD beblandade sig i brottsliga 

handlingar i större utsträckning än ungdomar utan diagnosen. Sibley et al. (2010) hävdade att 

ungdomar utan ADHD var i risk att begå mildare former av brott under tonåren. Ungdomar 

med ADHD påvisade däremot en förhöjd risk att begå brott av grövre slag med debut i yngre 

ålder än ungdomar utan en diagnos. Mallett, Dare & Seck (2009) hävdade att det inte fanns 

ökad risk för ungdomar med diagnosen att begå brottsliga handlingar. Studiens slutsats 

påvisade att någon form av depression associerades med senare kriminalitet, men att ADHD 

inte gjorde det. Ytterligare en studie opponerade sig mot att det var en ökad risk för ungdomar 

med diagnosen att hamna i kriminalitet och hävdade att ungdomar med ADHD hade relativt 

likställd benägenhet för brottslighet som andra ungdomar utan diagnos. Däremot framkom det 

att ungdomarna med ADHD i studien var mer aggressiva än övriga ungdomar, vilket kunde ha 

en påverkan på ungdomarnas deltagande inom brottslighet (Falk, Lee & Chorpita, 2017). 

  

Gudjonsson, Sigurdsson, Sigfusdottir & Young (2012) hävdade i sin studie att diagnosen inte 

var en direkt förklaring till kriminalitet bland ungdomar med ADHD och att substansmissbruk 

bör vara inkluderat i förklaringen till orsakssambandet snarare än diagnosen. Molina, Pelham, 

Gnagy, Thompson & Marshal (2007b) påvisade att de ungdomar med diagnosen som deltog i 

kriminella handlingar visade resultat på ett större substansbruk än övriga ungdomar. Vidare 

gällande ADHD och kriminalitet kom Dilallo, Jones & Westen (2009) i sin studie fram till att 

av de ungdomar som identifierats med personlighetstypen Impulsiv Brottslighet, bestod över 

70 procent av deltagarna med ADHD. Personlighetstypen Impulsiv Brottslighet inkluderade 

faktorer såsom upplevd känsla av misslyckande bland annat i skola eller arbete, blev lätt 

uttråkade, var lättpåverkade av sin omgivning, tenderade att missbruka olagliga substanser, 

upplevde en dålig självkänsla, tenderade att begå brottsliga handlingar och umgicks ofta med 

individer som begått brott. 

 

Avseende grad av brottslighet hävdade Molina et al. (2007a) att största andelen av ungdomarna 

med ADHD inte var inblandade i grövre form av kriminalitet samt att mindre än en tredjedel 

av dessa ungdomar var inblandade i kriminalitet av mildare eller grövre slag. Beträffande typ 

av brottslighet testade Gudjonsson et al. (2012) hypotesen att ungdomar med ADHD begår fler 

våldsbrott än övriga brottstyper. Resultatet påvisade dock inga starka indikationer som 

bekräftade denna hypotes. I kartläggningen av förekomsten av ADHD genomfördes två studier, 

den ena på två olika SiS-institutioner (Statens Institutionsstyrelse) och den andra studien 

genomfördes på en ungdomsanstalt. På SiS-institutionerna befann sig ungdomar av blandade 
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kön till följd av LVU-placeringar (Lagen om vård av unga) eller på grund av att de blivit dömda 

till ungdomsvård eller sluten ungdomsvård som påföljd. Det påvisades att 39 procent av 

ungdomarna hade diagnosen ADHD (Anckarsäter, Nilsson, Ståhlberg, Gustafson, Saury, 

Råstan & Gillberg, 2007). Studien som genomfördes på en ungdomsanstalt visade att fler än 

hälften av de intagna männen uppfyllde kriterier för en ADHD diagnos under barndomen. Med 

andra ord tio gånger vanligare jämfört med normalbefolkningen (Grieger & Hosser, 2012). 

  

Vad som framkom gällande komorbiditet och risk för ungdomar med ADHD att begå brottsliga 

handlingar hävdade Soltis et al. (2017) att ungdomar med ADHD i kombination med ODD 

eller CD löpte större risk för att begå brottsliga handlingar och hamna på institution än övriga 

deltagare i studien. Utöver detta kom studien fram till en betydande skillnad mellan kön då 

män ansågs ha störst risk att hamna i brottslighet under barndomen och att hamna inom 

institutioner i jämförelse med kvinnor. Sibley et al. (2010) lyfte fram att ungdomar med ADHD 

i kombination med CD löpte större risk att begå allvarligare former av brott än ungdomar med 

enbart en diagnostiserad ADHD. Sibley et al. (2010) hävdade även att ungdomar som fått 

diagnosen tidigt i livet påvisade en särskilt hög risk för att det brottsliga beteendet fortsätter i 

vuxenlivet vid samsjuklighet i form av CD. Gudjonsson et al. (2012) konstaterade att ADHD i 

kombination med CD var en av de faktorer som starkast associerades med brottslighet bland 

ungdomar. Kombinationen av ADHD och CD hos ungdomar ansågs generera störst risk för att 

hamna i kriminalitet - i yngre ålder, varierande typ av brott och att begå allvarligare former av 

brottslighet. 

 

7.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Ett flertal studier påvisade att ADHD var en riskfaktor för ungdomsbrottslighet och kriminalitet 

(Fletcher, 2014; Greiger & Hosser, 2012; Molina, Walther, Cheong, Pedersen, Gnagy, Pelham, 

2014). Det framkom vissa faktorer som kunde påverka och verka som risk för ungdomar med 

ADHD att begå brottsliga handlingar. Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg & Thomsen (2013) 

undersökte potentiella riskfaktorer hos barn och ungdomar med ADHD kopplat till utförandet 

av kriminella handlingar i vuxen ålder. Studiens syfte var att undersöka om individer med 

ADHD blev dömda för kriminella handlingar i vuxen ålder i större utsträckning än den 

generella befolkningen. Resultat av flertalet studier påvisade att ungdomar med ADHD av 

kombinerad typ (hyperaktivitet och impulsivitet) visade högre risk för deltagande i brottsliga 

handlingar (Dalsgaard et al., 2013; Fletcher, 2014), än ungdomar med ADHD i huvudsak 

ouppmärksamhet (Dalsgaard et al., 2013). Enligt Fletcher, (2014) självrapporterade barn med 
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ADHD ett högre deltagande i brottsliga handlingar än barn utan diagnosen. ADHD i 

kombination med CD i barndomen visade dubbel förhöjd risk för deltagande i brottsliga 

handlingar senare i livet (Dalsgaard et al., 2013). Resultatet av Grieger & Hosser’s (2012) 

studie påvisade att unga vuxna intagna med ADHD inte genererade en ökad risk för att återfalla 

i kriminalitet. Däremot framkom att de intagna med ADHD återföll i kriminalitet kortare tid 

efter de blivit frisläppta från anstalt, jämfört med de intagna utan diagnos. 

 

Fletcher (2014) undersökte potentiella långsiktiga konsekvenser av ADHD i barndomen med 

hjälp av olika variabler. Ungdomens symptom av ADHD, skolprestationer, 

familjeförhållanden, samhällsinsatser och sociala relationer var variabler som mättes i relation 

till kriminella aktiviteter. Riskfaktorer beskrevs vara av individkaraktäristika drag såsom kön 

(Fletcher, 2014; Dalsgaard et al., 2013), etnicitet, socioekonomisk status, föräldrars utbildning, 

relationer inom familjen, levnadsförhållanden och sociala relationer (Fletcher, 2014; Soltis et 

al., 2017). Samhällskaraktäristiska faktorer i form av socioekonomisk status, fattigdom, 

ojämställd inkomst och arbetslöshet beskrevs även påverka utfallet (Fletcher, 2014). Detta i 

kombination med ungdomens nivå av impulsivitet och okontrollerbara temperament. 

Huvudsakliga faktorer för dessa egenskaper beskrevs vara omgivningsfaktorer i kombination 

med diagnos och behandling hos ungdomar med ADHD och komorbida diagnoser (Soltis et 

al., 2017). Bostadsområde var även en faktor som visade på viss risk för individer med ADHD 

att hamna inom ungdomsbrottslighet. I en studie genomförd av Soltis et al. (2017) påvisades 

att ungdomar med ADHD som var av annan härkomst än majoritetssamhället och var boende 

i tätorterna löpte något förhöjd risk att hamna inom institutioner än andra ungdomar med 

ADHD bosatta på landsbygden. Deltagarna som bodde i tätort löpte generellt en förhöjd risk 

än de som bodde på landsbygd att begå brott. 

  

Beträffande könsskillnader påvisades sannolikheten för pojkar med ADHD att bli dömda för 

brott i vuxen ålder vara två gånger högre än flickor med samma diagnos. Pojkar och flickor 

inom gruppen med ADHD visade samma höga risk för att bli dömd i jämförelse med ungdomar 

utan diagnosen. Inom den generella populationen påvisades förhöjd risk för pojkar att begå 

brottsliga handlingar jämfört med flickor (Dalsgaard et al., 2013). Mrug, Molina, Hoza Gerdes, 

Hinshaw, Hechtman, & Arnold (2012) beskrev att en möjlig förklaring till den ökade risken 

för ungdomar att begå brottsliga handlingar var exkludering bland kamrater i skolan. Till följd 

av denna exklusion beskrevs det kunna utmynna i att ungdomen vände sig till andra i liknande 

situation och därmed ungdomar som var mer benägna att delta i brottslighet än övriga 
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ungdomar. Sömn beskrevs som en faktor som kunde ha en påverkan på deltagandet av 

brottsliga handlingar hos ungdomar med ADHD. Jackson & Vaughn (2017) beskrev en 

prevalens mellan sömnsvårigheter och minskad sömnduration som i sin tur ökade symptomen 

av ADHD under tonåren. Detta innebar att symptomen för ADHD förstärktes hos ungdomar 

som hade en komorbid sömnstörning vilket ökade risken för ungdomsbrottslighet. Resultatet 

av studien visade att sömn var en skyddsfaktor, då varje extra timme av sömn minskade 

symptomen för ADHD hos ungdomarna med elva procent. Gudjonsson et al. (2012) förde i sin 

studie fram att ADHD i kombination med CD, umgänge inblandade i kriminalitet och olagligt 

substansbruk var faktorer som starkast associerades med brottslighet bland ungdomar. 

  

Molina et al. (2007b) påvisade en stark association mellan ADHD och substansbruk som i sin 

tur ledde till förhöjd risk att begå grövre former av brottslighet i ungdomen. Individer med 

ADHD i kombination med substansbruk påvisades kunna generera en risk för ett brottsligt 

beteende (Harty, Galanopoulos, Newcorn & Halperin, 2013; Molina et al., 2007b). Resultatet 

av studien genomförd av Harty et al. (2013) påvisade att aggressivitet och ett brottsligt beteende 

bland dessa ungdomar inte visade någon signifikant association till substansbruk i ung vuxen 

ålder. Däremot påvisades en förhöjd risk för dessa ungdomar att hamna i substansbruk. 

Ungdomsbrottslighet hos ungdomar med ADHD påvisade en förhöjd risk för substansbruk i 

äldre ålder (Harty et al., 2013; Molina et al., 2014). Till följd av ungdomsbrottslighet ökade 

risken för gruppen av ytterligare negativa konsekvenser såsom överkonsumtion av alkohol 

(Molina et al., 2014). 

 

D’Amico, Knapp, Beecham, Sandberg, Taylor & Sayal (2014) beskrev vikten av att 

uppmärksamma denna grupp och erbjuda hjälp i form av anpassad behandling och eventuell 

medicinering för att motverka brottsligt beteende. Genom införandet av behandling i tidigt 

skede minskade riskerna för ett deltagande inom kriminella handlingar hos denna grupp 

ungdomar (Lichtenstein et al., 2012). En potentiell förklaring till varför individer med ADHD 

mottog socialt stöd och inblandning inom rättsväsendet beskrevs kunna ha en förklaring i att 

dessa ungdomar inte genomgick behandling för symptomen av ADHD. Utfallet för dessa 

ungdomar kunde ha varit annorlunda om behandling hade införts, vilket kan ses som en 

skyddsfaktor (D’Amico et al., 2014). Fletcher (2014) påvisade att utbildning var en 

skyddsfaktor för att barn senare i livet inte skulle begå kriminella handlingar och hamna i 

utanförskap. 
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7.3 Skola, utbildning och sociala relationer 

Tidefors & Strand (2012) genomförde en studie där deltagarna bestod av ungdomar med 

ADHD som begått sexualbrott. Av resultatet framkom det att ungdomarna ofta var rastlösa, 

impulsiva och ouppmärksamma i skolan. Mrug et al. (2012) undersökte hur kamratskap i 

skolan kan påverka individer med ADHD. Resultatet visade att social exkludering från 

jämnåriga i skolan kan resultera i flertalet negativa konsekvenser. De som exkluderats av flest 

klasskamrater i tio års ålder var involverade i grövre former av brottslighet fyra till fem år 

senare. Upplevelsen av socialt utanförskap i skolan genererade en ökad risk för ungdomarna 

att bland annat hamna i kriminalitet och upplevelsen av ångest från barndom till tonår. Den 

sociala exklusionen och mobbning, kombinerat med bristande stöd från kamrater, ökade risken 

för ångestproblematik hos ungdomarna. Minst en ömsesidig vänskap associerades med färre 

depressiva symptom och minskad brottslighet i barndomen, men inte senare i tonåren. 

Ömsesidig vänskap visade resultat på bättre emotionell anpassning, medan vänskap präglat av 

konflikter ökade olika tendenser av avvikande beteenden bland ungdomarna. Avvisning från 

kamrater i skolan beskrevs ha större effekt på långsiktiga negativa konsekvenser än vad det 

visade sig när man inte hade någon kamrat alls. Detta för att det sistnämnda brukade vara en 

faktor som förändras med tiden (Mrug et al., 2012). 

  

Mrug et al. (2012) föreslog att problem med vänner och skolkamrater borde vara en del av 

behandlingen av diagnosen. I kartläggandet av detta föreslogs att problemet uppmärksammas 

genom att ungdomen får frågor gällande sin vänskapskrets vid behandling av diagnosen, 

exempelvis genom att ungdomen får frågan om denne kommer överens med kamrater i skolan 

och om denne blir bjuden på födelsedagskalas. Sociala färdigheter borde med andra ord vara 

en del av behandlingen enligt Mrug et al. (2012). Det föreslogs även aktiviteter utanför skolan, 

ungdomsgrupper eller idrottsaktiviteter, detta för att se till att ungdomen hade möjlighet att 

kompensera för vänskap om den inte fanns inom skolan och även möjliggörandet för ungdomen 

att ha andra forum där möjlighet för vänskap fanns (Mrug et al., 2012). 

 

Fletcher (2014) jämförde en grupp barn med ADHD och en kontrollgrupp utan diagnos för att 

undersöka hur stor del av dessa barn som fått en anställning i vuxen ålder. Individer med 

ADHD var nio procent mindre troliga att ha en anställning än den generella befolkningen utan 

diagnos. Orsaken till detta beskrev Fletcher (2014) handlade om att fokus hamnade främst på 

gruppen av “mindre lyckosamma barn”, med hänvisning till effekterna av en mindre lyckad 
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skolgång. Därav kan detta ses som en konsekvens för att individer med ADHD inte kommer ut 

i arbetslivet. 

  

7.4 Samhälle 

Ungdomar med ADHD borde enligt Fletcher (2014) anses som en högriskgrupp för ett sämre 

utfall i vuxen ålder. Risk för utanförskap från de sociala- och samhälleliga arenorna beskrevs 

kunna öka sannolikheten för ett sådant negativt utfall. Soltis et al. (2017) ansåg att 

associationen mellan ADHD och ungdomsbrottslighet var ett resultat av flera faktorer inom 

olika sociala arenor såsom familjeförhållanden och skola. Relationen till samhället och dess 

strukturer hade även en påverkan på integreringen till omgivningen för denna grupp ungdomar. 

Ungdomarna i Tidefors & Strands (2012) studie lyfte fram den känsla av skuld som de hade på 

sig själva för sina brottsliga handlingar snarare än att rikta kritik mot vårdnadshavare och 

samhället som hade misslyckats att hjälpa dem. Detta beskrevs som ett misslyckande då 

samhället inte försett dessa ungdomar med verktyg för att förstå sin diagnos eller erbjudit någon 

form av intervention mot deltagande i kriminalitet. 

 

D’Amico et al. (2014) undersökte i sin uppföljningsstudie användandet av sociala resurser och 

insatser hos vuxna med ADHD som fått diagnosen i barndomen. Resultatet påvisade att 

ungdomar med högre nivåer av CD-problematik i barndomen var associerat med två-

tredjedelar förhöjd risk att påverka samhällskostnaderna i vuxen ålder än övriga populationen. 

Kostnaderna för samhället bestod då till stor del av domstolskostnader och andra kostnader för 

rättsväsendet. Ungdomar med ADHD hade en större sannolikhet att ta del av insatser från 

Socialtjänst och övrig social välfärd i vuxen ålder, men inte i lika stor utsträckning som CD. 

Fletcher (2014) förklarade den ekonomiska modellens syn på kriminalitet, där individer med 

ADHD hade en större benägenhet att involvera sig i kriminalitet till följd av en brist på 

anknytning till arbetsmarknaden jämfört med ungdomar utan ADHD. Modellen påvisade även 

att individen bör ha ett humant kapital för att kunna bidra till samhällets tillväxt, därigenom 

kan svårigheter i skolgången ha en påverkan på utfallet för ungdomen i vuxen ålder. 

Exkludering från arbetsmarknaden och deltagande inom brottsliga handlingar för ungdomar 

med ADHD beskrevs kunna resultera i ekonomiska konsekvenser för den enskilda, familjen 

och samhället på ett generellt plan enligt Fletcher (2014). Genom ett förebyggande arbete och 

insättning av behandling i tidigt skede menade Fletcher (2014) att risken för dessa ungdomar 

att integrera sig i brottslighet kan minskas. Detta skulle i sin tur innebära minskade 

samhällskostnader (Lichtenstein et.al., 2012). 
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7.5 Preventiva insatser i förebyggande syfte 

Ett flertal av studierna belyste vikten av förebyggande insatser för ungdomar med ADHD som 

påvisade risk för att begå brottsliga handlingar (Anckarsäter et al., 2007; Falk et al., 2017; 

Fletcher, 2014). Skoltiden ansågs enligt Gudjonsson et al. (2012) vara en viktig tid att 

uppmärksamma och hantera svårigheter kopplade till problematik hos barn och ungdomar som 

ännu inte blivit diagnostiserade. Även möjligheten att kunna ge behovsanpassat stöd till barn 

och ungdomar som hade en ADHD-diagnos. För att minska risken för olika former av socialt 

utanförskap och långvariga konsekvenser bör vänskapsrelationer belysas inom skolan. 

Författarna av studien hävdade att det är betydande att arbeta förebyggande med insatser så fort 

de negativa konsekvenserna yttrar sig (Mrug et al., 2012). Vårdnadshavare till barn med ADHD 

bör bli informerade om de förhöjda risker som deras barn står inför, samt att negativa influenser 

från barnets vänskapsrelationer bör minimeras (Molina et al., 2007a). 

  

Uppmärksammandet av ADHD och ett aggressivt beteende är enligt Falk et al. (2017) av hög 

relevans för att kunna arbeta preventivt, samtidigt som Gudjonsson et al. (2012) yrkade på att 

behandling av substansmissbruk borde sättas in i tidigt skede. Genom uppmärksammandet av 

dessa faktorer kan förebyggandet av en långvarig kriminalitet i vuxen ålder initieras. 

Uppmärksammandet av sömnkvalité hos dessa ungdomar var även av vikt i det förebyggande 

arbetet. Genom en förbättrad sömnkvalité och utökad tid för sömn förebyggdes deltagandet i 

ungdomsbrottslighet efter behandling för symptomen av diagnosen. Det var därför av stor vikt 

att uppmärksamma sömnproblematik vid diagnostisering och insättning av behandling hos 

ungdomar med ADHD (Jackson & Vaughn, 2017). Vid diagnostisering hävdade Mrug et al. 

(2012) att vänskapsrelationer borde vara en faktor som uppmärksammas i syfte att kunna arbeta 

förebyggande mot utanförskap och mobbning. Anckarsäter et al. (2007) yrkade på vikten av 

att uppmärksamma psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser hos institutionaliserade 

ungdomar. Detta för att möjliggöra kartläggning av individuella behov och problem hos 

ungdomarna för att ge behandling och stöd. Då det existerade en hög prevalens av psykiatriska 

diagnoser inom denna grupp. Grieger & Hosser (2012) yttrade att det även var av hög relevans 

att fokusera på behandling kring ADHD-symptom hos intagna på anstalter med syfte att 

förbättra deras livssituationer av humanitära anledningar. Författarna av studien uppgav dock 

att fokus kring symptomen inte var effektiva i att minska risken för de intagnas återfall i 

kriminalitet (Grieger & Hosser, 2012). 
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Ungdomar med ADHD som begått sexualbrott uppger i Tidefors & Strands (2012) studie att 

diagnosen förstärkt ungdomarnas känsla av att det är något fel på dem. Med andra ord har 

diagnosen bekräftat ungdomarnas känsla av att de är ett problem, en känsla som de haft under 

större delen av sitt liv. I och med detta hävdade författarna att det fanns en avsaknad av verktyg 

hos dessa ungdomar för att förstå sin diagnos och sig själva. Om dessa ungdomar fått hjälp och 

stöd med att bearbeta sina egna trauman hade deras egna utförda brott förhoppningsvis kunnat 

förhindras. Ungdomarnas svårigheter bör ses ur ett holistiskt perspektiv, för att på så sätt skapa 

möjlighet för dem att förstå sig själva och sina livshistorier (Tidefors & Strand, 2012). 

Relevansen att införskaffa interventioner av förebyggande art beskrevs vara av vikt i syfte att 

förhindra ungdomar med ADHD att begå brott. Detta då ungdomar med ADHD sågs som en 

högriskgrupp för ett sämre utfall i ung vuxen ålder. Dessa interventioner skulle hjälpa den 

enskilda ungdomens framtida livssituation och i sin tur även minska samhällskostnaden om 

dessa ungdomar kunde undvika ett kriminellt deltagande och substansbruk (Fletcher, 2014).  

 

8. Analys 

Under detta avsnitt analyserades resultatet och kopplades till socialkonstruktivistisk teori 

(Sahlin, 2013), kritisk teori och anti-förtryckande teori (Payne, 2015). 

 

8.1 ADHD och kriminalitet 

ADHD av kombinerad typ (hyperaktivitet och impulsivitet) visade högre risk för deltagande i 

brottslighet jämfört med ungdomar med i huvudsak ouppmärksamhet (Dalsgaard et al., 2013; 

Fletcher, 2014). Enligt det kritiska perspektivet är samhällets strukturer och den sociala 

ordningen den bakomliggande faktorn till problemet, framför personliga faktorer (Payne, 

2015). Hyperaktivitet och impulsivitet är båda faktorer som kan beskrivas som avvikande, 

normbrytande beteende. Problem med uppmärksamhet kan ses som ett normbrytande beteende 

men hyperaktivitet och impulsivitet av mer utåtagerande karaktär kan ses som ett beteende som 

i större utsträckning bryter mot samhällets sociala ordning. Genom frigörelse av enskilda 

individer i samhället enligt kritisk teori är personliga och individuella faktorer en mindre viktig 

källa till att förklara uppkomsten av sociala problem. 

 

Kriminalitet som ett socialt problem förklaras enligt kritisk teori genom exkludering från 

samhällets olika strukturer och arenor. Både ADHD och kriminalitet kan ses som normbrytande 

beteende och det anti-förtryckande perspektivet hänvisar till att det inte handlar om individen. 
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Som tidigare nämnt är utsatta grupper med problematiska levnadsförhållanden enligt ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv placerade i en specifik social kategori, vilket särskiljer sig 

från andra grupper (Sahlin, 2013). Detta avser exempelvis kriminalitet, substansmissbruk och 

olika former av funktionsnedsättningar. Risken för ungdomar med ADHD att hamna i 

kriminalitet påvisades som förhöjd (Molina et al., 2007a; Sibley et al., 2010) och det visade 

även på en stor förekomst av andra sociala problem såsom substansbruk (Gudjonsson et al., 

2012; Molina et al., 2007a). 

 

8.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Inom den generella populationen påvisades förhöjd risk för pojkar att begå brottsliga 

handlingar jämfört med flickor. Kön beskrivs vara både biologiskt och till stor del socialt 

konstruerat, gällande skillnader i bland annat personlighet och karaktärsdrag hos pojkar och 

flickor eller män och kvinnor. 

  

Riskfaktorer för ungdomar med ADHD att hamna i kriminalitet beskrevs bland annat vara 

etnicitet, socioekonomisk status, levnadsförhållanden och sociala relationer (Fletcher, 2014; 

Soltis et al., 2017). Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är dessa riskfaktorer ett 

resultat av socialt skapade konstruktioner och såsom ADHD och kriminalitet. Fletcher (2014) 

beskrev att socioekonomisk status, fattigdom, ojämställd inkomst och arbetslöshet kunde ha en 

påverkan på om ungdomen med ADHD begick brottsliga handlingar eller hamnade i 

kriminalitet.  Jackson & Vaughn (2017) beskrev sömn som en riskfaktor och skyddsfaktor. 

  

8.3 Skola, utbildning och sociala relationer 

Mrug et al. (2012) delgav skolan som en faktor som kunde påverka utfallet för ungdomar med 

ADHD. Genom en kriminell debut i tidig ålder kunde utfallet och framtiden för ungdomar 

försämras radikalt till följd av en misslyckad eller avhoppad skolgång. Skolgången var ett 

exempel på vad som ansågs viktigt för att individer med ADHD inte ska komma att begå 

kriminella handlingar i framtiden (Mrug et al., 2012). Ungdomar med ADHD riskerar att begå 

kriminella handlingar som ett resultat av exkludering från kamrater i skolan, vilket kan kopplas 

till det kritiska synsättet som belyser exkludering som orsak till problemet. Mrug et al. (2012) 

hävdade att exkludering från kamrater i skolan kunde leda till att ungdomen vände sig till andra 

ungdomar i liknande situation som var benägna att begå brottsliga handlingar. 
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Social exkludering från kamrater i skolan påvisade risk för ett flertal negativa konsekvenser 

såsom involvering i brottsliga handlingar. Sociala färdigheter och vänskapsrelationer var även 

av vikt att uppmärksamma i relation till barn med ADHD (Mrug et al., 2012). Detta för att 

aktivt kunna hjälpa dessa barn och ungdomar att lära sig samspel med jämnåriga, då bristande 

vänskapsrelationer påvisades som en riskfaktor för brottsligt deltagande. Upplevelsen av social 

exkludering och utanförskap resulterade i en ökad risk för att hamna i kriminalitet och psykisk 

ohälsa (Mrug et al., 2012). Barn i Tidefors & Strand (2012) studie beskrev sig själva under sin 

skolgång med mycket rastlöshet, impulsivitet och ouppmärksamhet i skolan. Skulle detta ses 

ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det diskuteras varför just dessa barn anses som 

annorlunda eller avvikande. Diskussionen gällande vad det är som påvisar att den sociala 

konstruktionen kring barns beteende ska vara på ett visst sätt är en produkt av sociala 

konstruktioner. Människor har konstruerat denna sanning i samspel med varandra för vad som 

anses som ett avvikande beteende och inte (Sahlin, 2013). Fletcher (2014) beskriver utbildning 

som en skyddande faktor. Precis som vid behandling av symptomen innebär det att individen 

ska anpassa sig till vad den omgivande miljön anser vara norm eller vedertaget för att 

individens risk för social åtskillnad ska minska. En anpassning från samhällets, eller i detta fall 

skolans håll hade varit passande för att ge dessa individer stöd och hjälp i skolrelaterade 

uppgifter. 

  

Fletcher (2014) beskriver den stereotypisering som denna grupp individer kan erfara som de 

“mindre lyckosamma barnen”, detta som en effekt av en mindre lyckad skolgång. Detta fokus 

ger ljus åt de diskriminerande och förtryckande strukturer som återfinns i samhället. Om ett 

barn eller ungdom inte klarar sig i skolan hamnar fokus på att det är något “fel” på barnet, i 

detta fall att barnet är mindre lyckosamt. Medan den kritiska teorin hävdar att barnets och 

ungdomens mindre lyckade skolgång är en produkt av asymmetriska maktförhållanden och 

strukturer i samhället som reproducerar diskrimineringen av dessa individer. Detta innebär att 

ungdomar som har problem i skolan får en sämre anknytning till samhället, då de anses som 

avvikande från majoritetssamhället sida. Samhället är uppbyggt av strukturer där anställning 

är en förutsättning för att kunna upprätthålla sitt dagliga uppehälle, dock krävs det oftast en 

utbildning för att få en anställning. För ungdomar med ADHD som har svårigheter i skolan kan 

detta bli problematiskt. 

8.4 Samhälle 

När symptomen för ADHD blir mer synliga kan detta generera en uppfattning av ett avvikande 

beteende i relation till normsamhället. En möjlig förklaring till detta kan beskrivas inom den 
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anti-förtryckande teorin där olika stereotypiseringar, skilda egenskaper, relationer och 

diskriminering leder till en social åtskillnad. Den sociala åtskillnaden kan bidra till att skapa 

sociala identiteter vilket i sin tur producerar och reproducerar diskriminering och förtryck 

(Payne, 2015). Utsatta grupper med problematiska levnadsförhållanden kan då bli placerade i 

en specifik social kategori vilket särskiljer dem från “de andra” i samhället. 

  

Genom en socialkonstruktivistisk aspekt skulle diagnosen kunna ses som en social konstruktion 

då den kategoriserar ett beteende som anses som avvikande från majoritetssamhället (Sahlin, 

2013). Genom diagnostisering av barn med ADHD sätts redan en social identitet som bidrar 

till att stämpla dessa barn som annorlunda. Detta kan skapa en förutsättning för denna grupp 

individer att vända sig till kriminella kretsar då barnet/ungdomen inte får den hjälp, stöd och 

anpassning som kan behövas. Då riskerar individer med ADHD som begår/begått kriminella 

handlingar att försättas i en stereotyp kategori vilket i sin tur kan leda till ytterligare exkludering 

från sociala och samhälleliga arenor. Genom denna kategorisering produceras och reproduceras 

förtryckande och diskriminerande strukturer vilket i sin tur kan bidra till ytterligare försämring 

i individens hälsobild (Anckarsäter et al., 2007). Detta kan även bidra till en fortsatt karriär 

inom brottsliga handlingar i vuxen ålder (Sibley et al., 2010; Dalsgaard et al., 2013) vilket 

riskerar att reproducera ett fortsatt utanförskap.  

 

Associationen mellan ADHD och ungdomsbrottslighet beskrevs vara ett resultat av flera 

faktorer i samverkan med varandra. Däribland inkluderades familjeförhållanden och skola som 

viktiga faktorer att inkludera i orsakssambandet och potentiella utfall. Det påvisades även att 

ungdomens relation till samhället och dess strukturer hade en påverkan på integrering i olika 

sociala arenor (Soltis et al., 2017). Denna bristande integration kan resultera i ytterligare sociala 

problem för ungdomen i framtiden i form av exempelvis institutionalisering (Anckarsäter et 

al., 2007; Grieger & Hosser, 2012). Barn med ADHD som rapporterades ha ett högre 

deltagande i kriminella handlingar än barn utan ADHD är med andra ord ett resultat av bland 

annat exkludering från olika arenor i samhället. När återfallsrisken kontrollerades av Grieger 

& Hosser (2012) visades intagna med ADHD inte ha en större risk att återfalla, däremot 

framkom att de intagna med diagnosen återföll kortare tid efter de blivit frisläppta från anstalt 

än övriga intagna på anstalten. Enligt kritisk teori kan det förklaras av den exkludering från 

delar av samhället som ett socialt problem kan resultera i. Det bidragande utanförskapet ses 

som en större faktor för sociala problem än individuella faktorer (Payne, 2015), i detta fall vid 

ADHD och kriminalitet. 
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8.5 Preventiva insatser 

Det förebyggande arbetet mot att ungdomar med ADHD begår brottsliga handlingar kopplas 

till behandling enligt flera studier (Anckarsäter et al., 2007; Gudjonsson et al., 2012; Grieger 

& Hosser, 2012; Tidefors & Strands, 2012).  

 

Det påvisades att dessa ungdomar var i behov av behandling, råd och stöd i syfte till att få 

verktyg att förstå sig själva och sin diagnos. Detta i syfte att förhindra deltagarnas tankar som 

presenterades i studien genomförd av Tidefors & Strand (2012). Deltagarnas utsagor beskrev 

en känsla av att någonting var fel på dem. När diagnosen blev bekräftad, bekräftades också 

deltagarnas uppfattning av att det faktiskt var någonting fel med dem som individer. Detta kan 

analyseras som en produkt av strukturer som stjälper individer med svårigheter snarare än att 

hjälpa dem (Payne, 2015). Tidefors & Strands (2012) studie påvisade att samhället brustit i sitt 

uppdrag att hjälpa ungdomarna i studien då de inte försetts med verktyg för att förstå sig själva 

och sin diagnos. Samhället beskrevs även ha brustit i att erbjuda insatser med syfte att 

förebygga brottsligt beteende bland dessa ungdomar. Fokus för kritisk teori är en strävan efter 

att främja och generera medvetenhet avseende bland annat sociala orättvisor (Payne, 2015). 

Här blir det med andra ord av vikt att påvisa hur samhället brustit i att verka främjande för 

dessa ungdomar. Individer med ADHD riskerar att bli projicerade med en viss social identitet 

och genom en minskning av symptom kan det generera en förminskad risk för deltagande i 

brottsliga handlingar. Med andra ord handlar det om att individen ska anpassas till det 

omgivande samhället och dess strukturer för att inte riskera att bli diskriminerad eller förtryckt. 

  

Fletcher (2014) beskrev vikten av ett preventivt arbete med insatser i förebyggande syfte för 

att dessa ungdomar inte ska hamna inom kriminalitet. Genom ett preventivt arbete och 

förhindrandet av deltagandet inom brottsliga handlingar minskar också kostnaderna för 

samhället. Inom en kritisk teori bör det förebyggande arbetet av sociala problem analyseras 

genom strukturerna i samhället och arbeta för integrering av alla individer inom de samhälleliga 

arenorna. Till följd av bristande anpassning och anknytning till olika arenor kan det bidra till 

ytterligare sociala problem i form av substansbruk, social utsatthet, arbetslöshet och liknande. 

Vilket ungdomar med ADHD kan riskera att hamna i om de inte får hjälp med integrering och 

anpassning i tidig ålder.  

 

9. Diskussion 
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Nedan framförs en diskussion av resultatet för denna litteraturöversikt samt förslag för vidare 

forskning. Diskussion kring metodval, genomförande och arbetsprocess kommer även belysas 

under en egen rubrik samt en avslutning. 

  

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om ADHD och kriminalitet samt 

associationen mellan dessa fenomen. Detta har genomförts av ett övergripande hermeneutiskt 

perspektiv med tillämpning av socialkonstruktivistisk teori (Sahlin, 2013), kritisk teori och 

anti-förtryckande teori (Payne, 2015) på den insamlade empirin. Under analysprocessen 

skapades fem teman utefter relevans för sammanställning av resultat, med studiens 

frågeställningar inkluderade. Syftet med denna studie var att ge en översiktlig bild av hur 

kunskapsläget ser ut gällande ADHD och kriminalitet hos ungdomar och unga vuxna inom 

aktuell forskning. Undertecknade anser att studiens syfte har uppfyllts även om fortsatt 

forskning inom området anses nödvändigt. Vidare kommer diskussion föras kring studiens 

resultat i relation till frågeställningarna. De frågeställningar som låg till grund för studien var: 

 

●   Vad säger forskningen, finns det ett samband mellan ADHD och en ökad risk för 

individer med diagnosen att begå kriminella handlingar? Om ett samband finns, vad 

hävdar forskningen är förklaringen? 

●  Vad hävdar forskning är risk- och skyddsfaktorer för ungdomar och unga vuxna 

med diagnosen att begå kriminella handlingar? 

●   Vad rekommenderar forskningen för preventiva insatser med fokus kring ungdomar 

och unga vuxna med ADHD för att förebygga så att de inte begår kriminella 

handlingar? 

  

Under första och andra frågeställningen har resultatet visat att det finns en viss association 

mellan ADHD och kriminalitet. Risken för ungdomar med ADHD att begå brottsliga 

handlingar är beroende på kontext och omgivningsfaktorer likväl som symptomen av 

diagnosen. Faktorer som kan medföra en risk är en mindre lyckad skolgång, bristande eller 

destruktiva vänskapsrelationer, övergrepp i ung ålder och komorbiditet av andra diagnoser. 

Andra samhälleliga faktorer som socioekonomisk status, etnicitet, bostadsområde, 

ojämställdhet och ojämlik lönesättning kan även påverka utfallet mot ett brottsligt handlande. 

Det ska dock tilläggas att associationen inte är självklar - en individ som har en ADHD-diagnos 

betyder inte per automatik att denne begår brott eller hamnar i kriminalitet. Ungdomar med 
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ADHD har en viss förhöjd risk för att begå brottsliga handlingar till följd av svårigheter inom 

skola, relationer, familj och samhällsarenor. 

  

Undertecknade hade dock uppfattningen att faktorer som familjesituation och relationer skulle 

vara både en riskfaktor och skyddsfaktor som skulle benämnas mer frekvent i studierna. 

Artiklar som beskrev dessa faktorer var publicerade innan 2006 vilket medförde till att dessa 

exkluderades från urvalet i denna uppsats. Komorbiditet av olika slag såsom sömnproblematik, 

CD, aggressivitet och substansbruk var även faktorer som kan vara betydelsefulla att 

uppmärksamma hos ungdomar med ADHD. Könsskillnader påvisade även i resultatet att 

majoriteten av deltagarna i studierna var pojkar. Undertecknade hoppades att det skulle existera 

fler artiklar med flickor som deltagande i studierna då det är få artiklar där flickor är 

inkluderade. Resultatet av denna studie gav uppfattningen om att individuella faktorer gällande 

symptom, familjeförhållanden och skolgång är viktiga att belysa hos ungdomar. Även att 

strukturella förändringar inom skola, omgivning och samhälle är av relevans för att arbeta för 

integrering av dessa barn och ungdomar i syfte att förhindra utanförskap. Det är av hög relevans 

att uppmärksamma barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och bistå med stöd och 

eventuell behandling. Detta för att kunna förbättra deras livsvillkor och situation samt det 

förebyggande arbetet mot kriminalitet inom denna grupp. 

  

Gällande den tredje frågeställningen framkommer av denna studie inte någon konkret insats 

som rekommenderas för att förebygga ungdomar och unga vuxna med ADHD att hamna i 

kriminalitet, däremot belyses vikten av förebyggande arbete. Här inkluderas behovet av att 

uppmärksamma denna grupp individer och erbjuda stöd och hjälp, gärna så tidigt i individens 

liv som möjligt. Skoltiden beskrevs vara en kritisk tid där problematik hos barn och ungdomar 

både med ADHD och de som ännu inte fått diagnosen bör uppmärksammas. Undertecknade 

har diskuterat vad det är som påvisar att den sociala konstruktionen gällande att barn ska kunna 

sitta stilla i skolan, tänka igenom varje beslut långt innan handlande samt vara uppmärksam 

inför allt som händer runt omkring vara sann. Uppfattningen om att barn och ungdomar ska 

kunna bete sig på ett sådant sätt i skolan kan ses som en social konstruktion, där dessa barn och 

ungdomar kan ha svårigheter att upprätthålla. Barn och ungdomar kan ha svårigheter inom just 

dessa områden vilket kan påverka dennes skoltid i negativ bemärkelse. Behandling i form av 

medicinering och psykoedukation föreslås, likaså förslaget om att införa sociala färdigheter 

som en del av arbetet vid diagnostisering. Det talas även om att behandling av 

substansmissbruk borde implementeras i ett tidigt skede. Förslag på åtgärd som förespråkades 
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var även att hjälpa barn och unga i förebyggandet av exkludering bland kamrater i skolmiljön 

och genom kartläggning av sociala relationer vid diagnostisering. Att förse barn och ungdomar 

med verktyg för att förstå sig själva och sin diagnos beskrevs även vara av betydelse. Utefter 

att det konstaterats att individer med ADHD riskerar att hamna i kriminalitet till följd av brist 

på anknytning till arbetsmarknaden går det att göra tolkningen att det här finns behov av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Generellt verkar socialt utanförskap generera risk för 

ungdomarna och de unga vuxna med diagnosen att hamna i kriminalitet och det blir därmed 

viktigt att initiera åtgärder som arbetar för inkludering. 

  

Frågeställningarna och syftet har besvarats genom insamling och sammanställning av 

kunskapsläget inom området. Av resultatet framkommer det att hos barn, ungdomar och unga 

vuxna med ADHD föreligger viss förhöjd risk för att begå brottsliga handlingar. Associationen 

mellan ADHD och kriminalitet framkommer ur kontextuella faktorer kring individ samt 

relationen mellan individ och samhälle. Associationen är inte heller solklar mellan ADHD och 

kriminalitet utan mer att risk inom denna grupp föreligger vilket är viktigt att belysa. Resultatet 

påvisar även relevansen för att se till den enskilda individen och uppmärksamma faktorer kring 

denna inom privata, sociala och samhälleliga arenor i det förebyggande arbetet mot 

utanförskap. Utanförskapet från olika arenor påvisar en förhöjd risk för individen att hamna i 

fortsatt och mer allvarlig social problematik, därav vikten att belysa individer med ADHD för 

att förbättra deras livssituation och villkor. 

  

9.2 Metoddiskussion 

Under uppsatsens process har vissa hinder uppstått som lyfts upp i detta avsnitt för 

metoddiskussion. Den ursprungliga tanken var att analysera artiklar av enbart kvalitativ ansats 

men på grund av brist på antal träffar inkluderades även artiklar av kvantitativ ansats i denna 

uppsats. I och med detta blev insamlingen av empiri inte vad som från början efterfrågades och 

gav därmed inte en subjektiv förståelse av problematiken för enskilda individer. Istället 

framkom empiri som var av den mer generaliserbara typen. Detta medförde att enskilda 

individers upplevelser inte stod i fokus vilket var undertecknades förhoppning om att uppnå en 

förståelse kring. 

  

Under sökningar av artiklar i databasen ProQuest påvisade den slutgiltiga sökningen 114 träffar 

som resultat. Vid närmare kontroll av artiklarna i sökningen uppmärksammades det enbart 

finnas 105 artiklar medan resultatet för sökningen visade på 114 artiklar. Detta diskuterades 
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med en bibliotekarie på Mittuniversitetet samt handledare vilket ledde till genomförandet av 

en felanmälan på databasen ProQuest på bibliotekets hemsida. Kort därefter 

uppmärksammades att flertalet artiklar inte längre fanns med i söksträngen, då sökningen 

skedde nästkommande dag i samband med att analyseringen påbörjat. Då detta potentiellt 

påverkade vår tillförlitlighet diskuterades detta med bibliotekarie samt handledare. Genom ett 

gemensamt beslut med handledare skulle artiklar som framkommit under vår analys av 

inklusionskriterier gälla även om vissa artiklar försvunnit från den befintliga söksträngen. Ett 

mindre antal av de artiklar som framkom i söksträngen fanns inte heller på ProQuest som 

fulltext men återfanns på Google Scholar. Artiklar som återfanns i fulltext på Google Scholar 

användes, då antalet artiklar annars hade blivit för få om enbart ProQuest’s artiklar skulle 

använts. Undertecknade hade även ambitionen att kvalitetsgranska artiklar av relevans för 

uppsatsen men till följd av tidsbrist var detta ej möjligt att genomföra. Den kvalitetsgranskning 

som genomfördes var att endast vetenskapligt granskade primärstudier inkluderades samt de 

studier som mötte uppsatta inklusionskriterier. Artiklar som inte mötte de fastställda 

inklusionskriterierna för denna uppsats exkluderades, främst på grund av att de inte handlade 

om ADHD i relation till kriminalitet, att deltagarnas ålder i studierna överskred 29 år eller att 

DSM-systemet inte hade använts. De artiklar som inte uppfyllde kriterierna exkluderades vilket 

ledde till att 18 stycken artiklar inkluderades i resultatet. Då åldersspannet var brett fördelat i 

flertalet av de inkluderade artiklarna fick vi ändra vår åldersgrupp till barn, ungdomar och unga 

vuxna i 6-29 års ålder. 

  

Under analysprocessen skapades fem teman för resultatet, med studiens tre frågeställningar 

inkluderade. Detta då det framkom empiri där dessa teman tydligt framgick. Tematiseringen 

av resultatet i denna uppsats utfördes inte endast utefter frågeställningar utan genomfördes 

också för att tydligt påvisa vad som framkommit i tidigare forskning på området. Därutöver 

finns en önskan att detta kan leda till en större förståelse för vad tidigare forskning fokuserar 

på och hävdar inom området. Med andra ord även vad framtida forskning har behov av att 

undersöka. De teman som upprättades i framställandet av resultatet i denna uppsats ansågs av 

undertecknade ha tydliga samband med de frågeställningar som uppsatsen syftade till att svara 

på. Därav skapades två ytterligare teman utöver uppsatsens tre frågeställningar. 

Arbetsfördelningen mellan undertecknade under processens gång har varit jämställd. 

Undertecknade har arbetat tillsammans med varje del av arbetet från bolla idéer om ämne för 

uppsatsen samt den slutgiltiga produkten. Sökprocessen, sammanställningen av resultat, 

analysen samt diskussionen har allt gjorts tillsammans under kursens gång.  
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Undertecknade uppmärksammade vid kontroll av etiska ställningstaganden i utvalda artiklar 

att de flesta inkluderade artiklarna inte framfört etiska principer och överväganden i sina 

studier. Viktigt då en litteraturstudie genomförs är vetskapen att designen har vissa svagheter i 

sin utformning, på så sätt att det är begränsad mängd forskning som representeras. Detta då det 

är omöjligt att representera all aktuell forskning på området. Friberg (2006) beskriver även att 

det finns en risk för selektivt urval, att författaren väljer de studier som stödjer dennes tes. Det 

blev därmed av vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sina roller som författare till studien 

och till det urval som genomfördes vid insamlingen av data. Undertecknade har strävat efter 

att enbart välja artiklar för inklusion baserat på de kriterier som upprättats för denna uppsats.   

 

9.3 Fortsatt forskning 

Vid genomförandet av denna uppsats har tankar väckts kring områden för fortsatt forskning. 

Då associationen mellan ADHD, deltagande i brottsliga handlingar och kriminalitet verkar vara 

beroende av kontext, individuella förutsättningar samt anknytning till samhälleliga och sociala 

arenor är det svårt att finna “totala sanningar”. 

  

Under arbetsprocessen av denna uppsats märkte undertecknade att studier som belyser 

potentiella risk- och skyddsfaktorer främst var publicerade innan år 2006 och exkluderades 

därmed. Det efterfrågas därmed ny forskning kring risk- och skyddsfaktorer inom området för 

ADHD och kriminalitet. Mer specifikt eftertraktas ny forskning även kring risk- och 

skyddsfaktorer gällande familjeförhållanden och relationer, då det identifierats brist på aktuell 

forskning om sociala relationers påverkan på individen. Forskning beträffande könsskillnader 

efterfrågas även, då studier som framkommit i detta resultat främst fokuserat på pojkar eller 

män. För möjligheten att kunna generalisera associationen mellan ADHD och kriminalitet samt 

risk- och skyddsfaktorer är det av relevans att ett könsperspektiv beaktas i fortsatt forskning. 

Avsaknad av forskning med fokus på flickor eller kvinnor med diagnosen har även identifierats 

och efterfrågas därmed. Som tidigare nämnt var ett få antal av de inkluderade studierna av 

kvalitativ ansats, vilket från början av uppsatsen efterfrågades. Fortsatt forskning föreslås 

därmed vara av kvalitativ ansats för att möjliggöra en mer subjektiv förståelse av 

problematiken. 

  

Det är av vikt att uppmärksamma ADHD hos ungdomar och unga vuxna för att möjliggöra 

uppstarten av en behovsspecificerad behandling utefter individens svårigheter. Vidare 
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forskning kring området bör bedrivas i syfte till att förhindra brottslighet hos denna grupp 

individer. Det kan hjälpa denna grupp individer i skola, relationer och den vardagliga 

livssituationen genom att belysa dess behov av insatser. Vidare forskning behövs även av 

preventiva insatser som kan vara behjälpliga för att ungdomar med ADHD inte ska begå 

brottsliga handlingar. Undertecknade fann även relevansen av fortsatta studier av konkreta 

insatser för ett preventivt arbete med ungdomar med ADHD och kriminalitet. Det finns mycket 

forskning om ADHD och kriminalitet var för sig. Avseende kombinationen ADHD och 

kriminalitet med fokus på ungdomar och unga vuxna fanns inte mycket alls. Det är av vikt att 

det forskas vidare om associationen, eftersom det kan generera mer behovsanpassad 

information som kan vara behjälplig i större utsträckning på individnivå. 

  

9.4 Avslutning 

Det saknas mycket forskning kring barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD:s erfarenheter 

och upplevelser i relation till kriminalitet. Då denna grupp är i risk att försättas i 

diskriminerande och förtryckande strukturer med marginalisering som följd är det av vikt att 

detta förs in i den dagliga samhällsdebatten. Detta för att kunna förbättra den enskilda 

individens livskvalité och förhindrandet av deltagande i brottsliga handlingar, vilket på sikt kan 

sänka samhällskostnaderna inom exempelvis rättsväsendet. Som socialarbetare är det också av 

vikt att ha kunskap om ADHD hos barn, ungdomar och unga vuxna i arbetet. Användbarheten 

för denna studie föreslås vara inom utbildningar med inriktning på psykiatri, kriminologi, 

sociologi samt för studenter inom socialt arbete. Institutioner, vårdinriktade arbetsplatser och 

andra intresserade parter kan också nyttjas av informationen som framkommer i denna studie. 

Undertecknades förhoppningar kring denna uppsats är att sprida kunskap och intresse för att 

kunna uppmärksamma denna grupp individer och förbättra dess integration inom sociala och 

samhälleliga arenor i samhället. Detta då allas lika värde och social rättvisa bör vara tillgängligt 

för alla individer oberoende av funktionsnedsättning eller annan social problematik. 
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Bilaga 1 

Artikelmatris 

NR Författare, År,  

Titel, Tidskrift, 

Land  

Problem och syfte  Metod för urval och 

datainsamling  

Resultat Databas/Sökord

/Datum  

1 Tidefors, I., & Strand, 

J. (2012). Life history 

interviews with 11 

boys diagnosed with 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder who had 

sexually offended: A 

sad storyline. Journal 

of Trauma & 

Dissociation 

 

Land: Storbritannien 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

ungdomar med 

ADHD som blivit 

sexuellt utnyttjade 

upplevde sin 

vardag och 

symptom av 

diagnosen ADHD.  

Elva ungdomar i ålder 

14 till 19 deltog i 

studien genom 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultatet visade att om 

ungdomarna blivit nekade, 

mobbade och traumatiserade i 

tidig ålder kunde det bidra till en 

reaktion som liknande ADHD 

symptom. Resultatet visade även 

att de ungdomar som tidigare 

blivit sexuellt utnyttjade hade en 

förhöjd risk att begå impulsiva 

sexuella brott själva.  

PsycINFO, 

(kombinerade 

sökblock), 

2017-11-27. 

2 Jackson, D.B., & 

Vaughn, M.G. 

(2017). Sleep and 

preteen delinquency: 

Is the association 

robust to ADHD 

symptomatology 

and ADHD 

diagnosis? Journal 

of Psychopathology 

and Behavioral 

Assessment 

 

Land: USA 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om det fanns ett 

samband mellan 

sömnbeteende, 

sömnfrekvens och 

kriminalitet i 

tidiga tonår. Även 

att undersöka om 

eller hur ADHD 

symptom eller 

diagnos kunde 

förklara 

kopplingen. 

Insamlingen av data 

skedde genom att 3500 

föräldrapar 

rapporterade sina 

barns sovmönster från 

dess att barnen var 3 år 

upp till tidiga tonår. 

Föräldrarna 

rapporterade även om 

barnen fått en ADHD-

diagnos.  

Resultatet visade att sömn kunde 

ha en påverkan på deltagande av 

brottsliga handlingar hos 

ungdomar med ADHD. Det 

beskrevs en prevalens mellan 

sömnsvårigheter och minskad 

sömnduration som i sin tur ökade 

ADHD-symtomen i tonåren. 

Detta medförde att symptomen 

för ADHD förstärktes hos 

ungdomarna med sömnproblem, 

vilket i sin tur ökade risken för 

deltagande i 

ungdomsbrottslighet. Studien 

redovisade att varje extra timme 

av sömn minskade symptomen 

för ADHD hos ungdomar med 

elva procent.  

PsycINFO, 

(kombinerade 

sökblock), 

2017-11-27. 

3 Molina, B. S. G., 

Walther, C. A. P., 

Cheong, J., 

Pedersen, S. L., 

Gnagy, E. M., & 

Pelham, W. E., Jr. 

(2014). Heavy 

alcohol use in early 

adulthood as a 

function of 

childhood ADHD: 

Developmentally 

specific mediation 

by social 

impairment and 

delinquency. 

Experimental and 

Clinical 

Psychopharmacolog

y.  

Studiens syfte var 

att undersöka 

risken för 

ungdomsbrottsligh

et och social 

missanpassning i 

relation till hög 

alkoholkonsumtio

n i ung vuxen 

ålder. 

Data insamlades 

genom 13 stycken 

intervjuer från en 

tidigare longitudinell 

studie. Utdrag från 

dessa PALS intervjuer 

medförde till att 265 

deltagare inkluderades 

i studien. 148 stycken 

var diagnostiserade 

med ADHD och 117 

stycken var utan 

diagnos. Studiens 

deltagare var i åldrarna 

14-20 år. Dessa 

deltagare jämfördes 

sedan med varandra.    

Resultatet påvisade inget 

samband mellan ADHD och 

högre frekvens av alkoholintag i 

jämförelse med de utan diagnos.  

Det påvisades dock att ungdomar 

med ADHD och en tidig 

alkoholdebut höjde risken för 

andra konsekvenser såsom 

ungdomsbrottslighet och social 

missanpassning. CD påvisades 

även som en riskfaktor för 

ungdomar med ADHD och en 

hög alkoholkonsumtion.  

PsycARTICLE

S, (kombinerade 

sökblock), 

2017-11-27. 
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Land: USA 

4 Mrug, S., Molina, 

B.S.G., Hoza, B., 

Gerdes, A.C., 

Hinshaw, S.P., 

Hechtman, L., & 

Arnold, L.E. (2012). 

Peer rejection and 

friendship in 

children with 

Attention-

Deficit/Hyperactivit

y Disorder: 

Contributions to 

long-term outcomes. 

Journal of 

Abnormal Child 

Psychology.  

 

Land: USA 

Studiens syfte var 

att undersöka hur 

exkludering och 

brist på ömsesidig 

vänskap i skolan 

kunde leda till 

långsiktiga 

negativa 

konsekvenser för 

barn med ADHD. 

Studien syftade 

även till att 

undersöka om 

ömsesidig 

vänskap kunde 

verka som 

skyddande faktor 

för eventuella 

individuella 

långsiktiga 

negativa 

konsekvenser.  

Datainsamling skedde 

genom intervjuer med 

879 stycken barn och 

deras vårdnadshavare, 

varav 579 stycken av 

barnen var 

diagnostiserade med 

ADHD enligt DSM-

systemet. Uppföljning 

skedde under åtta års 

tid, från dess att 

deltagarna i studien 

var i genomsnitt nio år 

upp tills dess att de var 

i genomsnitt 17 år.  

Studiens resultat påvisade att 

barn med ADHD som blivit 

exkluderade av kamrater i skolan 

kan erfara flertalet negativa 

konsekvenser i tonår och tidigt i 

vuxenlivet. Individer med 

ADHD påvisade särskilt hög risk 

för att bland annat delta i 

allvarligare former av brottsliga 

handlingar i ålder 14-15 om de 

blivit exkluderade från kamrater i 

skolan som tio-åring.  

 

ERIC, 

(kombinerade 

sökblock), 

2017-11-27. 

5 Fletcher, J. M. 

(2014). The effects 

of childhood ADHD 

on adult labor 

market outcomes. 

Health Economics.  

 

Land: USA  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

associationen 

mellan ADHD 

och anknytning 

till 

arbetsmarknaden.  

Longitudinell studie 

som genomfördes 

genom intervjuer på 

ungdomar från dess att 

deras genomsnittsålder 

var 7 år. Uppföljning 

skedde ett år, sex år 

samt 13 år efter att 

studien inletts. 

Intervjuer 

genomfördes även på 

deltagarnas syskon.  

Resultatet påvisade att ADHD är 

länkat med försämrad skolgång 

samt deltagande i brottsliga 

handlingar som vuxen samt 

andra potentiella konsekvenser 

till följd av symptom och andra 

faktorer i individens närmiljö. 

PsycINFO, 

(kombinerade 

sökblock), 

2017-11-27.   

6 Anckarsäter, H., 

Nilsson, T., 

Ståhlberg, O., 

Gustafson, M., 

Saury, J., Råstam, 

M., & Gillberg, C. 

(2007). Prevalences 

and configurations 

of mental disorders 

among 

institutionalized 

adolescents. 

Developmental 

Neurorehabilitation.  

 

Land: Sverige 

Syftet med studien 

var att undersöka 

prevalensen  

mellan 

psykiatriska 

diagnoser bland 

institutionaliserad

e ungdomar i 

relation till 

beteendeproblema

tik och 

ungdomsbrottsligh

et. ADHD var en 

utav de 

psykiatriska 

diagnoserna.  

60 stycken ungdomar 

deltog från en sis-

institution samt 70 

från en annan sis-

institution. Deltagarna 

i studien var mellan 

tolv och 20 år. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

kontinuerligt under en 

tidsperiod på tolv 

månader. 

Resultatet påvisade att 53% av 

ungdomarna diagnostiserades, 

varav 39% av deltagarna 

diagnostiserades med ADHD. En 

tredjedel av alla ungdomarna i 

denna studie gavs 

psykofarmakologisk behandling, 

dock var denna andel för 

ungdomar med ADHD liten.  

Resultatet visade även att en stor 

andel av ungdomarna var i behov 

av psykiatrisk behandling, vilket 

författarna menar hade kunnat 

förhindra ungdomarna att hamna 

inom institutionerna om det skett 

vid tidigare skede.  

PsycINFO 

(kombinerade 

sökblock), 

2017-11-27.  

7 D'Amico, F., Knapp, 

M., Beecham, J., 

Sandberg, S., 

Syftet med studien 

var att kartlägga 

unga vuxna med 

Studien genomfördes 

som en longitudinell 

uppföljningsstudie 

Resultatet visade att CD 

genererade två till tre gånger 

högre risk för samhällskostnader 

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 
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Taylor, E., & Sayal, 

K. (2014). Use of 

services and 

associated costs for 

young adults with 

childhood 

hyperactivity/condu

ct problems: 20-year 

follow-up. The 

British Journal of 

Psychiatry.  

 

Land: UK 

ADHD och/eller 

CDs användande 

av serviceinsatser 

och kostnader för 

samhället.  

med 3215 stycken 

pojkar som deltagare i 

ålder sex till sju år. 

Uppföljningen skedde 

under en period av 20 

år. Insamlingen av 

data skedde genom 

självrapportering av 

vårdnadshavare och 

lärare, fram tills dess 

att deltagarna var över 

18 år och då skedde 

insamlingen av data 

genom intervjuer med 

pojkarna.  

som vuxen, främst i form av 

Kriminalvård eller övriga 

rättsväsende. Kombination av 

ADHD och CD visade högst 

kostnad gällande vård och 

sociala insatser samt lägst 

kostnad för rättsväsende. 

Resultat visade att ungdomar 

med ADHD var i stor 

sannolikhet att ta del av insatser 

från social välfärd i vuxen ålder, 

men inte i lika stor utsträckning 

som individer med CD. 

 

2017-11-27.  

8  Grieger, L., & 

Hosser, D. (2012). 

Attention deficit 

hyperactivity 

disorder does not 

predict criminal 

recidivism in young 

adult offenders: 

Results from a 

prospective study. 

International 

Journal of Law and 

Psychiatry 

 

Land: Tyskland 

Studien syftade 

till att undersöka 

om ADHD-

diagnoser hos 

unga vuxna 

intagna kunde 

förutspå återfall i 

kriminalitet.  

 

Studien inkluderade 

283 manliga intagna 

på tre olika anstalter i 

åldrarna 15 till 24 år. 

Studien genomfördes 

genom uppföljning vid 

tre intervjutillfällen. 

Första intervjun 

skedde i början av den 

intagnas vistelse på 

anstalt, den andra 

genomfördes fem 

månader efter ankomst 

och den sista intervjun 

skedde kort innan den 

intagnas frigivning. 

Vid tredje tillfället 

genomfördes även en 

scanning för att 

kontrollera 

förekomsten av 

ADHD hos de intagna. 

Fler än hälften av de intagna 

uppfyllde kriterier för diagnosen 

i barndomen, med andra ord tio 

gånger vanligare jämfört med 

normalbefolkningen. Resultatet 

visade även att unga vuxna 

intagna med ADHD inte 

genererade en ökad risk för att 

återfalla i kriminalitet. Däremot 

framkom att de intagna med 

ADHD återföll i kriminalitet 

kortare tid efter de blivit 

frisläppta från anstalt, jämfört 

med intagna utan diagnos.  

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28 

9 Molina, B. S. G., 

Pelham, W. E., 

Gnagy, E. M., 

Thompson, A. L., & 

Marshal, M. P. 

(2007). Attention-

Deficit/Hyperactivit

y Disorder Risk for 

Heavy Drinking and 

Alcohol Use 

Disorder Is Age 

Specific. 

Alcoholism, Clinical 

and Experimental 

Research.  
 

Land: USA 

Syftet med studien 

var att identifiera 

en specifik ålder 

där det föreligger 

en hög risk för 

skadlig eller högre 

frekvens av 

alkoholkonsumtio

n hos ungdomar 

och unga vuxna 

som 

diagnostiserats 

med ADHD i 

barndomen.   

Studien genomfördes 

som en longitudinell 

studie med 364 

stycken deltagare med 

en diagnostiserad 

ADHD som blev 

intervjuade för att 

sedan delta vid 

uppföljning åtta år 

senare. Antingen var 

ungdomarna i ålder 

11-17 år eller unga 

vuxna i ålder 18-28 år.  

Två jämförelsegrupper 

i samma åldrar utan 

diagnos adderades för 

möjlighet att 

identifiera skillnader.  

Resultaten påvisade att 

ungdomar med ADHD i ålder 

15-17 år visade en förhöjd risk 

för en hög och skadlig 

alkoholkonsumtion och att 

ungdomar med ADHD i ålder 

elva till 14 inte visade sådan 

förhöjd risk. ADHD i 

kombination med CD eller 

antisocialt beteende visade även 

en förhöjd risk för 

alkoholproblematik i yngre ålder 

jämfört med kontrollgrupperna.  

PsycINFO 

(finns på 

ProQuest men 

undertecknade 

hämtade den på 

Google 

Scholar), 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28.  

10 Harty, S. C., Studiens syfte var Genomfördes som en Resultaten påvisade att PsycINFO, 
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Galanopoulos, S., 

Newcorn, J. H., & 

Halperin, J. M. 

(2013). 

Delinquency, 

aggression, and 

attention‐ related 

problem behaviors 

differentially predict 

adolescent substance 

use in individuals 

diagnosed with 

ADHD. The 

American Journal 

on Addictions 

 

Land: USA 

att mäta graden av 

aggression, 

uppmärksamhet 

och kriminalitet i 

relation till 

substansbruk 

bland ungdomar 

som 

diagnostiserats 

med ADHD.  

 

uppföljningsstudie 

under tio års tid, från 

dess att de 97 

deltagarna var nio år. I 

studiens början 

självrapporterade 

vårdnadshavare och i 

studiens senare skede 

var det ungdomarna 

som själva 

rapporterade 

information till studien 

via formulär och 

intervjuer.  

 

aggressivitet och kriminella 

beteenden bland ungdomarna 

med diagnosen inte visade någon 

signifikant association till 

substansbruk i ung vuxen ålder. 

Däremot påvisades en förhöjd 

risk för dessa ungdomar att 

hamna i substansbruk. 

Ungdomsbrottslighet hos 

ungdomar med ADHD påvisade 

en förhöjd risk för substansbruk i 

äldre ålder.  

 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28. 

11 Sibley, M. H., 

Pelham, W. E., 

Molina, B. S. G., 

Gnagy, E. M., 

Waschbusch, D. A., 

Biswas, A., . . . 

Karch, K. M. 

(2011). The 

delinquency 

outcomes of boys 

with ADHD with 

and without 

comorbidity. 

Journal of 

Abnormal Child 

Psychology.  

 

Land: USA 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

associationen 

mellan ADHD i 

barndomen och 

ungdomsbrottsligh

et.  

Longitudinell studie 

som inkluderade barn 

mellan fem och tolv 

år. Uppföljning skedde 

då barnen blivit 

ungdomar och sedan 

även i ung vuxen 

ålder. 288 män 

diagnostiserade med 

ADHD under barndom 

jämfördes med 209 

män utan diagnosen. 

Ytterligare 

jämförelsegrupper var 

ADHD i kombination 

med CD och  ADHD i 

kombination med 

ODD.  

Resultatet påvisade att gruppen 

individer med ADHD i 

kombination med CD visade ett 

större utfall av brottsliga 

handlingar än resterande 

kontrollgrupper. Enbart ADHD 

och ADHD i kombination med 

ODD i barndomen påvisade en 

debut i yngre ålder i brottsliga 

handlingar. Dessa tre grupper 

föreligger en förhöjd risk att begå 

brottsliga handlingar i jämförelse 

med kontrollgruppen, även om 

ADHD i kombination med CD 

förelåg störst risk.  

PsycINFO, 

(finns även på 

Google 

Scholar), 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28.   

12 Gudjonsson, G. H., 

Sigurdsson, J. F., 

Sigfusdottir, I. D., & 

Young, S. (2014). A 

national 

epidemiological 

study of offending 

and its relationship 

with ADHD 

symptoms and 

associated risk 

factors. Journal of 

Attention Disorders. 

 

Land: Island 

Syftet med denna 

studie var att 

förklara relationen 

mellan kriminellt 

handlande, ADHD 

och komorbida 

riskfaktorer.   

En enkät skickades ut 

till 11,388 studenter i 

åldrar 16 till 24 år i 

syfte att mäta olika 

variabler som våld, 

brottslighet, ADHD 

symptom, CD, 

substansbruk, 

umgänge med 

kamrater som begår 

kriminella handlingar, 

aggressivt beteende 

och liknande. 

Resultatet påvisade att relationen 

mellan ADHD och deltagande i 

brottsliga handlingar i stort 

kunde förklaras av indirekta 

komorbida faktorer såsom 

substansbruk, komorbiditet av 

CD, våldsamma attityder och 

kamrater som begår brottsliga 

handlingar.  

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28.  

13 Mallett, C. A., Dare, 

P. S., & Seck, M. M. 

(2009). Predicting 

juvenile 

delinquency: The 

nexus of childhood 

Studien syftade 

till att undersöka 

olika diagnoser 

och dess samband 

till kriminalitet 

(ADHD 

Studien genomfördes 

genom insamling av 

data från olika sociala 

och vårdinriktade 

myndigheters register. 

Uppföljning av 

Resultatet påvisar att det inte 

finns en ökad risk för ungdomar 

med diagnosen att begå brottsliga 

handlingar. Studien påvisade att 

någon form av depression 

associerades med senare 

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28. 
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maltreatment, 

depression and 

bipolar disorder. 

Criminal Behaviour 

and Mental Health 

 

Land: USA 

inkluderat).  insamling av data 

skedde i fyra år. 555 

stycken ungdomar, de 

flesta män, i åldrarna 

13 till 17 inkuderades 

anonymt i studien. 16 

procent av deltagarna 

var diagnostiserade 

med ADHD.  

kriminalitet, men att ADHD inte 

gjorde det. 

14 Soltis, S. L., Probst, 

J., Xirasagar, S., 

Martin, A. B., & 

Smith, B. H. (2017). 

Diagnostic and 

demographic 

differences between 

incarcerated and 

nonincarcerated 

youth (ages 6-15) 

with ADHD in south 

carolina. Journal of 

Attention Disorders.  

 

Land: USA 

Syftet med studien 

var att analysera 

diagnostiska och 

demografiska 

faktorer för att 

identifiera risker 

av ett brottsligt 

beteende vilket 

resulterar i 

arrestering hos en 

grupp 

barn/ungdomar 

med diagnosen 

ADHD.  

Genomfördes som en 

kohortstudie med 

15,742 barn med 

ADHD i ålder sex till 

15 år mellan 

tidsperioden 2003 till 

2006. Kartläggning av 

data om arrestering 

skedde under åren 

2005 samt 2006.  

Resultatet påvisade att olika 

demografiska faktorer såsom 

familj, bostadsort och liknande 

var faktorer som kunde generera 

risk för ungdomen att hamna 

inom rättssystemet. Komorbida 

faktorer påvisade en förhöjd risk 

för arrestering inom gruppen 

ungdomar med ADHD. ADHD i 

kombination med CD visade en 

förhöjd risk för 

ungdomsbrottslighet i jämförelse 

med de andra grupperna.  

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-28. 

15 Dalsgaard, S., 

Mortensen, P. B., 

Frydenberg, M., & 

Thomsen, P. H. 

(2013). Long‐ term 

criminal outcome of 

children with 

attention deficit 

hyperactivity 

disorder. Criminal 

Behaviour and 

Mental Health 

 

Land: Danmark 

Studien syftade 

till att jämföra 

risken för barn 

med ADHD och 

barn utan 

diagnosen att 

dömas för brott i 

vuxen ålder.  

Studien genomfördes 

genom insamling av 

data från en 

psykiatrisk klinik och 

från utdrag ur 

belastningsregister. 

Insamlingen 

inkluderade 206 

stycken barn i åldrar 

fyra till 15 år som 

blivit diagnostiserade 

med ADHD på den 

psykiatriska kliniken. 

Data från 

belastningsregister 

insamlades fram tills 

dess att deltagarnas 

genomsnittsålder var 

31 år. Insamlingen av 

data jämfördes sedan 

med generella 

befolkningen i 

Danmark.  

Resultaten visade att ungdomar 

med ADHD av kombinerad typ 

(hyperaktivitet och impulsivitet) 

påvisade högre risk för 

deltagande i brottsliga handlingar 

än ungdomar med i huvudsak 

ouppmärksamhet. ADHD i 

kombination med CD i 

barndomen visade på en dubbel 

förhöjd risk för deltagande i 

brottsliga handlingar senare i 

livet.  

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-29. 

16 Falk, A. E., Lee, S. 

S., & Chorpita, B. F. 

(2017). Differential 

association of youth 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder and anxiety 

with delinquency 

and aggression. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

associationen 

mellan ADHD, 

ångest, 

ungdomsbrottsligh

et och aggression.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes på 729 

barn och ungdomar i 

åldrarna fem till 17 år. 

Fyra grupper 

skapades; 1) ADHD, 

2) ångest, 3) ADHD i 

kombination med 

Resultatet påvisade att ungdomar 

med ADHD begick brottsliga 

handlingar i större utsträckning 

än ungdomar med ångest. Dock 

var det ingen stor skillnad mellan 

frekvensen av brottsligt 

handlande mellan ADHD, 

ADHD i kombination med 

ångest och kontrollgruppen. 

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-29. 



 

51 
 

Journal of Clinical 

Child and 

Adolescent 

Psychology. 

 

Land: USA 

ångest och 4) 

kontrollgrupp utan 

diagnos. Intervjuerna 

skedde tillsammans 

med barnens och 

ungdomarnas 

vårdnadshavare. 

Barnen 

självrapporterade, 

vårdnadshavare 

intervjuades och 

därefter skedde en 

intervju med både barn 

och vårdnadshavare. 

Resultaten visade även att 

gruppen med enbart ADHD var 

aggressivare än ungdomarna med 

ångest och ungdomarna med 

ADHD i kombination med 

ångest. Relevansen av inre och 

yttre faktorer på individuell- 

samt kollektiv nivå visades 

kunna  påverka utfallet av 

ungdomsbrottslighet bland dessa 

grupper barn och ungdomar.   

17 Molina, B. S., Flory, 

K., Hinshaw, S. P., 

Greiner, A. R., 

Arnold, L. E., 

Swanson, J. M., . . . 

Wigal, T. (2007). 

Delinquent Behavior 

and Emerging 

Substance Use in the 

MTA at 36 Months: 

Prevalence, Course, 

and Treatment 

Effects. Journal of 

the American 

Academy of Child & 

Adolescent 

Psychiatry 

 

Land: USA 

Syftet med studien 

var att jämföra 

brottsligt beteende 

och tidigt 

substansbruk 

bland ungdomar 

med och utan en 

ADHD-diagnos.  

Av de 868 deltagarna i 

studien, var 579 

stycken 

diagnostiserade med 

ADHD och de övriga 

289 deltagarna var 

slumpmässigt utvalda 

som jämförelsegrupp. 

Deltagarna i studien 

var elva till 13 år 

under genomförandet 

av studien. Insamling 

av data skedde genom 

självrapportering, där 

ungdomarna själva 

fick uppge kriminellt 

handlande och 

substansbruk. 

Uppföljning skedde 

vid tre tillfällen, varav 

den sista genomfördes 

24 månader efter att 

studien inletts.  

Resultaten visade att ungdomar 

med ADHD deltog i brottsliga 

handlingar i större utsträckning 

än ungdomar utan diagnosen. 

Största andelen av ungdomarna 

med ADHD var inte inblandade i 

grövre form av kriminalitet och 

mindre än en tredjedel av dessa 

ungdomar hade varit inblandade i 

någon form av kriminalitet.  

ERIC, 

(kombinerat 

sökblock),  

2017-11-29. 

18 DiLallo, J. J., Jones, 

M., & Westen, D. 

(2009). Personality 

subtypes in 

disruptive 

adolescent males. 

Journal of Nervous 

and Mental Disease.  

 

Land: USA 

Studien syftade 

till att undersöka 

om skillnader i 

personligheter 

möjliggör en 

heterogenitet i och 

över DSM 

diagnostiska 

kategorier för 

“störande” 

ungdomar.   

293 ungdomar i ålder 

14 till 18 deltog i 

studien genom 

slumpmässigt urval i 

ett vårdnadsregister. 

Av 138 stycken pojkar 

hade 71 stycken 

diagnosen “Disruptive 

Behavior Disorder” 

(DBD). Dessa 71 

stycken pojkar 

genomgick sedan en 

Q-sort instrument, där 

olika personliga 

faktorer delades in i 

variabler.  

Resultatet påvisade att 

subpersonligheten för impulsiv 

brottslighet innefattade 70 

procent av de deltagande med en 

ADHD-diagnos. De psykopatiska 

ungdomarna påvisade mer 

aggressivitet än de övriga 

grupperna. Personlighetsstypen 

för socialt utanförskap visade 

lägst poäng beträffande sociala 

relationer. Pojkarna i kategorin 

“impulsiv brottslighet” var mer 

extroverta än andra 

personlighetstyper i studien.  

PsycINFO, 

(kombinerat 

sökblock), 

2017-11-29. 

 


