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– Uppmärksamhetsstör-
ning/hyperaktivitet är en av de
barnpsykiatriska diagnoser som
innebär ökad risk för våld. 

Det förklarar Anne-Liis von
Knorring, professor i barn- och
ungdomspsykiatri vid Akade-
miska sjukhuset i Uppsala, som
ingått i den arbetsgrupp som för
Läkarförbundets räkning tagit
fram rapporten »Läkare om
våld» (Läkartidningen 39/97).

Uppmärksamhetsstörning/hyperak-
tivitet – ADHD (attention deficit hy-
peractivity disorder) – förkommer i
lindrig form hos ca 5 procent av barn i
en årskull, med klar övervikt för pojkar. 

ADHD-barn är aktiva utöver det nor-
mala för åldern, har svårt att hålla kon-
centrationen, kan inte »leka en lek fär-
digt», har svårt att klara längre arbets-
pass, blir störande i klassen, säger saker
rakt ut i luften, sitter och trummar, är
impulsiva, kan inte vänta på sin tur eller
att någon pratar färdigt, använder ord
som inte är normala för åldern (»hora»,
»jävla fitta»). De är aggressiva, går på

andra barn i ord och handling, slår sina
kamrater, kan inte ta tillsägelser, vill
inte hjälpa till. Kort sagt, de beter sig
inte som förväntas av barn i den åldern.

Vissa ADHD-barn har också percep-
tionssvårigheter och motoriska stör-
ningar med fumlighet och klumpig-
het – DAMP (deficits of attention, mo-
tor control and perception; MBD – mi-
nimal brain dysfunction, en term som
numera anses föråldrad och inadekvat).

Svår DAMP förekommer hos drygt
1 procent av barn i 7-årsåldern, varav
fyra av fem är pojkar; inklusive lätta och
medelsvåra fall har ungefär 5 procent
någon form av DAMP. Dyslexi förvär-
rar inte sällan situationen. De motoris-
ka problemen växer ofta bort, medan
framförallt koncentrationsstörningen
kan finnas kvar till vuxen ålder.

Förmågan att sortera yttre stimuli
och planera sitt handlande är lokalise-
rad till hjärnans frontallober, där hos
ADHD-barn påvisats en lägre genom-
blödning.

– Att det finns en organisk dysfunk-
tion avlastar föräldrarnas skuldbörda,
vilket ökar förutsättningarna att de kan
medverka i behandlingen.

När det gäller orsaksförklaringarna

har striden under 1970-talet och en bit
in på 1980-talet mellan biologiska och
psykologiska modeller i stort sett bi-
lagts.

– Tidigare sågs avvikelserna som ett
familjeproblem, att det var »föräldrarnas
fel». Nu vet vi att orsaksbakgrunden är
betydligt mer komplex, där vi idag tror
att hjärndysfunktion, genetisk predispo-
sition och sviktande familjesituation,
ofta i kombination, är av betydelse.

Behandlingen är i första hand sociala,
psykologiska och pedagogiska åtgärder.

– Men behandlingen måste utveck-
las, vi har inte hittat de effektiva meto-
derna ännu, förklarar Anne-Liis von
Knorring.

ADHD/DAMP-barn fordrar en spe-
ciell pedagogik, med kortare pass och
en lugn, mindre stimulirik och mindre
distraherande miljö.

– De flesta barn går i den vanliga
skolan och lyckas bra på många håll. 

Föräldrarna behöver information för
att förstå sitt barns handikapp och hur
de ska förhålla sig. Men det försvåras av
att hyperaktiva barn är överrepresente-
rade i familjer med sociala problem,
missbruk, våld och kaos.

I svårare fall kan centralstimulantia
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I rapporten »Läkare om våld» anges
ett antal barnpsykiatriska diagnoser
som medför ökad risk för aggres-
sion/våld. De är främst uppmärksam-
hetsstörning/hyperaktivitet (ADHD/
DAMP/MBD), uppförandestörning,
autismspektrumstörningar (t ex Asp-
ergers syndrom), Tourettes syndrom,
samt utvecklingsstörning. 

Men även andra faktorer är av bety-
delse. Störande och provocerande barn
blir lätt utstötta men kan ändå skaffa
sig kamrater, som emellertid ofta ock-
så är bråkiga och stökiga, vilket för-
stärker barnets aggressiva och våld-
samma beteende. 

Till detta kan komma föräldrarnas
svårigheter att vara bra förebilder, att
vara förutsägbara i sina reaktioner och
kunna sätta gränser på ett mjukt men
ändå konsekvent sätt.

Våldsbenägna barn lever ofta i kon-
fliktpräglade familjer, men en skyd-
dande faktor är om föräldrarna förmår
sätta tydliga gränser och hålla reda på
var barnet befinner sig.

Barn, särskilt pojkar, som själva bli-
vit misshandlade löper ökad risk att bli
aggressiva och våldsamma – »våld fö-
der våld».

Det finns även konstitutionella fak-
torer. Barn med låg utsöndring av adre-
nalin i urinen och ett hyperaktivt och
aggressivt beteende under mellansta-
diet i skolan löper en mångfaldigt ökad
risk att som vuxna bli mer eller mindre
kroniskt kriminella. 

Organiska skador kan leda till psy-
kiska avvikelser och sjukdomstill-
stånd, men också det omvända förhål-
landet föreligger.

Akuta och framförallt långvariga
livshotande psykiska trauman hos vux-
na och i än större omfattning hos barn
tycks spela en betydligt större roll för
utveckling av psykiska sjukdomar än
man tidigare antagit. 

Chockartade upplevelser särskilt i

tidig ålder, dvs före sex års ålder, har
visat sig kunna påverka mognandet av
system som kontrollerar biologiska
processer. En tragisk effekt av kronisk
traumatisering av barn är att de orga-
niska skador som uppkommer kan vara
obotliga. 

Viktigaste individfaktorn 
Personlighetsstörningar, vanligast

psykopati, är den enskilt viktigaste in-
dividfaktorn bakom socialt normbry-
tande beteende, och alldeles särskilt
bakom våld. Psykisk sjukdom (schizo-
freni) eller utvecklingsstörning ökar
risken för våldsbrott cirka fyra gånger
hos män. För personlighetsstörningar
av den utagerande typen är den mot-
svarande ökningen 40 gånger. Miss-
bruk, som är mycket vanligt vid dessa
störningar, ökar våldsrisken ytterliga-
re.

Personlighetsstörningar



sättas in, som har god och omedelbar ef-
fekt på vissa nyckelsymtom. I Sverige
får amfetamin eller metylfenidat endast
förskrivas av vissa läkare efter licens
från Läkemedelsverket.

– Behandlingen med amfetamin är
inte kontroversiell bland dagens barn-
psykiatrer eller läkare i allmänhet. För
20 år sedan var motsättningarna de-
struktiva, men då förekom ingen för-
skrivning, den började först vid mitten
av 1980-talet.

Idag ges centralstimulantia till om-
kring 600 barn i Sverige med diagnosen
ADHD/DAMP. Doserna är låga; de do-
ser som amfetaminmissbrukare tar är
20–100 gånger så höga.

Men amfetamin är narkotika och att

ge narkotika till barn väcker vederbör-
lig undran och oro.

– Just därför är det viktigt att infor-
mera föräldrarna så att de förstår be-
handlingen.

– Den stora kritiken kommer från
scientologerna, som hävdar att vi
»knarkar ned barnen», att behandlingen
är »samhällets förtryck för att göra bar-
nen samarbetsvilliga». Sådana påståen-
den framfördes nyligen i en artikel i en
kulturtidskrift, men mer nyanserade be-
skrivningar förekommer också.

Det finns sådant som Anne-Liis von
Knorring inte ställer upp på.

– I USA gav man amfetamin till 6
procent av skolbarn i Baltimore-områ-
det, enligt en studie för några år sedan.

Det är förfärligt! Och i USA kan vilken
familjeläkare som helst förskriva cen-
tralstimulantia. Men sådan behandling
får aldrig bli en ersättning för andra åt-
gärder, eller legitimera nedskärningar
av skolans resurser!

Forskningen på området lider brist
på resurser. Som ett första steg för att
förbättra läget har Anne-Liis von Knor-
ring och hennes kolleger hos Medicins-
ka forskningsrådet begärt att en arbets-
grupp tillsätts med uppgift att samman-
ställa en översikt av den vetenskapliga
dokumentationen för att planera en
svensk studie i syfte att utveckla före-
byggande insatser till riskgrupper. 

Jan Lind
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Personligheten bestäms i långt hö-
gre grad än man tidigare trott av biolo-
giska faktorer. Exempel på sådana per-
sonlighetsdrag är ångestbenägenhet,
belöningsberoende, spänningssökan-
de, impulsivitet, inlevelseförmåga,
energitillgång, aggressivitet, affektiv
rörlighet. 

Ytterligare två viktiga orsakskom-
plex kan ge en personlighetsstörning
och som utifrån inte går att skilja från
en som betingas av en misslyckad so-
cialisationsprocess. Det första är
hjärnskador, som drabbar strukturer i
hjärnan som är väsentliga för beteen-
dekontroll och social samspelskapa-
citet, dvs i första hand hjärnans frontal-
lober. Det andra är genomgången psy-
kossjukdom. Frekvensen psykopati i
befolkningen i västländer ligger klart
under 1 procent, men är i fängelser
mellan 20 och 30 procent, och klart

över 50 procent i gruppen som begått
grova våldsbrott.

Genom att personlighetsstörningar
är så integrerade i en individs inre
värld, har de drabbade individerna ofta
bristfällig insikt i sin störning och där-
med dålig behandlingsmotivation. 

»Social korsettering»
Behandlingen är i första hand »soci-

al korsettering». Man försöker etable-
ra ett socialt nätverk runt individen, till
stöd för vederbörande att klara sig trots
störningen. Man tränar sviktande soci-
ala funktioner och bearbetar patientens
missuppfattningar om sig själv, om
andra människor och om omvärlden.
Man lär ut tekniker så att patienten kan
hantera sin impulsivitet, sin korta stu-
bin och sina känslomässiga överreak-
tioner. 

Extrema biologiskt baserade tem-

peramentsproblem och hjärnskadebe-
tingade avvikelser kommer antagligen
att kunna behandlas med läkemedel i
framtiden. De flesta personlighetsstör-
ningar »bleknar» efter hand med avta-
gande vitalitet och ökande mognad och
erfarenhet. 

Jan Lind

ger ökad risk för våld

»Våldet är ett av de viktigaste
folkhälsoproblemen idag», konstate-
ras i förordet till »Violence as a public
health issue» (Royal Society of Medi-
cine Press Limited, 1997). Rapporten
sammanfattar ett Berzeliussymposium
som hölls i London 24–25 oktober
1996 av The Royal Society of Medici-
ne och Svenska Läkaresällskapet.

Vid symposiet framkom ett antal
kunskapsmässiga bristområden – defi-
nitionen av våld, statistik, forskning
(främst biomedicinsk, epidemiologisk
och social), information och upplys-
ning, politisk vilja samt folkhälsoarbe-
tarnas egen medvetenhet. •

– Det behövs insatser från många håll i
behandlingen av barn med

uppmärksamhetsstörning och
hyperaktivitet, förklarar barnpsykiatern

Anne-Liis von Knorring.


