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Denna pilotstudie genomfördes inom det longitudinella Stockholm 
Neonatal Project (SNP) i syftet att undersöka sambandet mellan 
beteendemått för ADHD och neurokognitiva funktioner hos 18-åriga 
ungdomar (n=127), som fötts för tidigt (n=83) respektive i fullgången 
tid (kontrollgrupp, n=44). Baserat på ungdomarnas självskattningar i 
Youth Self Report samt själv- och föräldraskattningar med Strengths 
and Difficulties Questionnaire skapades fyra subgrupper; 
prematurgrupper med och utan ADHD-symtom, samt kontroller med 
och utan ADHD-symtom. Enligt detta subkliniska urval uppvisade fler 
flickor än pojkar ADHD-symtom. Prematurgruppen hade lägre 
resultat än kontrollerna på test som mätte IQ, arbetsminne och 
inhibering (alla p<.01) samt processhastighet. Vidare fanns en icke-
signifikant tendens till lägre IQ (p=.08) och förmåga till inhibering 
(p=.07) hos ungdomar med ADHD-symtom. Bland kontrollerna 
tycktes dock inte ADHD-symtom vara förenat med svagare 
neurokognitiva funktioner.* 

  
Under senare år har andelen för tidigt födda ökat, dels som följd av den tekniska och 
kompetensmässiga utvecklingen, dels eftersom föräldrar skjuter upp barnafödandet, 
vilket ökar sannolikheten för problemgraviditeter. För tidigt födda är en 
kostnadskrävande grupp ur ett samhälleligt perspektiv (Lagercrantz, Hellström-Westas 
& Norman, 2008; Shenkin, Starr & Deary, 2004). Studier har visat att för tidigt födda 
löper en större risk än fullgångna barn att råka ut för olika utvecklingsproblem, bland 
annat ADHD. Följande studie har riktat in sig på att inom Stockholm Neonatal Project 
(SNP) analysera symtom och neurokognitiva funktioner som förknippas med ADHD 
och avser sig inte att uttala sig om kliniska grupper. Denna studie kommer dock bidra 
med ökade kunskaper om neurokognitiva funktioner kopplat till ADHD-symtom, 
något som inte studerats tidigare i SNP. När man mer allmänt talar om 
koncentrationssvårigheter eller ställer en diagnos såsom ADHD handlar det till stor del 
om det iakttagbara beteendet, symtomen. Diagnosen baseras på observerbara och 
beskrivna beteendesymtom utifrån individen och kontexten. För att förstå beteendet 
och finna hjälpåtgärder behöver man identifiera vilka bristfälliga förmågor som ligger 
bakom symtomet. ADHD är svårdefinierat och präglas av mångfald gällande såväl 
teori som forskning.  
 
Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) 
Människan föds med en hjärna som ger oss olika individuella förutsättningar att 
hantera vår omvärld. Hjärnan fortsätter att utvecklas under livets gång i ett samspel 
med omgivningen. De starka och svaga sidor som framträder genom olika 
beteendemönster hos individer bedöms ofta som särdrag. De svaga sidorna kan 
framträda så uttalat att det bedöms vara en funktionsnedsättning som kräver utredning 
och stödåtgärder. ADHD kan yttra sig genom ihållande och stora svårigheter med att 
vidmakthålla och skifta koncentrationen, liksom att hantera den egna impulsiviteten 
(Beckman, 2004).  
 

                                                        
* Ett varmt tack till uppsatshandledare Ann-Charlotte Smedler & Aiko Lundequist. 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Man har kunnat se två olika varianter av ADHD. Den ena karakteriseras av att barnen 
ter sig stillsamma och snälla och ofta har en senare gångdebut, oftast vid 14-17 
månader. Dessa barn har motoriska svårigheter som ofta visar sig i allmän klumpighet. 
Tarm- och blåskontroll liksom talutveckling kan vara försenad. Den andra varianten 
karakteriseras av att barnen har problem med överaktivitet, sömnsvårigheter, 
skrikighet och ätproblem redan under det första levnadsåret. Dessa barn har ofta en 
påtagligt tidig gångdebut, kring 9-10 månader. Motorisk klumpighet kan döljas av en 
överdriven brist på rädsla, och då dessa barn gärna klättrar tidigt inser omgivningen 
inte alltid att de har motoriska problem (Gillberg & Hellgren, 2000). I själva verket har 
barnet svårigheter med den motoriska planeringen, alltså med att kunna anpassa kraft, 
riktning och tempo till vad det vill åstadkomma med sina rörelser (Kadesjö, 2001).  
 
Ärftliga faktorer dominerar i ADHD, vilket gör att föräldrar och syskon ofta har 
liknande problem. De gener som reglerar viktiga signalämnen i hjärnan är ofta störda 
(Olsson, 2007). Femton tvillingstudier som genomförts mellan år 1973 och 2000 anger 
att benägenheten att utveckla ADHD-symtom är till 70 % genetiskt orsakad 
(Beckman, 2004). Det gäller framförallt regleringen av dopamin men även seratonin 
och noradrenalin (Olsson, 2007). Utifrån den medicinska modellen antas avvikelser i 
nivåer inom de nervbanor som använder just dopamin, noradrenalin och serotonin som 
signalsubstanser orsaka ADHD-symtom. Även om ADHD har en uttalad ärftlighet kan 
man ännu inte koppla denna ärftliga benägenhet till en viss kromosom eller gen eller 
till en specifik fysiologisk/biokemisk avvikelse (Duvner, 1997). Nyare studier hävdar 
att kopplingen mellan dopaminbanor och ADHD går att styrka eftersom individer med 
ADHD visat lägre nivåer i dopaminerga belöningsbanor (Volkow, Wang & Kollins, 
2009). Frågan är om en generell brist kan förklara varför uppmärksamheten hos barn, 
ungdomar och vuxna med ADHD varierar mellan situationer.  
 
Framstående forskare på området såsom Edmund Sonuga-Barke och Russell A 
Barkley anser att ADHD är en dimensionell och utvecklingsmässig diagnos. Med 
andra ord menar de att ADHD är en försenad utveckling av normala funktioner, inte 
nödvändigtvis en brist (Brocki, 2007). Andra forskare menar att uppmärksamheten och 
dess skiftande nivåer också kan vara motivationsstyrd (Eikeseth & Svartdal, 2007). 
Vid problembeteenden är det sällan den långsiktiga konsekvensen som vidmakthåller 
ett beteendemönster, utan närvaron av kortsiktiga belöningar (Öst, 2006). Barn med 
ADHD tenderar att välja en mindre, kortsiktig belöning framför en större, långsiktigt 
belönande konsekvens (Wåhlstedt, 2009).   
 
Trots en relativt kort historia som diagnos har ADHD-problematiken många namn och 
en begreppsförvirring råder inom detta område. Dysfunktion i fråga om Avledbarhet, 
Motorik och Perception (DAMP), Hyperkenetisk störning, eller Minimal Brain 
Damage/Dysfunction (MBD) har använts eller används vid diagnosticering (Ottosson, 
2004). Ytterligare synonyma definitioner av problemområdet är överaktivitetssyndrom 
(HKD), Attention Deficit Disorder (ADD), Minor Neurological Dysfunction (MND) 
samt Developmental Coordination Disorder (DCD) (Gillberg & Hellgren, 2000; 
Ljungberg, T, 2008). Forskningen visar dock att ADHD-problematiken sträcker sig 
förbi uppmärksamhetsproblematiken. Förutom förmågan att fokusera, skifta samt 
upprätthålla sin uppmärksamhet finns andra kluster av symtom som är av betydelse 
(Brown, 2004): 
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• Organisation, prioritering och igångsättandet av uppgifter (exekutiv funktion) 
• Aktivitetsnivå, energi samt hastighet vid bearbetning av information 
• Toleransen för frustrationer samt den egna regleringen av känslor 
• Arbetsminne och återgivning/framplockning av information  

 
Diagnosen ADHD innefattar tre undergrupper utifrån diagnosmanualen DSM-IV: 

1. Bara uppmärksamhetsstörning (ADHD-A) 
2. Bara hyperaktivitet/impulsivitet (ADHD-B) 
3. ADHD av kombinerad typ som omfattar både uppmärksamhetsstörning och 

hyperaktivitet/ impulsivitet (ADHD-C) 
 

Uppmärksamhet. 
Uppmärksamhet kan beskrivas som medvetandets fokusering på något. 
Uppmärksamhet är en funktion eller egenskap i djurs och människors beteende och 
själsliv som gör att psykisk aktivitet inriktas mot ett visst fenomen, t ex mot något som 
försiggår i individens omgivning, i den egna organismen eller i det egna medvetandet. 
Uppmärksamhet styrs primärt av icke-medvetna processer i hjärnan, så kallad primär 
uppmärksamhet (Egidius, 2006).  
 
Begreppet uppmärksamhet beskrivs vidare som en ”mental ficklampa” för särskilda 
sensoriska intryck, motoriska scheman, minnen eller inre representationer (Kolb & 
Whishaw, 2003). Uppmärksamheten är starkt påverkad av såväl externa miljöfaktorer 
som interna faktorer. Miljöfaktorer kan vara ett stimulis intensitet, frekvens, rörelse, 
kontrast och upprepning. Interna faktorer är exempelvis nivån av intresse, motivation 
och fysiologisk status såsom hunger eller trötthet (Passer & Smith, 2001). En modell 
som presenterats av Allan Mirsky skiljer på olika aspekter gällande uppmärksamhet 
(Nyman & Bartfai, 2000): 

1. Fokuserande/selektiv – att kunna filtrera bort oväsentliga stimuli för att kunna 
lösa en uppgift. 

2. Upprätthållande – att kunna koncentrera sig på det väsentliga över en längre 
tidsperiod. 

3. Skiftande – att kunna växla uppmärksamheten från en sak till en annan.  
4. Encoding – att kunna hålla ett antal uppgifter i korttidsminnet medan man utför 

olika slags operationer med dem. 
 
I DSM-IV definieras symtom på uppmärksamhetsstörning av ADHD-typ som följer 
(Mini-DSM-IV, 2002): Personen 
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller 
annan aktivitet 
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår) 
(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 
uthållighet (t ex skolarbete eller läxor) 
(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 
läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 
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(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
(i) är ofta glömsk i det vardagliga livet 
Minst sex av ovanstående symtom ska ha funnits till en maladaptiv grad och vara 
oförenliga med individens utvecklingsnivå under sex månaders tid.  
 

Hyperaktivitet/Impulsivitet. 
Hyperaktivitet är en hög frekvens av upprepade rörelser som bidrar till en 
aktivitetsnivå som inte är anpassad till situationen. Impulsivitet kan definieras som 
valmöjligheten och responsen mellan olika alternativ där responsen tenderar att ge 
omedelbar men mindre belöning istället för större och försenad belöning (Novak & 
Peláez, 2004). Impulsiviteten uppfattas ofta som ett handlande utan eftertanke och kan 
visa sig genom alltför snabba reaktioner, överdriven fokusering på omedelbar 
belöning, bristande förmåga att planera framåt samt en oförsiktighet och större 
benägenhet att ta risker. Hyperaktiviteten är ofta förknippad med en självupplevd 
rastlöshet och hyperaktiviteten/impulsiviteten kännetecknas av en variabilitet i sättet 
att fungera över tid och situationer (Eikeseth & Svartdal, 2007). Det är vanligt att 
överaktivitet växlar med underaktivitet vilket leder till över- eller underfokusering 
(Beckman, 2000).  
 
Hyperaktiviteten/impulsiviteten har i allmänhet avtagit kraftigt när individer når ung 
vuxen ålder och det gäller även de eventuella motoriska problemen i cirka två 
tredjedelar av fallen (Gillberg & Hellgren, 2000). I denna pilotstudie har begreppen 
hyperaktivitet/impulsivitet sorterats under samma kluster av påståenden för 
beteendemått. I DSM-IV ska minst sex av följande beskrivna symtom ha förelegat i 
minst sex månader och uppstått i en maladaptiv grad som är oförenlig med 
utvecklingsnivån (Mini-DSM-IV, 2002): Hyperaktivitet, personen 
(a) har ofta svårt att vara still med händer eller fötter eller kan inte sitta still. 
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 
sitta kvar på sin plats en längre stund. 
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 
situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara en subjektiv känsla av rastlöshet). 
(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”. 
(f) pratar ofta överdrivet mycket. 
Impulsivitet, personen 
(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren har pratat färdigt. 
(h) har ofta svårt att vänta på sin tur. 
(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar).  

 
Den heterogena diagnosen. 

Inom uppmärksamhetsproblematiken har en nyare diagnos uppkommit som kallas 
Sluggish Cognitive Tempo (SCT), vilken överlappar med symtom inom ADHD såsom 
dagdrömmeri och underfokusering (Wåhlstedt, 2009). Faktum är att de flesta barn och 
ungdomar med ADHD har ytterligare störningar. Ungefär hälften av barn och 
ungdomar med ADHD har trotssyndrom (ODD, Oppositional Defiant Disorder) 
och/eller Developmental Coordination Disorder (DCD). I en femtedel av fallen 
förekommer uppförandestörning (CD, Conduct Disorder). Den grupp barn och 
ungdomar som ryms inom diagnosen ADHD är heterogen och de belastande 
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faktorerna kan variera avsevärt sinsemellan (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). 
Internaliserad problematik såsom ångest eller nedstämdhet förekommer hos vart tredje 
barn och ADHD visar sig i samband med autistiskt eller Asperger syndrom. Man kan 
därför fråga sig vad beteendemåtten mäter, särskilt som själv- och föräldraskattningar 
har visat sig vara bristande i sin träffsäkerhet och samstämmighet (Ljungberg, 2008).  
 
Språkliga svårigheter, kognitiva problem, inlärningssvårigheter, dyslexi, svårigheter i 
samspelet med andra, sociala beteendeproblem, sviktande självkänsla, ängslan, ångest 
och depression har också rapporterats hos barn med ADHD. Den mångfacetterade 
symtomatologin gör därför att individer kan ha drag som liknar andra diagnoser 
(Granhag, 2008).  Studier har dock visat att nedsatta exekutiva funktioner hos 
individer med ADHD inte kan förklaras av komorbida tillstånd (Brocki, 2007). 
 
En minoritet av forskare och kliniker hävdar att betydelsen av arv/genetik är 
överdriven och menar att utvecklingen av neuropsykiatriska funktionshinder har en 
större miljömässig komponent (Lagercrantz, 1998). Efter en genomgång av 
neuropsykiatrisk forskning påstår Thomas Ljungberg att det inte är vetenskapligt 
hållbart att benämna ADHD som ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Den modell 
som bäst skulle förklara uppkomsten av ADHD är istället den psykosociala stress-
sårbarhetsmodellen (Ljungberg, 2008).      
 

IQ. 
Begåvningen vid ADHD kan variera från låg till normal- och överbegåvning. Barn 
med ADHD har dock generellt en lägre IQ nivå (Gillberg & Hellgren, 2000). 
Forskning tyder på att symtom av hyperaktivitet och impulsivitet har en starkare 
koppling till lägre IQ än uppmärksamhetssymtom (Barkley, 1998). Studier hävdar 
också det motsatta; att det finns ett svagt samband mellan ADHD och IQ (Dennis 
Francis, Cirino, Schachar, Barnes & Fletcher, 2009). Studier av generella kognitiva 
könsskillnader visar att flickor presterar i genomsnitt något lägre än pojkar på vissa 
spatiala och matematiska uppgifter, och aningen högre på uppgifter som mäter verbala 
förmågor (Magnusson, 2002).  
 

Inlärningssvårigheter. 
Inlärningssvårigheter lyfts ofta fram som en betydelsefull faktor att beakta för ADHD. 
Alternativa förklaringar till ADHD-symtom kan urskiljas genom att kontrollera för 
inlärningssvårigheter (Ek, Holmgren, de Geer, Swärd & Fernell, 2004; Volkmar & 
Klin, 2004; Dickerson Mayes & Calhoun, 2007). Under adolescensen kvarstår 
generellt svårigheter för individer med ADHD med inlärningen och i viss mån även 
koncentrationssvårigheterna (Gillberg & Hellgren, 2000).  
 

Exekutiva funktioner. 
Vid ADHD finns enligt vissa studier brister gällande arbetsminne, inhiberingsförmåga 
och andra exekutiva funktioner i högre utsträckning än hos kontrollgrupper (Barkley, 
1998; Brocki, 2007). Begreppet exekutiv funktion är brett och i princip lika 
svårdefinierat som ADHD. De flesta forskare är dock överens om att 
frontallobsfunktioner såsom uppmärksamhet, inhibering, mental flexibilitet, planering, 
strukturering och sekvensering ligger inom ramen för begreppet (Brocki, 2007). Andra 
lyfter fram förmågorna att skifta, uppdatera och inhibera som nyckelprocesserna 
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(Nyberg, 2009). Det kan mycket väl vara så att de hyperaktiva symtomen relateras till 
dysfunktioner i orbitofrontala kortex och dess banor. Hyperaktivitet förknippas ofta 
med den affektlabilitet som är vanligt förekommande vid just orbitofrontala skador. I 
de fall då hyperaktivitet är mindre närvarande är det större sannolikhet att 
dysfunktionen är förlagd i dorsolaterala kortex och dess banor (Goldberg, 2003). De 
exekutiva funktionernas starka koppling till ADHD är dominerande i litteratur och 
forskning på området, även om andra åsikter råder. Sedan länge har kopplingen mellan 
frontallobsfunktioner och exekutiva funktioner varit det som styrt forskning och 
utveckling av neuropsykologiska testverktyg.  
 
En populär teori beskriver ADHD som en brist i självkontroll. Barkley (Barkley, 1998) 
anser att inhiberingsförmågan är den exekutiva funktion som fyra andra exekutiva 
funktioner är starkt beroende av. Dessa är affektreglering, arbetsminnet (verbalt och 
visouspatialt), motivation och arousal (fysiologiska reaktioner i centrala och autonoma 
nervsystemet) samt reconstitution (förmågan att analysera och organisera 
information). Speciellt betonar Barkley samspelet mellan inhiberingsförmågan och 
arbetsminnet som en avgörande faktor gällande ADHD. Brister i inhiberingsförmågan 
är det som utmärker barn med ADHD och Barkley menar att de prefrontala regionerna 
i hjärnan inte mognar (myeliniserar) i samma takt hos dessa individer. ADHD antas 
därmed följa av en grundläggande brist i förmågan att inhibera och processa 
information, vilket leder till brister i utvecklingen av komplexa exekutiva funktioner 
och en ineffektiv självkontroll (Barkley, 1998). Sammanfattningsvis skapar 
interaktionen mellan arbetsminnet och inhiberingsförmågan olika förutsättningar hos 
individer gällande självkontroll/exekutiva funktioner. Fram till dess att forskningen 
visat upp en annan förklaringsmodell, anser många att Barkleys teori bäst beskriver 
den grupp av individer med ADHD som har en neuropsykologisk problematik. Den 
utvecklingsmässiga aspekten, alltså åldersspecifika studier, kring exekutiva funktioner 
är dock inte klarlagd och behöver studeras mer ingående (Brocki, 2007).   
 

Nyare ADHD-forskning. 
Inom ADHD-forskning har det på senare tid framkommit teorier som lyfter fram 
flerfaktoriella teorier till uppkomst av ADHD. Viktiga komponenter i dessa teorier är 
exekutiva funktioner såsom främst arbetsminne och inhibering, state regulation 
(reaktionstid) och delay aversion (motivationsstil). Nyare forskning kring dessa 
faktorer har visat att reaktionstid och motivationsstil, snarare än exekutiva funktioner, 
diskriminerar ADHD gruppen från kontrollgrupp. Forskning av flerfaktoriella teorier 
är dock sparsam och mycket återstår att utforska (Wåhlstedt, 2009).  
 
Nyare forskning har hypoteser om att kombinerad ADHD-C och ADHD-A 
(uppmärksamhetsstörning) har olika mekanismer som vidmakthåller problematiken. 
ADHD-C skulle innebära ökad sannolikhet för problem med inhibering av beteende, 
medan individer med ADHD-A skulle uppvisa mer av Sluggish Cognitive Tempo 
(SCT) (Penny, Waschbusch & Klein, 2009). Flertalet forskare anser att forskningen 
behöver bli mer precis. ADHD-typerna behöver kategoriseras med tydligare 
avgränsningar, vilket kan möjliggöra en mer ändamålsenlig forskning kring hjärnan. I 
dagsläget är forskningen alldeles för bred och ADHD-gruppen för heterogen (Brocki, 
2007; Ljungberg, 2008; Wåhlstedt, 2009). 
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ADHD och kön. 
Studier har visat att fler pojkar får diagnosen ADHD. Detta kan bero på att pojkarnas 
symtom är tydligare och mer störande. Fördelningen mellan könen är egentligen oklar 
(Beckman, 2000). Förekomst mellan könen varierar kraftigt mellan olika studier, från 
2:1 till 10:1, med ett medelvärde på 6:1 till pojkars övervikt (Barkley, 1998). Forskare 
som studerat ADHD och kön anser att så länge de nuvarande frågeformulären 
används, som betonar utåtagerande beteende, samt så länge man tillämpar de gällande 
kriterierna ur DSM-IV, så kommer flickor med ADHD bli förbisedda eller betraktade 
som bleka kopior av pojkar i samma situation (Nadeau, Littman & Quinn, 2002).  
 
Skillnaderna i prevalens när individer når vuxen ålder tycks inte vara lika stor. Bland 
vuxna kan det vara så att kvinnor oftare vänder sig till psykiatrin för att få hjälp än vad 
män gör. Vuxna män kan dock ha stora sociala och psykiatriska problem som döljer 
deras ADHD under andra beteckningar (Beckman, 1999). Detta kan också bero på att 
yngre flickor inte uppmärksammas och utreds i samma utsträckning som pojkar, 
eftersom flickor i genomsnitt uppvisar mindre aggressivitet och utåtagerande beteende. 
Studier har även visat att flickor i högre utsträckning än pojkar hamnar i ADHD-A. De 
flesta standardiserade skattningsskalorna har en större fokusering på hyperaktivitet och 
impulsivitet. Ett problem är att formulären inte fångar upp mer dolda, mindre 
observerbara drag hos barn och ungdomar (Nadeau et al, 2002).  
 
Neurokognition 
Efter en genomgång av kognitiv och neuropsykologisk forskning kring ADHD går det 
att finna tre funktioner som återkommer i vetenskapliga rapporter och teori samt två 
som rapporteras mer sällan. Dessa fem neurokognitiva funktioner presenteras nedan, 
ordnade efter befintligt stöd inom forskning, utifrån uppsatsförfattarens 
litteraturgenomgång: 

1. Arbetsminnet: Arbetsminnet är förmågan att bevara information medan en viss 
uppgift genomförs, även kallat korttidsminne (Egidius, 2006). Mer specifikt 
inkluderas flera komponenter i det som Baddeley (Nyberg, 2009) valde att 
kalla arbetsminnet och det är ett uppmärksamhetskontrollerande system (den 
centrala exekutiven) och informationsspecifika ”slavsystem” (den fonologiska 
loopen och det visuo-spatiala ”klotterblocket”). Funktionens starka koppling 
till ADHD redovisas i ett flertal artiklar och böcker. Svensk forskning har visat 
hur arbetsminnet är nedsatt hos ADHD-gruppen och har utvecklat en lovande 
träningsmetod, Robomemo. (Barkley, 1997; Böhm, Smedler & Forssberg, 
2004; Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002; Wåhlstedt, 2009)  

2. Inhibering: Denna funktion kan grovt beskrivas som förmågan att kontrollera 
impulser som uppstår mellan ett stimuli och en respons. Denna funktion är en 
brist hos merparten av individer med ADHD enligt Barkleys teori. Flertalet 
studier talar för funktionens koppling till ADHD. (Barkley, 1997; Böhm, 
Smedler & Forssberg, 2004; Wåhlstedt, 2009) 

3. Reaktionstid: Reaktionen syftar till den rena reaktion som uppstår mellan ett 
stimuli och en respons. På senare år har en hel del datortester utformats för att 
mäta och studera denna funktion (Egeland, Johansen & Ueland, 2009; 
Wåhlstedt, 2009). 

4. Processhastighet: Detta är en funktion som relateras till hastigheten i den 
mentala och den motoriska bearbetningen, uppmärksamheten och förmågan att 
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urskilja visuella stimuli samt minnen. Individer med ADHD har ofta en 
långsammare bearbetningsprocess än normalpopulation, vilket främst gäller 
kombinerad ADHD-C och ADHD-A, uppmärksamhetsstörningen. Detta kallas 
även Sluggish Cognitive Tempo (SCT) (Dickerson Mayes & Calhoun, 2007; 
Penny et al, 2009; Wåhlstedt, 2009). 

5. Grafomotorisk förmåga: Denna faktor är mer omdiskuterad. Funktionen avser 
förmågan att kognitivt kunna sammanföra visuell perception med motoriska 
färdigheter. Forskare strider om dess förekomst och betydelse för utvecklingen 
av ADHD. Forskning har dock visat att ungefär 50 % av ADHD-fallen 
uppvisar Developmental Coordination Disorder (DCD). (Dickerson Mayes & 
Calhoun, 2007; Gillberg & Hellgren, 2000; Kadesjö, 2001). 

 
Prematuritet 
Idag finns inom neonatalforskningen problem som sammanhänger med att man räddar 
barn som är extremt tidigt födda (22 till 23 veckors graviditet) till livet (Lagercrantz et 
al., 2008). Omognaden i flera organsystem medför risker för bestående skador, vilket 
kan få konsekvenser för barnets fortsatta liv. Hjärnan, lungorna och ögonen är de mest 
utsatta organen för komplikationer vid prematuritet (Stjernqvist, 1999). För tidigt 
födda barn, som drabbas av en relativt omfattande hjärnskada, kan också utvecklas i 
stort sett normalt. Detta sker förmodligen tack vare att andra delar av den plastiska 
hjärnan tar över (Lagercrantz et al., 2008). Forskning redovisar dock generellt en lägre 
psykomotorisk utvecklingsnivå hos för tidigt födda barn (Böhm, 2003).  
 
Ett antal olika definitioner används för prematuritet inom neonatalforskningen. Barn 
som föds innan vecka 29 benämns Extremely Preterm (EPT), barn som är födda 
mellan vecka 29 och 32 benämns Very Preterm (VPT). Mellan vecka 32 och 36 
används begreppet Preterm (PT). Vidare används olika benämningar utifrån 
födelsevikt. Väger ett barn under 1000 gram är det Extremely Low Birthweight 
(ELBW), mellan 1000 g och 1500 g benämns Very Low Birthweight (VLBW), mellan 
1500 g och 2500 g benämns barnet Low Birthweight (LBW). Ett barn som föds med 
normalvikt, över 2500 g, benämns Normal Birthweight (NBW) (Stjernqvist, 1999). 
Stockholm Neonatal Project har en grupp med för tidigt födda som är benämnda efter 
födelsevikt (VLBW) och en kontrollgrupp födda i fullgången tid och med normal 
födelsevikt (NBW) (Böhm, Katz-Salomon, Smedler, Lagercrantz & Forssberg, 2002).  
 

Prematuritet och ADHD. 
För omkring hälften av ADHD-fallen har komplikationer tillstött under mammans 
graviditet, under förlossningen eller under den tidiga nyföddhetsperioden. Dessa 
faktorer kan bidra till hjärnskador och ADHD-symtom (Olsson, 2007). Vissa menar att 
det är ADHD som är kärnproblemet, andra att syrebristen och hjärnkomplikationerna 
(blödningar mm.) ger upphov till ADHD-symtomen (Saugstad, 2006). Att födas 
mycket för tidigt med födelsevikt under 1500 gram eller att vara underviktig i 
förhållande till graviditetslängden utgör riskfaktorer för att utveckla ADHD eller andra 
funktionsnedsättningar (Duvner, 1997). Det har dock visat sig att barn som är för tidigt 
födda har en benägenhet att uppvisa symtom som förknippas med 
uppmärksamhetsproblematik. Forskningen har beskrivit lägre IQ-nivåer, 
uppmärksamhetsproblem samt skolsvårigheter som de primära problemområdena för 
denna grupp barn. För tidigt födda barn ligger generellt sett något lägre vad gäller IQ-
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nivå, inom lägre normalzon och i genomsnitt 3-9 IQ-poäng under kontrollgrupp 
(Aylward, 2002). Inlärningssvårigheter förekommer oftare bland för tidigt födda i en 
studie på sexåringar (Pritchard, Clark, Liberty, Champion, Wilson & Woodward, 
2008). En växande andel av forskningsdata tyder på att för tidigt födda barn lider av 
den uppmärksamhetsstörning som inte inkluderar hyperaktivitet, utan enbart innefattar 
problematik kring uppmärksamhet. Detta är intressant kopplat till fynd som talar för 
ökade internaliserade problem gällande nedstämdhet och ångest hos för tidigt födda 
(Wolke, 1998).  
 
Andelen barn som uppfyllt kriterierna för ADHD kan variera kraftig mellan olika 
forskningsstudier. För tidig födsel ökar dock risken för ADHD med 2.5 till 5 gånger 
(Böhm et al., 2004). I en studie från Lunds universitet uppfyller 20 % av de för tidigt 
födda kriterierna, medan andra studier har redovisat siffror på mellan 40-70 % 
(Stjernqvist & Svenningsen, 1999). Uppföljningsstudier har rapporterat cirka 20-40 % 
ADHD bland extremt för tidigt födda (EPT), samt att 30 % har andra typer av 
beteendeproblem (Stjernqvist, 1999).  
 
I den allmänna populationen har prevalensen för ADHD studerats och genererat 
resultat mellan 2-5 % (Barkley, 1998; Eikeseth & Svartdal, 2007). Ett antal svenska 
befolkningsbaserade studier har genererat en förekomst av ADHD på 7 % av barn som 
börjar skolan. Olika studier ger flera uppskattningar kring prevalensen bland för tidigt 
födda, exempelvis Astbury som 1987 fann att 30 % av barnen uppfyllde kriterier för 
ADHD. Den vanligaste formen av ADHD bland fullgångna pojkar är den med 
hyperaktivitet och impulsivitet, ADHD-B, medan flickor i allmänhet visar mer av 
uppmärksamhetsstörningen, ADHD-A (Broberg et al., 2003). 
 
En forskargrupp undersökte över 200 barn födda senast vecka 26. Resultaten visade att 
31 % var hyperaktiva, 33 % hade uppmärksamhetsproblem, jämfört med 9 % 
respektive 7 % i kontrollgruppen. Pojkarna hade mer utåtagerande problematik såsom 
ADHD eller trotssyndrom (ODD), medan flickor visade mer internaliserad 
problematik (Samara, Wolke & Marlow, 2008). Studier har visat att barn/ungdomar 
med ångest och internaliserade problem remitteras till behandling i mindre omfattning 
än barn som har utåtagerande störningar såsom ADHD (Svirsky & Thulin, 2006).  
 
En metaanalys har funnit skillnader i den allmänna kognitiva nivån mellan för tidigt 
födda (PT) och en kontrollgrupp. Denna studie inkluderade data från 15 kognitiva 
studier och 16 med beteendemått. För tidigt födda barn visade dubbelt så hög frekvens 
av ADHD och en förhöjd nivå i jämförelse med kontrollgrupp av såväl externaliserade 
som internaliserade symtom (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002). Vidare 
har forskare funnit att VPT och VLBW har en större frekvens av 
uppmärksamhetsproblem samt att verbal förmåga, arbetsminne och kognitiv 
flexibilitet skiljer sig signifikant från kontrollgruppen. Externaliserade symtom för 
uppmärksamhet såsom hyperaktivitet/impulsivitet skiljde sig dock inte signifikant från 
kontroller (Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus, van Goudoever & Oosterlaan 
2009). 
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SYFTE 
”En erfaren lärare kan redan första skoldagen konstatera om det finns hyperaktiva barn 
i klassen utifrån deras överaktivitet, oförmåga att lyssna och allmänna stökighet” (sid. 
542) (Ottosson, 2004). En missuppfattning är att barn med ADHD enkelt urskiljs från 
”normala” barn (Ljungberg, 2008). Med all rätt uttrycker J-O Ottosson den 
utåtagerande gruppen av barn som synlig och upptäckbar. Detta är också den grupp av 
barn som oftare uppmärksammas och får någon form av stödfunktion från samhället. 
Det är viktigt att påpeka att hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem 
kan ha andra orsaker än ADHD och att det kliniska arbetet kräver mer än 
beteendeobservationer. Forskning har visat att ADHD-symtom är föränderliga över tid 
och inte kan ses som statiska. Mer åldersspecifik forskning gällande 
neuropsykologiska funktioner saknas dock och är efterfrågad (Brocki, 2007).  
 
Denna pilotstudie har undersökt om det hos 18-åringar finns samband mellan ADHD-
symtom och neuropsykologiska funktioner. De ungdomar som deltagit ingår i det 
longitudinella Stockholm Neonatal Project (SNP) antingen som för tidigt födda eller 
tillhörande en kontrollgrupp. Stockholm Neonatal Project har inte som syfte att 
specifikt studera ADHD, vilket gör att urval och metod skiljer sig från andra studier 
för ADHD. Studien utgör en explorativ ansats med syfte att belysa samband mellan 
ADHD-symtom och neuropsykologiska funktioner, hos ungdomar som fötts för tidigt 
med mycket låg födelsevikt (<1500 g) samt ungdomar som fötts normalviktiga och i 
fullgången tid.  
 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Skiljer sig ungdomar med respektive utan ADHD-symtom i neurokognitiva 

funktioner? 
- Skiljer sig ungdomar som fötts tidigt från kontroller födda i fullgången tid i 

neurokognitiva funktioner? 
-  Finns det skillnader mellan ADHD-typ A/B/C i neurokognitiva funktioner? 
-  Finns det könsskillnader i förekomst av ADHD-symtom? 
 
 

METOD 
Testpersoner  
Denna pilotstudie utgör ett examensarbete som genomförts inom ramen för Stockholm 
Neonatal Project, SNP. Projektet syftar till att longitudinellt studera för tidigt födda 
och deras utvecklingsmönster kopplat till sociala, perinatala samt neurologiska 
faktorer (Gerner, Katz-Salomon, Hesser, Söderman & Forssberg, 1997). De barn som 
ingår i den ursprungliga studien föddes mellan 1988 och 1993 på Karolinska Sjukhuset 
eller S:t Görans Sjukhus. Denna studie bygger på psykologiska tester, självskattningar 
och föräldraskattningar som genomförts när barnen fyllt 18 år. SNPs 18-årsstudie 
innefattade vid tillfället för denna pilotstudie 127 ungdomar, 83 prematurt födda 
ungdomar (VLBW) och 44 kontroller (NBW). Dessa individer har genomgått 
omfattande fysiologiska och psykologiska undersökningar vid födseln, 10 månader, 2 
år, 5 ½ år samt 15 års ålder. De 83 prematurfödda testpersonerna var alla födda innan 
gestationsvecka 37, och vägde mindre än 1500 gram vid födseln (VLBW). Hälften av 
prematurerna var födda före vecka 30. De 44 ungdomarna i kontrollgruppen var 
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fullgångna barn som vägde över 2500 g vid födseln (NBW) och bedömdes som 
friskfödda (Böhm et al., 2002).  
 
Procedur  
Testpersonerna och deras föräldrar fick ett brev med information och en förfrågan. I 
brevet beskrevs studien, att deltagandet var helt frivilligt och att man när som helst 
kunde avbryta sin medverkan utan att det får några konsekvenser för övriga kontakter 
med Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller hälso- och sjukvården i stort, samt 
ersättningen á 500 SEK. Ungdomarna som valt att delta har testats vid Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus och tillbringade ca 3-4 timmar med uppgifterna, inklusive 
minst en paus med frukt och juice. Tio olika testledare (psykologstudenter) har 
genomfört datainsamlingen. Testledarna har rättat testresultaten och vid oklarheter 
konsulterat handledare Ann-Charlotte Smedler, Aiko Lundeqvist, Birgitta Böhm eller 
Pia Risholm Mothander. Testledarna har fått utbildning i de tester som använts.  
 
I denna pilotstudie ingick alla de 127 ungdomar som hunnit fylla 18 år, medgivit till 
deltagande i studien samt genomgått ett neuropsykologiskt testbatteri och fyllt i ett 
antal självskattningsformulär. Ungdomarnas föräldrar har också besvarat formulär. 
Projektet har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (2007:302). 
 
De neuropsykologiska tester som använts är kortversionen av WISC-III (IQ) 
(Donders, 1997), Delis Kaplan Executive Function Systems (D-KEFS) 
(exekutiva/verbala funktioner), Boston Naming Test och Benämning (verbal funktion), 
Trail-Making Test A och Visual Motor Integration Test (visuomotorisk funktion), 
Sifferrepetition från WISC-III, Blockrepetition från WAIS-NI, Rey Auditory Verbal 
Learning Test och Ansiktsigenkänning (minnesfunktion).  
 
De självskattningsformulär som ungdomarna fyllt i är Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ), Youth Self Report (YSR), Quality Of Life Inventory (QOLI) 
samt en svensk version av Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA). Vidare 
ingick följande föräldraskattningsformulär i studien; Child Behavior Checklist 
(CBCL), Föräldraversion av SDQ (FSDQ), Sense Of Coherence (SOC-13), Parent 
Stress Scale (PSS) samt Life Event Scale (LES). Denna pilotstudie har använt data 
från YSR, SDQ, FSDQ eftersom de innehåller beteendemått för ADHD. Dessa 
formulär samt de olika neuropsykologiska testresultat som använts beskrivs senare i 
metoddelen. 
 
Instrument 
Självskattningsformuläret YSR är avsett att mäta ungdomars (11-18 år) psykosociala 
anpassning med särskilt fokus på upplevd kompetens samt eventuella problem. 
Instrumentet är framtaget för att kunna dokumentera ungdomars syn på egna 
färdigheter, beteenden och problem. YSR består av 112 påståenden (senaste version 
119 st.) och för vilka ungdomen ska uppskatta sin grad av överensstämmelse. 
Ungdomarna skattar sig själva utifrån hur väl dessa påståenden stämmer i nuläget samt 
har stämt under en period av de senaste sex månaderna (Achenbach, 1991). I denna 
studie används de påståenden som är kopplade till faktorn inattention, se tabell 1 på 
nästa sida: 
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Tabell 1. YSR faktor: inattention (0=Stämmer ej, 1=Stämmer så där, eller ibland, 2=Stämmer  
mycket bra, eller ofta) 

YSR (inattention) Självskattning 

Jag är barnslig för min ålder  0   1   2 
Jag har svårt för att koncentrera mig eller vara uppmärksam 0   1   2 
Jag har svårt för att sitta still  0   1   2 
Jag känner mig förvirrad eller dimmig  0   1   2 
Jag dagdrömmer en hel del  0   1   2 
Jag gör saker utan att först tänka efter  0   1   2 
Jag är nervös eller spänd  0   1   2 
Jag jobbar dåligt i skolan  0   1   2 
Jag är klumpig i mina rörelser  0   1   2 

 
SDQ är ett frågeformulär som består av 25 påståenden om barnet/ungdomen gällande 
fem olika områden i syfte att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa: hyperaktivitet 
och koncentrationssvårigheter, uppförandeproblem, kamratrelationsproblem, 
emotionella symtom och barnets sociala styrkor. Versioner av detta instrument finns 
tillgängliga för lärare, föräldrar (FSDQ) och barn/ungdomar (Goodman, 1997). I tabell 
2 och 3 finns de påstående som använts vid urvalet i denna studie, uppdelade efter 
symtom för uppmärksamhet respektive hyperaktivitet/impulsivitet: 
 
Tabell 2. SDQ påståenden för uppmärksamhet (0=Stämmer inte, 1=Stämmer delvis, 2=Stämmer helt)  

SDQ   
(uppmärksamhet) 

 
Självskattning  FSDQ  

(uppmärksamhet) 

 
Föräldraskattning 

Jag har svårt att 
koncentrera mig, jag är 
lättstörd 

0  1  2  Lättstörd, tappar lätt 
koncentrationen 

0  1  2 

Jag kan koncentrera mig, 
göra klart det jag  
arbetar med 

0  1  2  Fullföljer uppgifter, bra 
koncentrationsförmåga 

0  1  2 

 
Tabell 3. SDQ påståenden för hyperaktivitet/impulsivitet (0=Stämmer inte, 1=Stämmer delvis, 
2=Stämmer helt) (®=reverserat påstående) 

SDQ  
(hyperaktivitet/impulsivitet) 

 
Självskattning  FSDQ  

(hyperaktivitet/impulsivitet) 

 
Föräldraskattning 

Jag är rastlös. Jag kan inte 
sitta stilla länge 

0  1  2  Rastlös, överaktiv,  
kan inte sitta stilla länge 

0  1  2 

Jag har svårt att sitta stilla, 
jag vill jämt röra och vrida  
på mig 

0  1  2  Svårt att sitta stilla,  
rör och vrider jämt  
på sig 

0  1  2 

® Jag tänker mig för innan 
jag gör olika saker 

0  1  2  ® Kan stanna upp och 
tänka sig för innan 
han/hon gör olika saker 

0  1  2 

 
Urvalsmetod 
Till en början genomfördes en litteraturgenomgång av forskning och teori för att 
sondera ADHD-området i syfte att underlätta metodval och variabler för jämförelser. 
Skattningsformulär, bland annat Browns ADD, användes för att validera påståenden 
kring ADHD-symtom. För att vidare identifiera ungdomar med och utan ADHD-



 

 

14 

symtom har författaren utgått ifrån tre beteendemått. För att inkluderas i en 
urvalsgrupp för ADHD-symtom ska minst två av tre beteendemått ha gett utslag. 
Beteendemåtten som använts är ovannämda delar ur självskattningsformulären YSR, 
SDQ samt föräldraskattningen av SDQ, här benämnd FSDQ.  
 
Inledningsvis användes YSR-faktorn inattention för urval. En cutoff gräns för denna 
faktor sattes vid en standardavvikelse över medelvärdet, T≥60, eftersom detta 
förmodade skapa jämna och användbara urvalsgrupper. När gruppen med T-värde ≥60 
identifierats gjordes en kvalitativ jämförelse gentemot SDQ- och FSDQ-skattning av 
hyperaktivitet (tre påståenden) och uppmärksamhet (två påståenden). Det krävdes två 
svarspoäng för att inkluderas gällande uppmärksamhet, och tre svarspoäng för 
hyperaktivitet/impulsivitet. Kriterier för att ingå i prematurgrupp/kontrollgrupp med 
ADHD-symtom var att YSR kriteriet uppfyllts samt att individen antingen självskattat 
eller föräldraskattats enligt poänggränser för SDQ. Urvalet har genomförts genom 
såväl kvantitativt som kvalitativt urval av själv- respektive föräldraskattningar. Detta 
har skapat grupper baserade på förekomst av symtom (figur 1) samt indelning gällande 
symtom för ADHD-typ (figur 3). Urvalsmetoden är inte standardiserad, utan är 
utformad av uppsatsförfattaren. 

Figur 1. Flödesschema över identifiering av subgrupper med och utan ADHD-symtom (M=antal pojkar, 
F=antal flickor) 
 
Neurokognition 
För fyra av de fem neurokognitiva funktionerna, som beskrivits tidigare, finns SNP 
18-årsdata. De funktioner som inkluderades i denna studie är alltså ett urval baserat på 
teori och tidigare forskning på ADHD-området utifrån en litteraturstudie som 
genomförts av undertecknad. Index för varje funktion är medelvärdet av resultaten för 
varje enskild urvalsgrupp. Deltesten som användes ur SNP:s testbatteri för att 
konstruera ett index uttryckt i indexpoäng (M=100, SD=15) för varje neurokognitiv 
funktion beskrivs på följande sida:   
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Arbetsminne. 
Deltesten inom detta område har för avsikt att mäta just arbetsminnet, men också 
förmågor såsom uppmärksamhet, koncentration och mental kontroll. I detta index 
ingår deltesten Aritmetik och Sifferrepetition från WISC-III samt Blockrepetition från 
WAIS-NI. Aritmetik är ett ordinarie deltest i WISC-III som ingår i index för 
uppmärksamhet. Resultatet påverkas av uppmärksamhet, förmåga till koncentration 
och bearbetningshastighet. Sifferrepetition är också ett deltest i WISC-III som mäter 
korttidsminnets och arbetsminnets kapacitet. Resultatet påverkas i detta deltest mycket 
av förmågan till uppmärksamhet och koncentration. Det ingår därmed två auditiva 
respektive ett visuellt mått på arbetsminnets förmåga i detta index (Wechsler, 2007). 
Blockrepetition är ett deltest som är uppbyggt som sifferrepetition, men som syftar till 
att mäta det visuella minnet. Testpersonen ombeds upprepa sekvenser av pekningar på 
olika block. Transformering gjordes av resultaten på Blockrepetition till z-poäng som 
baserats på hela experimentgruppen i denna studie. Detta för att integrera resultatet 
med de övriga testresultaten för arbetsminne och möjliggöra beräkningen av index. 
 

Inhibering. 
Funktionen avser att mäta förmågan att kontrollera impulser som uppstår mellan 
visuella stimuli och verbala responser. De deltest som använts utsätter individen för 
responskonflikt (Nyberg, 2009), vilket kan leda till problem gällande genomförande 
och tidsåtgång. Index för inhibering är konstruerat utifrån två delar ur deltestet Colour-
Word som ingår i D-KEFS tester för de exekutiva förmågorna. Index är skapat utifrån 
resultaten på Colour-Word 3 och Colour-Word 4. Den primära exekutiva funktionen 
som detta deltest mäter är inhibering av en automatiserad verbal respons. Colur-Word 
3 är det mest renodlade inhiberingstestet medan Colour-Word 4 mäter såväl inhibering 
som kognitiv flexibilitet. Båda dessa deltest mäter dock huvudsakligen förmågan att 
inhibera en verbal impuls (Delis, Kaplan & Kramer, 2001). Resultaten för inhibering 
var i skalpoäng och har därför transformerats till indexpoäng, främst för att göra 
resultatredovisningen lättare att överskåda. 
 

Processhastighet. 
Denna funktion mäts genom deltest utformade för att mäta hastigheten i den mentala 
och motoriska bearbetningen, uppmärksamheten och urskiljningen av visuella stimuli 
samt minne (Wechsler, 2007). I denna studie användes Kodning och Symbolletning ur 
WISC-III, samt Benämning som ett tredje deltest. Det sistnämnda är ett onormerat test 
där ungdomarna ombeds att benämna bilder på välkända föremål under tidtagning 
(Smedler, 2007). Resultaten från Benämning har också transformerats till z-poäng för 
att möjliggöra integrering med övriga resultat och genomföra indexberäkning.  
 

Grafomotorisk förmåga. 
Denna förmåga mäts genom det fristående testet VMI (VisuoMotoriskt Index) samt 
TMT (Trail-Making Test) 2 som ingår i D-KEFS testbatteri för exekutiva funktioner. 
VMI är ett test där ungdomen ombeds rita av enkla och mer komplexa figurer utan 
tidsbegränsning. TMT 2 innebär att individen på tid ska arbeta visuomotoriskt och dra 
streck mellan siffror i en stigande och komplex ordning. Detta test är starkt beroende 
av den visuella bearbetningen, uppmärksamheten och motorik (Delis et al, 2001). VMI 
resultaten har transformerats till z-poäng, vilket gjort integreringen med övriga 
testresultat och indexberäkningen möjlig.  
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IQ 
Vidare har studien valt att inkludera mått på IQ för jämförelser eftersom det ofta 
diskuteras i forskningen. Resultatet på hela skalan av WISC-III utgör ett samlat mått 
på ungdomens kognitiva funktion gällande förståelse, logiskt tänkande, 
problemlösningsfärdigheter, kunskapstillägnande, arbetsminne och processhastighet 
(Wechsler, 2007). Den sammanvägda kognitiva förmågan är intressant att jämföra 
mellan grupperna eftersom eventuella skillnader eller likheter i de fyra 
funktionsområdena kan diskuteras och jämföras med den generella IQ nivån.  
 
Kön  
Det är av intresse att belysa eventuella könsskillnader i denna studie, eftersom 
forskningen visat på att majoriteten av individer med diagnosticerbar ADHD är pojkar. 
 
Databearbetning 
Alla enskilda värden har använts i den statistiska analysen. Tre försökspersoner föll 
bort då de saknade YSR-skattningar. Transformering har gjorts av rådata från tre 
deltest eftersom det inte fanns några normerade data för testerna; Blockrepetition 
(arbetsminne), Benämning (processhastighet) och VMI (grafomotorik). Statistisk 
bearbetning har gjorts i SPSS. Överensstämmelsen mellan föräldrars och ungdomars 
SDQ-skattningar undersöktes med Pearson korrelationer. T-test har använts vid 
gruppjämförelser. Urvalsgrupperna har jämförts på var och en av de fem 
neurokognitiva funktionerna genom tvåvägs oberoende ANOVA (variansanalys). 
 
 

RESULTAT 
Utifrån t-test visade själv- och föräldraskattningar mellan kontrollgrupp och 
prematurgrupp inga signifikanta skillnader. Inga signifikanta skillnader fanns heller i 
grupperna som skattat T-värde ≤ 60. Symtomgrupperna och de symtomfria grupperna 
är alltså homogena utifrån beteendeskattningarna.  
 
Medelvärden för grupperna gällande samtliga neurokognitiva funktioner är 
presenterade enligt indexpoäng. I jämförelser mellan urvalsgrupperna fanns en 
acceptabel effektstyrka och power. I tabell 4 redovisas deskriptiva värden (M/SD) för 
respektive urvalsgrupp gällande neurokognitiva funktioner: 
 
Tabell 4. Neurokognitiva funktioner, medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för urvalsgrupperna 
Neurokog.     Prematurgrupp med  Prematurgrupp utan  Kontrollgrupp med  Kontrollgrupp utan 
funktion         ADHD-symtom          ADHD-symtom          ADHD-symtom        ADHD-symtom  
IQ     80.8/15.9               92.3/22.3                 100.7/15.5         104.9/15.2 
Arbetsminne     88.8/11.3               95.5/14.3                 103.6/11.2         105.4/14.7 
Inhibering*     83.9/20.8               95.4/13.8                   99.0/16.0         100.5/14.9 
Pr.hastighet     94.8/11.0               95.9/10.1                   98.2/8.4         102.6/8.7 
Graf. förmåga    97.8/9.6             100.3/10.6                   97.6/15.6         100.7/9.1 
* Transformerade värden 
 
ANOVA 
I syfte att undersöka skillnader mellan urvalsgrupperna och de neurokognitiva måtten 
användes tvåvägs oberoende ANOVA (variansanalys). Resultaten redovisas i 
tabellerna 5-9, en för varje neurokognitiv funktion: 
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Tabell 5. Tvåvägs oberoende ANOVA av IQ för prematurfödda och kontroller, med och utan ADHD-
symtom (n=124) 

 
Variationskälla   df       F-värde Eta2 p 

 
Huvudeffekt symtom:  
ADHD-/ Ej ADHD-symtom  1 3.164 0.026 .078 
Huvudeffekt grupp: 
Prematur/ Kontroll  1 13.647** 0.102 .000 
Interaktionseffekt: 
Symtom * Grupp  1 0.676 0.006 .413 
Inomgruppsvariation                                          120 

 
*=p<0.05, **=p<0.01 
 
Tabell 6. Tvåvägs oberoende ANOVA av Arbetsminne för prematurfödda och kontroller, med och utan 
ADHD-symtom (n=124) 

 
Variationskälla   df  F-värde Eta2 p 

 
Huvudeffekt symtom:  
ADHD-/ Ej ADHD-symtom  1 1.812 0.015 .181 
Huvudeffekt grupp: 
Prematur-/ Kontrollgrupp  1 15.267** 0.113 .000 
Interaktionseffekt: 
Symtom * Grupp  1 0.583 0.006 .447 
Inomgruppsvariation                                          120 

 
*=p<0.05, **=p<0.01 
 
Tabell 7. Tvåvägs oberoende ANOVA av Inhibering för prematurfödda och kontroller, med och utan 
ADHD-symtom (n=124) 

 
Variationskälla   df F-värde Eta2 p 

 
Huvudeffekt symtom:  
ADHD-/ Ej ADHD-symtom  1 3.303 0.027 .072 
Huvudeffekt grupp: 
Prematur-/ Kontrollgrupp  1 6.647** 0.068 .004 
Interaktionseffekt: 
Symtom * Grupp  1 1.914 0.016 .169 
Inomgruppsvariation                                         120 

 
*=p<0.05, **=p<0.01 
 
Tabell 8. Tvåvägs oberoende ANOVA av Processhastighet för prematurfödda och kontroller, med och 
utan ADHD-symtom (n=124) 

 
Variationskälla   df F-värde Eta2 p 

 
Huvudeffekt symtom:  
ADHD-/ Ej ADHD-symtom  1 1.581 0.013 .211 
Huvudeffekt grupp: 
Prematur-/ Kontrollgrupp  1 5.133* 0.041 .025 
Interaktionseffekt: 
Symtom * Grupp  1 0.543 0.005 .463 
Inomgruppsvariation                                          120 

 
*=p<0.05, **=p<0.01 
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Tabell 9. Tvåvägs oberoende ANOVA av Grafomotorisk förmåga för prematurfödda och kontroller, 
med och utan ADHD-symtom (n=124) 

 
Variationskälla   df F-värde Eta2 p 

 
Huvudeffekt symtom:  
ADHD-/ Ej ADHD-symtom  1 1.309 0.011 .255 
Huvudeffekt grupp: 
Prematur-/ Kontrollgrupp  1 0.002 0.000 .968 
Interaktionseffekt: 
Symtom * Grupp  1 0.016 0.000 .898 
Inomgruppsvariation                                          120 

 
*=p<0.05, **=p<0.01 
 
Huvudeffekter fanns mellan prematurfödda ungdomar och kontrollgruppen för IQ, 
arbetsminne, inhibering och processhastighet. Inga signifikanta huvudeffekter fanns 
för ADHD-symtom, även om vissa p-värden var i närheten av signifikansnivå (IQ, se 
tabell 5 och Inhibering, tabell 7). Inga signifikanta interaktionseffekter mellan 
grupptillhörighet och ADHD-symtom visade sig. I figur 2 följer en grafisk redovisning 
av medelvärdena för de fyra grupperna:  
 

 
Figur 2. Medelvärden för urvalsgrupperna gällande IQ (1), Arbetsminne (2), Inhibering (3) 
(transformerat värde), Processhastighet (4) och Grafomotorisk förmåga (5) 
 
ADHD-typer 
På grund av gruppstorleken för ADHD-A och ADHD-B har ingen statistisk 
analysmetod använts. Resultaten ansågs ändå vara av intresse och redovisas 
deskriptivt i figur 3 samt grafiskt i figur 4 och 5 på nästa sida:  
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                       Figur 3. Frekvens ADHD-typer 
 

 
Figur 4. Medelvärden av IQ för kontrollgrupp (1), ADHD-A (2), ADHD-B (3) och ADHD-C (4) 
 

 
Figur 5. Medelvärden av Arbetsminne (AM) & Inhibering (Inh. – transformerat värde) för kontrollgrupp 
(1), ADHD-A (2), ADHD-B (3) och ADHD-C (4) 
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DISKUSSION 
Tidigare studier har visat en ökad benägenhet mellan 2.5 till 5 gånger för prematurbarn 
att utveckla ADHD (Böhm et al., 2004). Denna studie visar inga signifikanta 
skillnader gällande förekomst av ADHD-symtom hos för tidigt födda (19.3 %) och 
kontrollgruppen (22.7 %). Grupperna skiljer sig inte gällande förekomst eller 
symtombild för ADHD-symtom. Däremot skiljer sig den neurokognitiva förmågan 
signifikant. Signifikanta skillnader förklaras främst av grupptillhörighet (huvudeffekt), 
och inte i samma utsträckning av ADHD-symtom. ADHD-symtom har dock nästan 
signifikanta samband med inhibering (p=.07) och IQ (p=.08).  
 
Prematurfödda tonåringar med ADHD-symtom presterar lägre än kontroller med/utan 
ADHD-symtom inom generell IQ, arbetsminne och inhibering. Denna studie ger till 
viss del stöd åt teorier som betonar arbetsminnets och inhiberingens betydelse för 
ADHD och som fått stöd i tidigare studier (Barkley, 1997; Böhm et al., 2004; 
Wåhlstedt, 2009). Det finns även anledning att uppmärksamma prematuritet som 
riskfaktor. Resultaten visar att IQ, arbetsminne och inhibering är av klinisk relevans 
vid bedömningar av för tidigt födda med ADHD-symtom. Skillnaderna i IQ, 
arbetsminne och inhibering kan antas bero på de annorlunda förutsättningar som det 
medför att vara för tidigt född. I det interdisciplinära utredningsarbetet bör för tidig 
födsel i samband med kognitiva eller beteendemässiga svårigheter leda till en kontroll 
för ADHD. Denna studie kan bekräfta för tidig födsel som en neurokognitiv riskfaktor. 
 
Om arbetsminnet är nedsatt kan det påverka den allmänna funktionen avsevärt. 
Begränsningar inom arbetsminnet kan yttra sig i vardagen genom allmän glömska och 
en bristande förmåga gällande förberedelse eller planering inför kommande aktiviteter. 
En vanlig konsekvens är att långsiktiga mål och strategier i större utsträckning 
försummas. Inhiberingsförmågan är knuten till förmågan att kontrollera sina reaktioner 
och yttre beteenden. Ett lägre resultat för inhibering kan betyda att individer har svårt att 
internalisera sina tankar och känslor; att inte agera utifrån tankar och känslor (impulser) 
och därmed låta dem styra sitt yttre beteende. Konsekvensen blir att omgivningen 
upplever individerna som mer reaktiva och omogna (Barkley, 1998). Svårigheter med 
dessa neurokognitiva funktioner var vanligare bland de för tidigt födda och kan skapa 
problematiska sociala situationer, särskilt när vuxenlivets krav närmar sig. 
 
De 26 ungdomar som uppvisade ADHD-symtom indelades i tre subgrupper på basis 
av om de hade bara symtom av uppmärksamhetstyp (ADHD-A; n=5), bara 
hyperaktivitet/impulsivitet (ADHD-B; n=3) eller kombinerade symtom (ADHD-C; 
n=18). Grupperna A och B är för små för att genomföra stabila jämförelser. Den grupp 
som har kombinerade symtom är den klart största och uppvisar ett lägre resultat på IQ, 
arbetsminne samt inhibering. Resultaten kan tyda på att denna grupp har större 
svårigheter än ADHD-A och ADHD-B. Det kan också bero på att deras 
symtombelastning är högre eller att en stor del av gruppen är för tidigt födda (2/3 
delar). Utifrån de beteendemått som använts vid urvalet visar det sig att den vanligaste 
ADHD-typen bland såväl för tidigt födda som kontroller ser ut att vara den 
kombinerade, ADHD-C. Att prematurfödda barn skulle ha en större benägenhet till att 
utveckla uppmärksamhetsstörningen, ADHD-A (Wolke, 1998), visar sig alltså inte i 
denna studie.  
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Signifikanta skillnader finns mellan prematurgruppen och kontrollgruppen gällande 
processhastighet, där prematurgruppen har ett lägre resultat inom normalzon. Inga 
synbara skillnader finns dock mellan symtomgrupperna för processhastighet. Det finns 
alltså inget stöd för att vare sig de tidigt födda eller kontrollgruppens ungdomar med 
ADHD-symtom uppvisar ADHD-A (Wolke, 1998) eller Sluggish Cognitive Tempo 
(SCT) (Wåhlstedt, 2009). Den grafomotoriska förmågan tycktes inte påverkas av vare 
sig för tidig födsel eller förekomst av ADHD-symtom. Enligt en tidigare studie inom 
SNP hade de för tidigt födda vid 5 ½ år signifikant lägre grafomotorisk utveckling 
(Böhm et al., in press), men tycks nu vid 18 års ålder alltså ha kommit ikapp sina 
jämnåriga kontroller. Utifrån tidigare forskning förväntas dock denna funktion inte ge 
lika stort utslag vid 18-års ålder (Gillberg & Hellgren, 2000). Osäkerheten kring 
kopplingen mellan ADHD och just denna neuropsykologiska funktion kvarstår dock. 
 
Det finns inga signifikanta neurokognitiva skillnader mellan kontrollgruppen med 
ADHD-symtom och kontrollgruppen utan ADHD-symtom. En rimlig förklaring till 
detta är att neuropsykologiska tester inte nödvändigtvis ger utslag vid ADHD-
problematik (Brocki, 2007). Att kontrollgruppen med ADHD-symtom inte skiljer sig 
från kontrollgruppen utan ADHD-symtom är relevant information och visar på hur 
heterogena symtomgrupper kan vara. I vissa grupper finns samband mellan ADHD-
symtom och neurokognitiv funktion, i andra inte. Det går inte att hävda att ADHD-
symtom per automatik ger svagare neurokognitiva funktioner. När neuropsykologiska 
tester inte ger utslag är bedömningsarbetet svårare och beteendeobservationer blir en 
större och mer avgörande faktor för diagnosticeringen av ADHD. Flerfaktoriell 
forskning har visat att reaktionstid och motivationsstil kan vara viktiga faktorer att 
studera utöver inhibering, arbetsminne och processhastighet (Wåhlstedt, 2009).  
 
IQ skiljer tydligast prematurgruppen med ADHD-symtom från kontrollgruppen 
med/utan ADHD-symtom. Resultaten gällande IQ bekräftar den forskning som 
beskrivit lägre IQ-nivåer och kognitiva svårigheter hos för tidigt födda barn (Aylward, 
2002; Böhm et al., 2002). I linje med annan forskning (Aylward, 2002), finner denna 
studie signifikanta skillnader (p=0.00) för IQ och detta indikerar tydligt att 
prematurgruppen med ADHD-symtom har kognitiva svårigheter på flera områden. 
Varför för tidigt födda med ADHD-symtom har en lägre IQ-nivå än andra grupper är 
oklart och viktigt att studera vidare. Inlärningssvårigheter och allmänna kognitiva 
svårigheter kan ge uttryck i beteenden som överlappar med ADHD (Dickerson Mayes 
& Calhoun, 2007; Ek et al., 2004; Volkmar & Klin, 2004). Detta skulle kunna förklara 
delar av skillnaderna i denna studie (Pritchard et al., 2008). 
 
ADHD och Kön 
Könsfördelningen inom grupperna med ADHD-symtom har en ungefärlig ratio på 3 
flickor:1 pojke. Fördelningen skiljer sig radikalt mot annan forskning gällande 
könsfördelning för såväl prematurer som icke-prematurer (Barkley, 1998; Samara et 
al., 2008). En förklaring skulle kunna vara att självskattningar väger tungt i urvalet; 
flickor kan ha en förmåga att överskatta sina problem i adolescensen eftersom de 
tenderar att ha ett något lägre självförtroende än pojkar. Vissa fynd har också visat att 
flickor/kvinnor med åldern jämnar ut könsskillnaderna för ADHD. Kvinnor i ung 
vuxen ålder rapporterar in fler symtom som inte kan förklaras och söker vård för 
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mildare symtom än män (Papalia, Olds & Feldman, 2001). Det skulle därför kunna 
vara så att åldern för denna ungdomsgrupp bidrar till resultatet.  
 
Den subkliniska cutoff gräns som använts är generös och påståendena som använts för 
urval domineras av subjektiva uppmärksamhetssymtom. I hela urvalsgruppen (n=127) 
finns också en högre andel flickor. Dessa argument kan också vara bidragande orsaker 
till den överraskande könsfördelningen. Dock är bedömningen att de faktorer som 
beskrivits inte kan förklara skillnaden, utan resultaten talar istället för att det finns ett 
mycket stort mörkertal av ADHD bland flickor/kvinnor.  
 
Bifynd 
I prematurgruppen med ADHD-symtom överensstämmer föräldrarnas skattningar 
(FSDQ) väl med ungdomarnas (SDQ). I kontrollgruppen med ADHD-symtom 
däremot, korrelerar föräldraskattningarna negativt till ungdomarnas skattningar. 
Resultaten i kontrollgruppen tyder på att ungdomarna och deras föräldrar har en olik 
bild av beteendeproblem, åtminstone för uppmärksamhet och hyperaktivitet/ 
impulsivitet. Bifynden i prematurgruppen är inte särskilt förvånande. Mödrar till för 
tidigt födda har visat sig uppfatta sina barn som mer speciella och ömtåliga, ännu när 
barnen är över tre år. Föräldrar till för tidigt födda barn tenderar också att vara mer 
beskyddande i sin omsorg än föräldrar till fullgångna barn (Stjernqvist, 1999). Studier 
har visat att relationen mellan föräldrar och för tidigt födda barn är mer intensiv och 
omvårdande, men också i högre utsträckning präglad av psykisk ohälsa (Zelkowitz, 
Bardin & Papageorgiou, 2007; Faroogi, Hägglöf, Sedin, Gothefors & Serenius, 2007). 
Den intensivare relationen mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar skulle 
kunna bidra till varför skattningar överensstämmer bättre.  
 
Metodologiska överväganden 
Det går att framhålla att självskattningsformulär inte mäter en objektiv bild av 
internaliserade eller externaliserade beteendeproblem. Det finns mycket forskning som 
visar att om olika personer bedömer ett och samma barn så kan de skattningar som 
gjorts skilja sig avsevärt ifrån varandra. Förekomsten av ADHD kan sjunka med 50 % 
om två oberoende bedömare måste vara överens (Ljungberg, 2008). I denna studie 
handlar det om hur man ska värdera själv- respektive föräldraskattningar. Faktum 
kvarstår att subjektiva själv-, föräldra- och lärarskattningar väger tungt vid 
bedömningar av diagnosen ADHD. Denna studies relevans och generaliserbarhet kan 
alltså både ifrågasättas och framhållas.  
 
En ökad kunskap kring kopplingen mellan specifika beteendesymtom och 
hjärnfunktioner är nödvändig, särskilt i en ålder då hjärnan anses vara välutvecklad. 
Det finns enbart ett fåtal studier i Sverige av för tidigt födda barn som utgått från 
frågeställningar för ADHD. Det är också ovanligt med studier kring ADHD på äldre 
ungdomar på väg in i vuxenlivet. Denna studie utgår från ett heterogent forskningsläge 
och ger en inblick i hur kliniska eller subkliniska ADHD-symtom och för tidig födsel 
yttrar sig gällande neuropsykologiska funktioner. Trots ett icke standardiserat 
metodförfarande har studien gett viktig och användbar information.  
 
Studiens begränsningar 
De signifikanta skillnader som prematurer med ADHD-symtom uppvisar kan ha 
orsakats av faktorer som studien inte kunnat kontrollera. En studie har undersökt 
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föräldrarna till för tidigt födda barn och deras sociala tillhörighet och funnit att detta 
har förklarat mer av den generella IQ-nivån än födelsevikten (Shenkin et al., 2004). I 
svensk forskning blir problemet mindre framträdande eftersom neonatal- och 
mödravården i allmänhet är kostnadsfri, vilket gör att prematuritetsforskningen blir 
extra precis (Järvtass & Sterner, 2008).  
 
Antalet testledare påverkar inte reliabiliteten för testresultaten nämnvärt enligt 
preliminära beräkningar (Smedler, Böhm, Lundequist & Risholm-Mothander, 2009). 
Urvalet till de grupper som skapats i denna studie är enbart baserade på 
beteendeskattningar, vilket är ett ensidigt mått på ADHD-symtom. Den cutoff gräns 
som använts är dessutom subklinisk och därmed generös (T≥60). En mer heltäckande 
och ändamålsenlig urvalsprocedur skulle göra en liknande studie ännu mer 
generaliserbar.  
 
Framtida forskning 
De signifikanta skillnaderna gällande generell IQ mellan prematurer och 
kontrollgruppen med/ utan ADHD-symtom skulle vara intressant och relevant att 
belysa genom en framtida replikerad studie. Detta gäller även de exekutiva 
funktionerna arbetsminne, inhibering och processhastighet. För att få en bredare 
förståelse för båda grupperna som uppvisar ADHD-symtom och deras skillnader 
skulle en studie kunna söka tillåtelse och samtycke till att genomföra ytterligare tester, 
förslagsvis för reaktionstid och motivationsstil.  
 
Processen och resultaten i denna studie visar på de svårigheter som betonas i teori och 
forskning kring denna heterogena diagnos. Diagnosen ADHD har visat sig kunna 
undergräva individers självkänsla vilket kan förstärka rådande beteendeproblem 
(Honos-Webb, 2008). Därför är mer specifik forskning kring strukturen och nivåerna 
kring olika ADHD-typer samt exekutiva funktioner nödvändig (Brocki, 2007). 
Resultaten kring könsfördelningen inom symtomgrupperna är ett fynd som talar för 
behovet att bedriva forskning som ökar kunskap kring ADHD och kön. 
 
Slutsatser 
Att vara för tidigt född med ADHD-symtom är en riskfaktor som innebär ökad risk att 
utveckla kognitiva svårigheter. En sårbarhet gällande IQ, arbetsminne och inhibering 
visar sig i denna studie. Att för tidigt födda med subkliniska symtom för ADHD visar 
upp lägre resultat på flera områden ger underlag för ett behov av ökad medvetenhet 
kring detta samt fördjupad forskning. Förekomsten och symtombilden för ADHD-
symtom skiljer sig dock inte mellan prematurer och kontroller. Kontrollgruppen med 
ADHD-symtom avviker inte kognitivt emot kontrollgruppen utan ADHD-symtom, 
vilket är intressant.  
 
Anmärkningsvärda fynd från denna studie är också att flickor är överrepresenterade i 
både prematur- som kontrollgrupp med ADHD-symtom. Detta talar för att det finns ett 
stort mörkertal bland flickor med ADHD. Möjliga samband finns mellan 
neurokognitiva funktioner och ADHD-symtom, där inhiberingens betydelse vid 
ADHD verkar vara den starkaste. Resultaten från denna studie bekräftar 
skattningsformulärens dominerande ställning som vägvisare vid diagnosticeringen av 
ADHD. Med stor sannolikhet kommer det också vara så en tid framöver… 
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