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Prevalens av ADHD bland fängelsedömda män och kvinnor: Vilka 
skillnader och likheter finns mellan könen?

Studiens syfte är att undersöka hur stor del av de män och kvinnor som 
döms till fängelse som har uppmärksamhetsstörning (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, ADHD). Den skall även besvara frågan om 
huruvida det finns skillnader mellan könen i prevalens, samt om det 
finns korrelation mellan ADHD och Antisocial personlighetsstörning 
(ASPD). Metoden som används är självskattningsformulär som är 
välbeprövade inom detta område, Wender-Utah rating Scale (WURS) 
och Mini Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I.). Formulären besvarades 
av 49 fängelsedömda män och kvinnor, vilka var inskrivna på 
kriminalvårdsanstalter i mellansverige. Resultatet av studien visar att en 
hög andel av den aktuella populationen har både ADHD och ASPD. 
Skillnaderna mellan könen är statistiskt inte signifikanta, men rent 
procentuellt ligger kvinnor högre i prevalens av ADHD än männen. 
Resultatet är dock svårtolkat då det var för få manliga deltagare, och bör 
därmed tolkas försiktigt.

Nyckleord: ADHD, CD, ASPD, fängelse, könsskillnader
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Prevalence of ADHD among male and female prison inmates: What 
differences and similarities are there between sexes? 

The aim of this study is to investigate how many of the men and women 
sentenced to prison that suffer from Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD). It also aims to answer the question of however there 
is a difference between sexes according to prevalence, and the 
correlation between ADHD and antisocial personality disorder (ASPD). 
The method used is self-report questionnaires which are well tested for 
this purpose, Wender-Utah Rating Scale (WURS) and Mini 
Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I). The questionnaires were 
answered by 49 male and female prison inmates, who were residing in 
prisons in mid-Sweden. The results of the study show that a high 
number of the population suffers from both ADHD and ASPD. The 
differences in sexes were not statistically significant, but based on 
numbers the females are higher in prevalence than the males in ADHD. 
Since there were few males in this study, the results, however, need to 
be interpreted with caution.
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Prevalens av ADHD bland fängelsedömda män och kvinnor: 

Vilka skillnader och likheter finns mellan könen?

I en litteraturstudie av Eriksson och Lindéh (2009) dras slutsatsen att pojkar och flickors 
symptombilder vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) skiljer sig något och att 
diagnostiseringen för flickor blir lidande av detta då den är utformad efter pojkarnas 
symptombild. Författarna drar slutsatsen att detta leder till att många flickor lider i det tysta 
utan att någonsin få hjälp med sina problem. Även i den allmänna debatten reflekteras detta då 
ADHD fortfarande ses som ett problem som endast drabbar pojkar och några få hyperaktiva 
flickor, vilket dock börjar lyftas fram att så inte är fallet (Asker, 2008). Vad händer då med de 
flickor som inte får hjälp? Det finns många riskfaktorer för en obehandlad ADHD. För flickor 
är det bland annat problem med att passa in i sociala sammanhang då ADHD innebär att de inte 
alltid följer gällande könsrollsmönster samt att impulsiviteten kan leda till en ökad risk att bli 
gravid vid ung ålder (Nadeau, Littman & Quinn, 2002). För båda könen finns även en ökad risk 
för drog- och alkoholmissbruk. En annan riskfaktor som gäller både pojkar och flickor är den 
ökade risken för beteendestörningar samt att falla in i kriminalitet (Bartol & Bartol, 2008). Att 
flickor blir sämre diagnostiserade borde till följd av detta synas bland annat inom 
kriminalvården där en stor andel skulle kunna ha ADHD, kanske kan de till och med vara fler 
än manliga inskrivna inom kriminalvården med det här funktionshindret. Syftet med den här 
studien är att undersöka om det kan vara så att en stor del av de som hamnar i fängelse som 
vuxna kan ha ADHD. Studien undersöker även om det finns skillnader i prevalens av ADHD 
mellan män och kvinnor. När det gäller problembeteenden såsom drog- och alkoholmissbruk, 
stölder mm diagnostiseras de som ägnar sig åt dylika beteenden ofta med uppförandestörning 
(Conduct Disorder, CD) eller Antisocial personlighetsstörning (ASPD). Det skulle kunna vara 
så att vissa av de odiagnostiserade barnen och vuxna som lider av ADHD, får dessa diagnoser 
till följd av att deras problem inte uppmärksammas i tid. Därmed finns det en möjlighet att färre 
skulle behöva dessa diagnoser till följd av ADHD, om ADHD diagnostiserades på rätt sätt och i 
rätt tid. För att veta om det verkligen är så, måste detta dock undersökas noggrant, och därför är 
det viktigt att även ta med detta i den här studien. Genom att undersöka utbredningen av 
ADHD, ASPD och CD i fängelsemiljö ger det en möjlighet att sätta in resurser och insatser i 
den mängd som behövs, samt fördela dessa bättre mellan män och kvinnor utifrån faktiska 
förhållanden. Det ger dessutom en fingervisning om hur barn med ADHD och CD riskerar att 
utvecklas över tid, om insatser inte görs i barndomen för att hjälpa dem till ett psykiskt 
välmående. Denna studie ger grund för fortsatt forskning i hur män och kvinnor skiljer sig, eller 
liknar varandra, i prevalensen av dessa störningar och kan därmed hjälpa till med att slå hål på 
en del fördomar om att endast män är drabbade.

ADHD
ADHD  är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som drabbar såväl män som kvinnor 

(American Psychiatric Association, 2000). Funktionshindret karaktäriseras av problem med 
uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet, vilket visar sig i flera olika miljöer såsom 
hemmet, skolan, arbetet, vid fritidsaktiviteter mm. För att få diagnosen krävs dessutom att vissa 
symptom debuterat innan 7 års ålder. I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
4:th edition, Text Revision (DSM-IV-TR) (American Psychiatric Association, 2000) delas 
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ADHD in i tre undergrupper: kombinerad typ, huvudsakligen bristande uppmärksamhet samt 
huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet.

I DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) står även att män och pojkar 
oftare drabbas än kvinnor och flickor (ratio mellan 2:1 och 9:1), och att prevalensen i 
normalbefolkningen är mellan 3 och 7 % (American Psychiatric Association, 2000). I Sverige 
har få prevalensstudier gjorts, men en av dessa visar att prevalensen kan ligga runt 4 % 
(Kadesjö & Gillberg, 2001). Prevalensen kan dock ifrågasättas en del, då det finns studier som 
visat på att upp emot 10 % i en normalpopulation kan ha ADHD (Montiel, Peña, Montiel-
Barbero & Polanczyk, 2007). Även uppgiften om ration mellan män och kvinnor med ADHD 
har ifrågasatts och kan beräknas att vara mellan 1:1 och 4:1 i normalpopulationen, samt mellan 
4:1 och 9:1 i en klinisk population (Thorell & Rydell, 2008). Den vanliga uppfattningen är att 
pojkar drabbas oftare och värre än flickor, men enligt en relativt ny rapport från Statens 
beredning för medicinsk utredning (SBU) har det visat sig att flickor lider lika mycket av sin 
ADHD i vardagen som pojkar gör (Kopp et al. 2005). Då uppfattningen om att flickors ADHD 
är mindre allvarlig än pojkarnas lever kvar, får detta stora effekter vid remittering, 
diagnostisering och behandling. Det har visat sig att lärare remitterar färre flickor till utredning, 
trots att samma problembeteende finns som hos pojkarna (Sciutto, Nolfi & Bluhm, 2004). Det 
har dessutom visat sig att lärarna tror att medicinering hjälper snabbare och bättre på pojkar, 
och detta kan vara en av anledningarna till att färre flickor remitteras. Följden av att inte få 
hjälp, kan misstänkas i vissa fall, bli självmedicinering, och särskilt då i form av 
centralstimulantia, exempelvis amfetamin. Detta visade sig i en svensk undersökning hos 
fängelsedömda kvinnor där samtliga av dem som uppfyllde kriterierna för ADHD även hade ett 
drog- eller alkoholmissbruk eller -beroende (Konstenius, Lundholm, Jayarama-Lindström, 
Philips & Franck, 2009). Studien visade även på att 29% av de intagna kvinnorna som 
intervjuades uppfyllde kriterierna för ADHD. En studie i Tyskland har tidigare visat på en 
prevalens hos  kvinnor intagna på kriminalvårdsanstalt på upp till 17,5% , dock varierade 
prevalensen med åldern och den högsta prevalensen fanns hos de yngre kvinnorna (Rösler, 
Retz, Yacoobi, Burg & Retz-Junginger, 2009). Kvinnorna under 25 år hade den högsta 
prevalensen, medan kvinnorna över 45 år var nära nog nere på 0%. Den totala prevalensen var 
10%. Vad gäller manliga interner visade en studie på Island att 50% hade ADHD i barndomen, 
medan 30% vid testtillfället, då de var mellan 19 och 56 år hade ADHD-symptom (Einarsson, 
Sigurdsson, Gudjonsson, Newton & Bragason, 2009). Samma siffror i en studie från Skottland 
visade på 24% barndoms ADHD och 14% med symptom vid testtillfället, då deltagarna hade en 
genomsnittlig ålder på 30 år (SD=8.2) (Young et al., 2008). I en studie från USA där man 
jämförde manliga och kvinnliga nyintagna brottslingar hade 14,3% av kvinnorna och 23,1% av 
männen ADHD vid testtillfället, dock var skillnaden inte signifikant (Westmoreland et al., 
2010).

För att avgöra om en person har ADHD i klinisk miljö genomgår patienten en rad olika 
tester. Detta är dock oftast inte möjligt att genomföra på stora populationer i forskningssyfte, 
utan man använder sig här av olika formulär och intervjuer. 

För att bedöma förekomst av ADHD i barndomen i en vuxen population används ofta 
Wender Utah Rating Scale (WURS; Ward, Wender & Reimherr, 1993). Denna består av 61 
item, men 25 av dem är de som har högst korrelation med ADHD och därför är det ofta som 
endast dessa används. Då formuläret först testades visade det sig att dessa 25 items var 
sammantaget signifikant högre hos patienter med ADHD än hos patienter utan (p<0.0001) , 
men på enskild nivå var det 23 av de 25 frågorna som visade sig ha störst prediktionsvärde för 
ADHD (p<0.001) (Ward, Wender & Reimherr, 1993). I denna studie påvisade författarna även 
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att vid ett gränsvärde av 46 poäng klassificerades 86% av patienterna med ADHD korrekt. I en 
italiensk studie visade det sig att den interna konsistensen var mellan  α = .88 och α = .92 
(Fossati et al. 2001). Även här visade sig omtestningsreliabiliteten vara god. Vid en studie av 
den tyska kortversionen visade det sig finnas en sensitivitet på 85% vid ett gränsvärde av 30 
poäng, varav 7 frågor förklarade 70,3% av variansen (Retz-Junginger et al., 2003). I denna 
studie var den interna konsistensen α = .91, vilket ligger i linje med de andra studierna. 

Vid bedömning av ADHD-symptom hos vuxna används ibland Vuxen självrapportskala 
(Adult Self Report Scale, ASRS), vilken består av två delar: A och B, där A är en screening och 
B är ytterligare 12 frågor för att säkerställa symptomen (Kessler, Adler et al., 2005). ASRS 
utvecklades i samarbete med World Health Organization (WHO) och består av 18 frågor totalt 
(6+12). Det har i studier visat sig att del A har bäst exakthet av de två deltesten (97,9% vs 
96,2%). I deltest A handlar fyra av frågorna om ouppmärksamhet och två om 
impulsivitet/hyperaktivitet. I deltest B är frågorna jämnt fördelade med nio frågor om 
ouppmärksamhet och nio frågor om impulsivitet och hyperaktivitet (Kessler, Adler et al., 2005). 

Uppförandestörning
Karaktäristiskt för uppförandestörning (Conduct disorder, CD) är ett repetitivt och 

ihållande mönster av beteenden som bryter mot andras rättigheter eller sociala normer utifrån 
ett åldersadekvat perspektiv (American Psychiatric Association, 2000). Det första 
diagnoskriteriet är aggression mot människor och djur, och tar sig i uttryck av att mobba, hota 
eller skrämma andra, initiera slagsmål, använda vapen, plåga djur eller människor, fråntvinga 
någon en ägodel eller tvinga någon till sexuell aktivitet. Det andra kriteriet är förstörelse av 
egendom genom att anlägga bränder eller på annat sätt förstöra en annans egendom. Det tredje 
diagnoskriteriet är bedräglighet eller stöld, och innefattar inbrott i byggnad eller bil, frekventa 
lögner för egen vinning samt stöld genom inbrott, snatteri, och liknande. Det sista kriteriet är 
allvarliga brott mot regler, vilket innefattar att stanna ute på natten trots föräldrars förbud med 
start innan 13 års ålder, rymma hemifrån över natten samt frekvent skolkning. American 
Psychiatric Association (2000) skriver att prevalensen varierar stort beroende på vilka grupper 
som undersöks, men de beräknar den till att vara upp till 10 % eller högre, och är vanligare 
bland pojkar än flickor. De skriver även att pojkar vanligtvis har högre frekvens av de 
aggressiva symptomen såsom vandalism och slagsmål, medan flickorna har högre andel 
symptom av exempelvis lögner och skolk. Pojkarna är mer konfrontativt aggressiva, medan 
flickorna är mer icke-konfrontativa. Kessler, Berglund et al. (2005) fick fram resultat som 
bekräftar prevalensen som American Psychiatric Association (2000) rapporterar, med 9.5% i en 
normalpopulation. I en svensk studie gjord bland manliga och kvinnliga våldsbrottslingar 
mättes prevalensen av CD upp till 48% (Söderberg, Sjödin, Carlstedt & Forsman, 2003).

Antisocial Personlighetsstörning
Antisocial personlighetsstörning (Antisocial personality disorder, ASPD) kännetecknas av 

ett ihållande mönster av likgiltighet inför och brott mot andra människors rättigheter, och börjar 
redan i tidig ålder (American Psychiatric Association, 2000). Diagnoskriterierna innefattar 
sådant som upprepade brott mot sociala normer (kriminalitet), bedrägligt beteende, 
impulsivitet, aggressivitet, ignorans av andras och egen säkerhet, oansvarighet samt brist på 
ånger. Av dessa kriterier behöver personen uppfylla tre eller fler, vara minst 18 år, samt ha 
uppfyllt kriterierna för uppförandestörning med början före 15 års ålder. American Psychiatric 
Association (2000) skriver dock att det finns en risk att kvinnor underdiagnostiseras på grund 
av betoningen på aggressivitet som finns i kriterierna för uppförandestörning.
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Prevalensen av ASPD beräknas i DSM-IV-TR vara ca 3 % hos män och 1 % hos kvinnor. 
I kliniska miljöer har det dock varierat mellan 3 och 30 %, beroende av vilken population som 
testats. Det skrivs även att ännu högre siffror kan förekomma i populationer av missbrukare och 
inom kriminalvården. I en svensk studie bland kvinnor dömda till fängelse visade det sig att 45 
% uppfyllde kriterierna för ASPD (Konstenius et al., 2009). I studien som Einarsson et al. 
(2009) gjorde på isländska manliga intagna var prevalensen 58 %. För att bedöma om ASPD 
föreligger gör man intervjuer, t.ex. Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I) 
(Einarsson et al, 2009; Konstenius et al., 2009; Westmoreland et al., 2009). 

Komorbiditet
Eftersom många av diagnoskriterierna överlappar mellan de olika diagnoserna som 

diskuteras i den här studien (ADHD, ASPD och CD), så är det lämpligt att titta på hur 
sambandet ser ut mellan dem. En studie med 213 deltagare visar på korrelation mellan ADHD 
och CD både hos pojkar (r=.27, p=.01) och flickor (r=.33, p=.001) i ungdomen (Sevecke, 
Kosson & Krischer, 2009). Manuzza, Klein, Abikoff och Moulton III (2004) fick dessutom 
resultatet att ADHD i barndomen ökar risken för utvecklande av CD i ungdomen markant, även 
om det tidigare inte funnits tendenser till CD. I studien gjord av Einarsson et al. (2009) var 
resultatet att 85 % av de män som hade ADHD även hade ASPD. Rösler et al. (2009) hittade 
ingen korrelation mellan ADHD och ASPD hos de kvinnor som deltog i deras studie. I en studie 
av Hodgins, Tiihonen & Ross (2005) visade det sig att CD ofta föregår bl.a. kriminalitet, drog- 
och alkoholberoende samt aggressivt beteende, vilka samtliga är delar av diagnosen ASPD.

Utifrån den tidigare forskningen framgår att det fortfarande finns mycket okänt kring 
ADHD och de störningar som är komorbida med den. Det finns även anledningar att undersöka 
varför vissa personer med ADHD hamnar i fängelse, medan andra klarar sig genom livet 
någorlunda helskinnade. En del forskning är gjord, men som synes ovan finns det få studier 
gjorda i Sverige, varför denna studie kan vara viktig i sammanhanget.

Finns det skillnad i prevalens av ADHD hos manliga och kvinnliga vuxna personer vilka 
dömts till fängelse och finns ett samband mellan ADHD, CD och ASPD i denna population? 
Följande hypoteser reses i denna studie:
H1: det finns skillnader mellan män och kvinnor i prevalensen av ADHD

H2: en högre andel män än kvinnor är drabbade av ADHD.

H3: det finns en skillnad mellan män och kvinnor i prevalensen av CD. 

H4: män har en högre prevalens av ASPD än kvinnor.

H5: det finns en korrelation mellan ADHD och CD. 

H6: det finns en stark korrelation mellan ADHD och ASPD

H7: det finns en korrelation mellan CD och ASPD.

Metod
Deltagare 
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Testdeltagarna valdes ut genom att 344 enkäter skickades till kriminalvårdsanstalter 
inriktade på endera män eller kvinnor. Enkäterna delades ut till samtliga svensktalande intagna. 
Detta resulterade i ett underlag av 49 testpersoner (N=49), varav 34 kvinnor och 15 män. Dessa 
var samtliga mellan 20 och 63 år (M=38.47, SD=11.36). Kvinnorna var mellan 23 och 63 år 
(M=41.15, SD=10.73), och männen var mellan 20 och 55 år (M=32.4, SD=10.72). 
Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år, svensktalande och i dagsläget dömda 
till fängelsestraff vilket de avtjänar på en svensk kriminalvårdsanstalt. De intagna hade var i 
genomsnitt 28.6 år vid första fällande dom (SD=12.80), och var i genomsnitt 32 år vid sin första 
fängelsedom (SD=12.07). Kvinnornas första fällande dom var i genomsnitt vid 31.66 års ålder 
(SD=12.04), och första fängelsedom vid 34.6 års ålder (SD=11.9). Männens första fällande dom 
var i genomsnitt vid 22.13 års ålder (SD=12.30), och deras första fängelsevistelse var i 
genomsnitt vid 26.3 års ålder (SD=10.75).  Anstalterna valdes ut med hänsyn till kön, 
säkerhetsnivå och geografi. De fyra anstalter som valdes ut ligger i Mellansverige, är slutna 
anstalter (säkerhetsklass B-D) och två var avsedda för män och två för kvinnor.

Mätinstrument
Enkäterna som testpersonerna fick fylla i var standardiserade mätinstrument. För att mäta 

ADHD i barndomen användes Wender-Utah Rating Scale – kortversion (WURS-k) (Ward et al., 
1993), vilket är de 25 frågorna från WURS som har högst intern konsistens, mellan α=.88 och 
α=.92 (Fossati et al. 2001). Frågorna är uttryckta som: Som barn var jag ouppmärksam, och 
Som barn hade jag humörsvängningar. De 25 frågorna i instrumentet är graderade på en Likert-
skala som går från ”inte alls” till ”väldigt mycket”, och poängsätts från 0 till 4 poäng på varje 
fråga. Summan kan variera från 0 till 100 poäng, och för att det ska anses att resultatet tyder på 
att ADHD fanns i barndomen ska en poäng av minst 46 uppnås. 

För att konstatera om risk för ADHD föreligger i vuxen ålder användes ASRS-VI.I 
Screening (Kessler, Adler et al., 2005). Denna är en lätt screening som utgår från sex 
påståenden där testdeltagarna fick ange svaren ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ofta” och ”mycket 
ofta”. För tre av påståendena ger svaren ”ibland”, ”ofta” och ”mycket ofta” poäng. För de 
övriga tre påståendena är enbart ”ofta” och ”mycket ofta” poänggivande. Samtliga av 
ovanstående ger 1 poäng per påstående, det görs alltså ingen skillnad på de olika graderna av 
besvär som testpersonen har utöver att de ska falla inom ovan angivna gränser. Påståendena är 
utformade som: Under de senaste 6 månaderna, hur ofta har du svårigheter med att avsluta de  
sista detaljerna i en uppgift, när de mer krävande delarna har avklarats? Om resultatet på både 
WURS-k och ASRS visar på ADHD, räknas detta som att testdeltagaren har en livslång ADHD. 
Om det däremot enbart visar positivt på WURS, alltså ADHD i barndomen, kodas detta som 
ADHD i remission. Skulle det däremot vara så att enbart ASRS visar på ADHD kan ingen 
ADHD kodas, då det enligt kriterierna krävs att symptom skall visas redan innan 7 års ålder. 
Enligt DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) kan symptom liknande de vid 
ADHD uppvisas hos vuxna, dock härleds dessa då till differentialdiagnoser, exempelvis 
depression.

Vad gäller uppförandestörning och antisocial personlighetsstörning är frågorna hämtade 
ur mini internationell neuropsykiatrisk intervju (M.I.N.I. 5.0.0) (Sheehan et al., 1998; Svensk 
reviderad version, Allgulander, Waern, Humble, Andersch & Ågren, 2006). De frågor som är 
riktade mot CD (deltest P1) är 6 stycken ”ja eller nej”-frågor, exempelvis: innan du fyllde 15 
år, hände det att du upprepade gånger ljög, fuskade, lurade andra eller stal? För att det skall 
föreligga en misstanke om CD ska minst två av frågorna vara besvarade jakande. Deltest P2 
mäter tillsammans med P1 antisocial personlighetsstörning. Även denna består av 6 item (ja 
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eller nej) för att avgöra om ASPD föreligger, exempelvis: efter 15 års ålder, har det hänt att du 
utsatt andra för fara utan att bry dig? För ASPD gäller tre jakande svar på deltest P2, samt två 
på deltest P1.

Testdeltagarna har även fått ange bakgrundsfakta såsom ålder och kön. Testdeltagarna 
fick även ange om de ville ha en egen rapport över sina svar, samt om de ville ha en kopia på 
studien när den är klar.

Procedur 
Enkäterna delades ut till testdeltagarna av en kontaktperson som arbetade på anstalten. 

Det var olika kontaktpersoner på anstalterna. Tillsammans med enkäterna fick testdeltagarna ett 
omärkt kuvert att lägga den ifyllda enkäten i för att säkerställa deras anonymitet. Kuverten 
kunde sedan klistras igen för att ingen annan än studieledaren skulle kunna se eller påverka 
resultaten. Kontaktpersonen samlade sedan in kuverten och skickade dessa via post till 
studieledaren. 

Etiska överväganden
De etiska principer som skall uppfyllas då en studie görs är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
deltagarna informeras om vad studien handlar om, vad deras svar används till och att 
deltagandet är frivilligt. Detta har i denna studie tillgodosetts genom att deltagarna fick ett 
följebrev med enkäten där studiens syfte förklarades, varför den gjordes och att det var helt 
frivilligt att delta. De fick även information om att alla svar var konfidentiella och enbart skulle 
läsas av den som utförde studien. Detta ligger även i linje med samtyckeskrav och 
konfidentialitetskravet. För att ytterligare understryka att deltagandet var frivilligt och 
konfidentiellt fick deltagarna ett omärkt kuvert ihop med enkäten där de kunde lägga den 
ifyllda, eller icke ifyllda enkäten och klistra ihop. Detta för att den person på anstalten som 
samlade in enkäterna inte skulle ha möjlighet att se huruvida deltagaren svarat eller ej, samt för 
att densamma inte skulle kunna läsa svaren. Vad gäller nyttjandekravet innebär detta att 
personuppgifter inte får lämnas ut eller användas till något annat än forskning. Naturligtvis 
kommer detta att följas då det inte finns anledning att bryta mot detta krav på något sätt. De 
ifyllda enkäterna är anonymiserade och sparade för att eventuellt kunna undersökas 
noggrannare vid senare tillfälle, om detta skulle behövas.

Resultat
I testet WURS hade männen en lägre genomsnittlig poäng (M=35.60, SD=26.63) än 

kvinnorna (M=41.71, SD=28.19). Den skillnaden var inte signifikant t(47)=0.71, p=0.48, 
r=0,10. Det genomsnittliga resultatet för hela gruppen var 39.84 poäng. Vid kontroll av hur 
många som låg över gränsen för diagnos var det 33.3% av männen och 47.1% av kvinnorna 
som hade 46 poäng eller högre. Skillnaden var inte signifikant χ²(1)=0.80, p=0.37, V=0.13.

Även i testet ASRS låg männens poäng (M=2.33, SD=2.19) lägre än kvinnornas (M=2.79, 
SD=2.43). Skillnaden mellan könen var inte heller här signifikant t(47)=0.63, p=0.53. r=0.09. 
Detsamma gällde vid kontroll för antalet män respektive kvinnor som låg på en diagnostiserbar 
nivå, 33.3% respektive 50%. Skillnaden var inte signifikant χ²(1)=1.17, p=0.28, V=0.15.

Vid kontroll av korrelation mellan ASRS (M=2.65, SD=2.35) och WURS (M=39.84, 
SD=27.59) var korrelationen stark, r=0.79, p<0.01.

I Tabell 1 redovisas andelen mäns respektive kvinnors resultat i testerna för ADHD 
(WURS för ADHD i barndom och ASRS för ADHD i vuxen ålder), grupperat som ”negativt på 
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WURS och ASRS”, ”positivt endast på WURS”, ”positivt endast på ASRS” samt ”positivt på 
WURS och ASRS”. Tabell 1 skall tolkas som att de som har ”negativt på WURS och ADHD” 
inte har några ADHD-symptom, varken i barndom eller i vuxen ålder. I denna studie var 60% 
av männen, och 44.1% av kvinnorna symptomfria och hamnade i denna grupp. Detta innebär 
att det var 15.9% fler av männen än av kvinnorna som inte hade symptom. ”Positivt endast på 
WURS” innebär att deltagaren haft ADHD-symptom i barndom, men inte i vuxen ålder, alltså 
det som ofta kallas ADHD i remission. I denna grupp hade männen en övervikt med 0.8% med 
6.7% jämfört med kvinnornas 5.9%. ”Positivt endast på ASRS” innebär att deltagaren har 
ADHD-symptom i vuxen ålder, men har inte haft det i barndom, och räknas således inte som att 
denne varken har eller har haft ADHD. För dessa var det 2.1% fler kvinnor än män, då det var 
6.7% av männen som hamnade i den här gruppen och 8.8% av kvinnorna. ”Positivt på både 
WURS och ASRS” innebär att deltagaren haft symptom i barndom och i vuxen ålder, vilket 
indikerar att denne har ADHD. I denna grupp hamnade 26.7% av männen och 41.2% av 
kvinnorna. Av de som ligger inom det som ska räknas som nuvarande ADHD var det 14.5% fler 
av kvinnorna. Vid signifikansprövning var skillnaderna mellan män och kvinnor vid jämförelse 
av de olika variablerna för ADHD (Negativt på WURS och ASRS, Positivt på endast WURS, 
Positivt på endast ASRS, samt Positivt på WURS och ASRS) i Tabell 1, ej signifikanta 
χ²(3)=1.20, p=0.75, V=0.16. 

Tabell 1. 
Frekvens av uppmätt ADHD genom WURS för ADHD-symptom i barndomen och ASRS för  
ADHD-symptom i vuxen ålder. För att få diagnosen ADHD krävs positivt på båda testen.
Kön Negativt på 

WURS och 
ASRS

Positivt endast 
på WURS

Positivt endast 
på ASRS

Positivt på 
WURS och 
ASRS

Män (N=15) 60%      (9) 6.7%   (1) 6.7%   (1) 26.7%   (4)
Kvinnor (N=34) 44.1%   (15) 5.9%   (2) 8.8%   (3) 41.2%   (14)
Totalt (N=49) 49%      (24) 6.1%   (3) 8.2%   (4) 36.7%   (18)
Tal inom parentes avser faktiskt antal deltagare som representerar procentandelen, notera att dessa antal i vissa fall 
är så låga som 1.

I M.I.N.I, deltest P1 hade männen högre poäng (M=1.93, SD=2.15) än kvinnorna 
(M=1.56, SD=1.81), dock inte tillräckligt för att ge någon signifikant skillnad t(47)=0.63, 
p=0.53, r=0.09. Totalt var det 38.8% av de intagna som kunde diagnostiseras ha haft CD i 
barndomen. Det var 33.3% av männen och 41.2% av kvinnorna som nådde en diagnostiserbar 
nivå för CD. Det skiljer 7.9% mellan män och kvinnor, men detta var dock inte signifikant, 
χ²(1)=0.27, p=0.60, V=0.07.

I M.I.N.I, deltest P1 och P2 sammantaget, var resultatet liknande, att männen låg något 
högre (M=2.53, SD=1.99) än kvinnorna (M=2.41, SD=2.16), men inte heller här var skillnaden 
signifikant t(47)=0.18, p=0.85, r=0.09. Totalt var det 30.6% av deltagarna som kunde 
diagnostiseras med ASPD. Det var 33.3% av männen och 29.4% av kvinnorna som hade poäng 
som nådde upp till diagnosen ASPD, men skillnaden mellan män och kvinnor var inte 
signifikant χ²(1)=0.07, p=0.78, V=0.04.

Vid korrelationstestning mellan de som når upp till diagnoskriterierna för ADHD (WURS 
och ASRS) (M=0.37, SD=0.49) och ASPD (M.I.N.I. Deltest P1 och P2) (M=0.31, SD=0.47) var 
denna korrelation signifikant, r=0.60, p<0.01. Det fanns även en signifikant korrelation mellan 
de som i barndomen uppfyllde kriterierna för ADHD (WURS och ASRS) (M=0.37, SD=0.49), 
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och de som uppfyllde kriterierna för CD (M.I.N.I. Deltest P1) (M=0.39, SD=0.49) r=0.70, 
p<0.01. Korrelationen mellan ASPD (M=2.45, SD=2.09) och CD (M=1.67, SD=1.91) var stark, 
r=0.72, p<0.01.

Diskussion 
Studien syftade till att undersöka prevalensen av ADHD, CD och ASPS i en population 

av män och kvinnor som sitter i fängelse, samt att undersöka om det finns statistiska skillnader 
mellan män och kvinnor vad gäller prevalensen av ovanstående diagnoser. Studien skulle även 
kontrollera om det finns samband mellan de olika diagnoserna.

ADHD
I den här studien visade det sig att 26.7% av testdeltagarna nådde upp till kriterierna för 

ADHD. Detta är en hög siffra med tanke på att frekvensen i en normalpopulation beräknas till 
mellan 3 och 10% (American Psychiatric Association, 2000, Kadesjö & Gillberg, 2001 & 
Montiel, Peña, Montiel-Barbero & Polanczyk, 2007 ). Ännu mer uppseendeväckande blir det 
om det kan antas att anledningen till att resultatet i denna studie, att det inte finns signifikant 
skillnad mellan män och kvinnor, beror på det låga deltagarantalet, då skillnaden procentuellt är 
mycket stor. Det skiljer hela 14.5% mellan män och kvinnors prevalens, och det är kvinnorna 
som står för den högre prevalensen (41.2%), vilket kan jämföras med Konstenius et al. (2009) 
där prevalensen hos kvinnorna var 29%, samt med Rösler et al. (2009) där förhållandet mellan 
män och kvinnor var det omvända (45% resp. 10%). Att ADHD är en riskfaktor för att falla in i 
kriminalitet finns det redan belägg för, men att så stor andel av den fängelsedömda 
populationen är drabbade bör väcka en del tankar. Kvinnornas högre prevalens kan mycket väl 
vara en del i resultatet av att flickor i barndomen inte får vare sig diagnos eller behandling, utan 
lämnas att självmedicinera och agera ut i stor utsträckning. Detsamma gäller då för männen, 
även om de procentuellt är färre. I Sverige fanns år 2010 ca 5374 personer på 
kriminalvårdsanstalter (Kriminalvården, 2011). Den 1:a oktober samma år var 288 av dessa 
kvinnor. Det motsvarar 5.36% av det totala antalet intagna i fängelser i Sverige. Räknat på 
antalet som kan ha ADHD, med procentsatserna från den här studien, skulle det innebära att 
1358 män och 119 kvinnor i fängelse har ADHD. Ytterligare en sak som är intressant här är att 
fler män än kvinnor enbart hade symptom i barndomen, men inte i vuxen ålder. Detta väcker 
frågan om hur ADHD mäts, både retrospektivt i barndomen och som vuxen. En del i att 
resultaten ter sig på det här sättet kan vara att det är fler utagerande beteenden som tas upp i 
WURS, och att det saknas internaliserande symptom, samt att det i ASRS är mer generellt 
ställda frågor. Formulären är naturligtvis skrivna utifrån gällande diagnoskriterier, vilka är till 
fördel när man diagnostiserar pojkar och män. Att fler män har ADHD i remission kan även 
bero på att de under uppväxten lärt sig leva med sina beteenden och i någon mån lyckats tackla 
dem. I den aspekten har flickorna ytterligare en nackdel, då ADHD ofta yttrar sig i 
hyperaktivitet som många gånger ses som pojkaktigt och flickorna kan då känna sig utanför och 
missanpassade i sin könsroll. Den prevalensen som framkommer i den här studien skiljer sig 
inte markant från tidigare svenska studier (Konstenius et al., 2009) men ligger något högre vad 
gäller kvinnornas prevalens av ADHD. Dock skiljer den sig mot studier från andra länder där 
män med ADHD är fler än kvinnorna (Westermoreland et al., 2009) dock var skillnaden där 
inte signifikant, samt var det omvända hos Rösler et al. (2009). Detta kan bero på mätfel (i den 
här eller de andra studierna) eller att kvinnornas prevalens faktiskt är högre bland svenska 
fängelsedömda kvinnor än det varit tidigare och är i andra länder. Det kan även reflektera de 
olika ländernas rättssystem, samt hur man behandlar barn med symptom på ADHD. Hypotes 1 
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var att det skulle finnas skillnad i prevalens av ADHD mellan män och kvinnor. Det går inte att 
varken förkasta eller bekräfta den hypotesen, då resultatet inte är entydigt. Dock kan hypotesen 
2 förkastas, då det där sägs att männen bör ha en högre prevalens än kvinnorna, vilket tydligt 
inte stämmer. 

I artikeln av Asker (2008) dras slutsatsen att diagnostiseringen av flickor behöver 
förbättras, och även att diagnostiseringen av vuxna behöver förbättras och förändras då vuxna 
med ADHD visar upp andra beteenden än vad barn gör. Kanske skulle dessa förändringar 
kunna hjälpa några av alla de barn och vuxna som lider i det tysta av sin ADHD, och i 
förlängningen hjälpa barnen att inte hamna i kriminalitet. För de fängelsedömda män och 
kvinnor som idag har tendenser av ADHD men som inte fått någon diagnos finns det mycket 
som skulle kunna göras. I dagsläget finns det psykologer på många anstalter, men utredningar 
och vård är inte aktuellt för alla intagna ändå. Detta kan bero på svårigheter i att besätta 
psykologtjänster, hur de fängelsedömda ser på psykologerna som yrkeskategori eller för att de 
inte vet vilka möjligheter som finns i fråga om utredning och behandling. Även i fängelserna är 
det dock kvinnorna som glöms bort när det handlar om ADHD. Under åren 2006-2010 
genomfördes ett projekt där två anstalter utredde och medicinerade de fängelsedömda 
(Kriminalvården, n.d.). Båda anstalterna var för män, vilket återspeglar problematiken med att 
kvinnors ADHD förminskas och glöms bort.

Uppförandestörning (CD)
Andelen av testdeltagare som hade positivt på deltest P1 i M.I.N.I., och därmed anses ha 

haft uppförandestörning i barndomen, var uppseendeväckande hög. Av de intagna kunde 38.8% 
anses ha haft CD, vilket kan jämföras med den normalpopulation som American psychiatric 
Association (2000) och Kessler, Berglund et al. (2005) nämner, nämligen 10 respektive 9.5%, 
samt med Westmoreland et al. (2009) där prevalensen i en fängelsepopulation med män och 
kvinnor var 17.6% . Den svenska studien som Söderberg et al. (2003) utförde visade på en 
prevalens på 48%, vilket är närmare resultatet i den här studien än den utländska studien av 
Kessler, Berglund et al. (2005). Det framkom inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
män och kvinnor vad gäller prevalensen av CD, dock skiljer det nästan 8% mellan dem, och 
även här ligger kvinnorna högre. Skillnaden i prevalens jämfört med tidigare studier kan bero 
på att olika mätmetoder använts eller att rättssystem och ungdomsvård fungerar på olika sätt i 
de olika länderna. Detta lyfter fram en fråga som är mycket aktuell oavsett vilken störning som 
diskuteras, nämligen hur samhället hjälper de unga som mår dåligt. Det kan tyckas som att om 
barn som uppvisar tecken på uppförandestörning får den hjälp de behöver så bör de inte som 
vuxna hamna i fängelse. Precis som vid ADHD brister alltså det svenska systemet i det stöds 
som ges till barnen, både pojkar och flickor. Huruvida hypotes 3 är bekräftat eller förkastad är 
svårt att avgöra i den här studien, då ingen signifikant skillnad hittades, dock var skillnaden 
procentuellt stor, varför man bör vara försiktig med att dra en slutsats.

ASPD
Resultatet för prevalensen av ASPD är något mindre förvånande än de för ADHD och 

CD, utifrån tidigare forskning. Totalt kunde 30.6% anses ha denna störning, varav siffrorna för 
män respektive kvinnor var 33.3% och 29.4%. Detta är något lägre än i tidigare studier 
(Einarsson et al, 2009; Konstenius et al., 2009) och något högre än vad Westmoreland et al. 
(2009) kom fram till. Detta kan bero på det knappa urvalet och att mätningarna gjorts på olika 
sätt. Utifrån störningens diagnoskriterier (American Psychiatric Association, 2000) är det 
naturligt att många fängelsedömda har denna. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan 
män och kvinnor, vilket annars var förväntat utifrån tidigare forskning (Einarsson et al, 2009; 
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Konstenius et al., 2009). Hypotes 4 förutsade att män skulle ha en högre prevalens än kvinnor 
av ASPD, vilket kan förkastas utifrån studiens resultat.

Komorbiditet
Det visade sig finnas ett samband mellan ADHD och CD, vilket var förväntat utifrån 

tidigare forskning, både vad gäller män och kvinnor (Sevecke et al., 2009, Manuzza et al., 
2004). Hypotes 5, om att ADHD och CD korrelerar, kan därmed ses som bekräftad. Detta kan 
bero på att många av de beteenden som mäts i de båda diagnoserna överlappar varandra, och att 
de diagnosinstrument som används kanske inte är tillräckligt bra på att särskilja de olika 
diagnoserna. Det kan även bero på avsaknad av stöd under barndomen hos de som har ADHD, 
och att de till följd av detta och olika kontextberoende variabler utvecklar CD. 

Det finns i den här studien en tydlig korrelation mellan ADHD och ASPD, vilket var det 
som förutsades i hypotes 6. Detta var förväntat då tidigare forskning visat sig samstämmig vad 
gäller män (Einarsson et al., 2009) men dock ej vad gäller kvinnor (Rösler et al., 2009). Frågan 
om varför ADHD och ASPD korrelerar så starkt bör i detta läge väckas. Det kan bero på att 
dessa individer inte uppmärksammas under barndomen och ADHDn då tar sig uttryck i 
destruktiva beteenden, eller det kan bero på att man feldiagnostiserar åt något håll. Det kan 
även finnas andra variabler som påverkar här, till exempel hur individens uppväxt sett ut. 

Att CD och ASPD korrelerar är relativt självklart då kriteriet för att få en ASPD-diagnos 
bygger på att man även uppfyller diagnosen för CD, vilket även visade sig i den här studien och 
förutsades i hypotes 7. Detta var dessutom väntat utifrån den studie som Hodgins et al. (2005) 
gjorde. Dock var andelen kvinnor som fick diagnosen ASPD färre än de som fick diagnosen 
CD, medan andelen män för de respektive diagnoserna var den samma. Detta kan innebära att 
kvinnorna minskar sitt antisociala beteende över tid, till skillnad från männen som blir kvar i 
det. Detta är dock ett ämne som bör undersökas och diskuteras för sig, och som inte behandlas 
vidare i denna studie.

Att korrelationen mellan ADHD och CD, samt ASPD, är så pass stark är värt att fundera 
över, och frågan som kan ställas är: vad kommer det sig att de som blir kriminella även har 
ADHD? Det går inte utifrån den här studien att säga att barn med ADHD kommer att bli 
kriminella. Inte heller går det att säga att barn med ADHD och CD blir kriminella, och detta var 
inte heller studiens syfte. Däremot går det att säga att barn med ADHD och CD (senare ASPD), 
eller bara den ena av dessa, löper större risk för att utveckla ASPD och kriminalitet. Vilka fler 
faktorer som är inblandade är svårt att säga, men det kan tänkas att det handlar om en biosocial 
modell, där viss del handlar om hur hjärnan fungerar, och en viss del handlar om vilken miljö 
dessa människor växer upp. Det kan tänkas att barn med ADHD är mer känsliga än andra barn 
för störningar i miljön, eller att samhällets reaktioner på dessa barn blir en grogrund för 
utvecklande av CD, ASPD, kriminalitet och normbrytande beteenden.

Studiens begränsningar och framtida forskning 
Det är tydligt att antalet testdeltagare är för få, framför allt i gruppen av män. Bortfallet är 

stort, endast 14% svarade på enkäterna som delades ut. I första hand var det svårt att få 
anstalterna att dela ut enkäter, och på de ställen där de var villiga att bistå med detta, uttalades 
från början varningen om att många interner inte vill fylla i, eller är trötta på att fylla i enkäter 
då de får så många förfrågningar. Intressant är att på de anstalter som var villiga att delta i 
undersökningen var det i princip alltid kvinnor som var ansvariga och blev kontaktpersoner. 
Det stora bortfallet innebär en risk för att urvalet inte är representativt för hela 
fängelsepopulationen. Det kan finnas skillnader mellan de som svarat på undersökningen och 
de som avstod, t ex att de som avstod har svårare för att läsa och skriva, har suttit längre eller 
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kortare tid på anstalten, har svårt att koncentrera sig på en uppgift (vilket är symptomatiskt för 
bl a ADHD) och därför inte tar sig an den, och säkerligen fler skillnader som är okända i den 
här studien. Det finns alltså en risk att de som svarat på enkäten skiljer sig markant från de som 
inte svarat, och att resultatet då hade blivit annorlunda. Detta innebär att det är svårt att dra 
slutsatser ifråga om skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Det saknas även en hel del 
bakgrundsinformation, exempelvis vilken typ av brott de begått, hur länge de suttit på anstalten, 
om de avtjänat tid i isolering osv. Detta innebär att det kan vara svårt att dra slutsatser om 
populationens bakgrund och hur detta påverkat deras svar, och gör det naturligtvis svårare för 
framtida forskning att dra slutsatser om hur den här populationen ser ut och om den går att 
jämföra med andra populationer. 

Instrumenten som använts i studien är väl beprövade och bör ha en hög reliabilitet, dock 
finns alltid en risk för felaktiga svar när testdeltagare får göra självskattningar. Detta visas 
bland annat i att några av de fängelsedömda på frågan om de begått brott i M.I.N.I deltest P2, 
har svarat att de aldrig gjort detta. Detta kan naturligtvis även tolkas som att de blivit felaktigt 
dömda, eller att de inte har insikt i sina problem. Det är även svårt att använda tester som 
WURS och M.I.N.I. Deltest P1, då dessa kräver att testdeltagaren minns hur barndomen var. 
Det finns alltid stora risker med retrospektiva frågor då det är lätt att minnas fel och se det 
förflutna utifrån vilket läge man är i vid testtillfället. Styrkan i att använda självskattningar är 
dock att det är lätt att fånga upp många personer, det går relativt snabbt och är trots allt 
någorlunda reliabelt.

Att mäta Antisocial Personlighetsstörning är i nuläget något som går att diskutera. 
Kriterierna som de ser ut idag i DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) är 
utformade på ett sätt som gör att näst intill alla som begått brott kan få den diagnosen. Den är 
dessutom utformad på så sätt att fler män än kvinnor uppfyller kriterierna. Utifrån detta har det 
föreslagits en drastisk ändring till nästa version av DSM, där ASPD mer överensstämmer med 
det allmänt vedertagna psykopatibegreppet och därmed blir mer inriktat på tankar och känslor 
än på rena beteenden (American Psychiatric Association, 2010). 

När det gäller att mäta ADHD föreligger samma problematik som för ASPD, nämligen att 
diagnoskriterierna är utformade för pojkar och inte för flickor, vilket kan ge en skev bild som 
utesluter många av de flickor och kvinnor som har stora problem med ADHD. Dock har inga 
stora förändringar till DSM V föreslagits som kommer påverka diagnosen (American 
Psychiatric Association, 2010).

Det skulle vara bra att göra en liknande studie med fler deltagare, framför allt bland 
männen, för att en rättvis bild ska kunna ges. Vidare bör man undersöka vilka faktorer som är 
avgörande i barndomen för korrelationen mellan ADHD och ASPD. Med bättre förståelse för 
dessa mekanismer skulle det vara möjligt att erbjuda utsatta barn bättre stöd i kritiska perioder, 
och således minska risken för utvecklande av ASPD, CD och kriminalitet. Utöver detta skulle 
önskas att diagnoskriterierna för ADHD ses över så att de passar alla som faktiskt har ADHD, 
alltså även flickor och vuxna män och kvinnor. Forskning på hur ADHD förändras från 
barndom till vuxen ålder skulle vara en bra grund för detta. 

Konklusion 
Den slutsatsen som kan dras av denna studie är att det finns många, både män och kvinnor, som 
dömts till fängelse, som med stor sannolikhet har ADHD. De flesta av dessa är 
odiagnostiserade och har därmed inte fått någon behandling. Prevalensen i den aktuella 
populationen är högre än i normalbefolkningen, speciellt för kvinnor. Om män och kvinnor 
skiljer sig åt i prevalens är tvetydigt i den här studien, så därför kan ingen säker slutsats dras, 
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dock pekar resultaten på att det skulle kunna vara en större andel kvinnor än män som uppfyller 
kriterierna för ADHD. Även prevalensen av ASPD är hög inom den aktuella populationen, 
vilket var väntat. Dock skiljer sig inte prevalensen mellan män och kvinnor åt, vilket har visats 
i tidigare studier att den gör. Korrelationen mellan ADHD och ASPD var stark, vilket även det 
var väntat. Den rekommendation denna studie kan leda till är att rutiner för utsatta barn ses över 
för att det ska vara möjligt att minska risken att dessa individer i vuxen ålder hamnar i fängelse. 
Det är tydligt att det ligger många bekymrade livsöden och besvärliga barndomsår bakom 
brottslighet och diagnoser som ASPD, och dessa kanske skulle kunna undvikas om barn 
fickhjälp med sina problem och problembeteenden när de behöver det, och med mer kännedom 
i hur ADHD visar sig och förändras under livet, skulle det vara möjligt att sätta in bättre hjälp.
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