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Sammanfattning 
 
Följande studie är en integrativ litteraturstudie som beskriver relationen mellan diagnosen 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och substansmissbruk. Syftet med den 

aktuella litteraturstudien var att hitta tänkbara förklaringar till relationen mellan de två 

fenomen. Vidare var även syftet att se om det fanns skillnader mellan könen vad gäller 

relationen mellan substansmissbruk och diagnosen ADHD. Sammanlagt är det 15 kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna studie. De 

vetenskapliga artiklarna har utifrån en tematisk innehållsanalys sammanställts och jämförts 

utifrån Howard Beckers stämplingsteori, Brantes kritiska förhållningssätt samt begreppet 

stigma. Resultatet visar att det finns ett samband mellan diagnosen ADHD och 

substansmissbruk. Både flickor och pojkar som har diagnostiserats med ADHD har en ökad 

risk för att utveckla substansmissbruk. Det kan också ses en skillnad mellan flickor och pojkar 

som har diagnosen ADHD, och risken att utveckla ett substansmissbruk under sin uppväxt. 

Flickor med diagnosen har en betydligt större risk att utveckla substansmissbruk än det 

motsatta könet. Resultatet visar även att en tänkbar förklaring till sambandet mellan diagnosen 

ADHD och substansmissbruk kan vara självmedicinering. I det sociala arbetets praktik är det 

inte ovanligt att personer med diagnosen kombinerad ADHD och missbruksproblematik 

bollas mellan socialtjänst och psykiatri. Detta då deras komplexa situation varken kan 

reduceras till antingen diagnosen ADHD eller substansmissbruket. Resultatet i studien är 

viktigt att vara medveten om i mötet med personer som söker hjälp för diagnostiserad ADHD, 

substansmissbruk eller båda delar. 
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Abstract 
 

The following study is an integrative literature review describing the relationship between the 

diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and substance abuse. The aim 

of the current study was to find possible explanations for the relationship between ADHD and 

substance abuse. Furthermore the purpose was to see if there were differences between the 

sexes in terms of the relationship between substance abuse and ADHD. A total of 15 Peer-

Reviewed articles, both qualitative and quantitative, is the basis for this study. The paper is 

based on a thematic content analysis compiled and compared on the basis of Howard Becker's 

labeling theory, Brante's critical approach and the concept of stigma. The result shows that 

there is a connection between ADHD and substance abuse. Both girls and boys with ADHD 

have a higher risk of developing substance abuse. There is a difference between boys and girls 

with ADHD, and the risk of developing a substance abuse during their childhood. Girls with 

ADHD have a significantly higher risk of developing substance abuse than the opposite sex. 

People with a combined problematic of ADHD and substance use disorder are at risk of 

missing out on the correct help for their dual-diagnosis. This is because of the complexity of 

their diagnosis and that neither social services nor the psychiatric care have the right 

knowledge to give them the help they need. The results also shows that a possible explanation 

for the link between ADHD and substance abuse could be self-medication. The results above 

are important to be aware of in the meeting with people who seek help for ADHD, substance 

abuse, or both.  
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Inledning 
Eliasson (2012) skriver att barn och unga som får diagnosen Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) löper en stor risk att i vuxen ålder utveckla ett missbruk. Han menar att det 

finns studier som tyder på att hälften av alla vuxna med diagnosen ADHD också utvecklar ett 

missbruk. En individ med diagnosen ADHD som utvecklar ett missbruk har i regel en 

snabbare missbrukskarriär och svårare att ta sig ur missbruket än andra missbrukare (Eliasson, 

2012). Samtidigt finns det uppgifter om att var fjärde person med ett substansberoende också 

har diagnosen ADHD. Det har i en studie visat sig att personer med diagnosen ADHD och ett 

substansmissbruk bland annat använder fler droger än missbrukare utan ADHD diagnosen och 

att återfallsrisken är högre för individer med diagnosen ADHD (Hasselgren, 2012). I följande 

litteraturstudie så syftar substansmissbruk till ett missbruk av både alkohol och 

narkotikaklassade preparat, detta i enlighet med diagnosinstrumentet Diagnostic Manual of 

Mental Disorders, DSM-5. I den senaste upplagan av DSM så beskrivs även missbruk av 

alkohol och narkotikaklassade substanser även som Substance Use Disorder, SUD, alternativt 

på svenska även kallat, substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2015, s.148).  

 

Under 2004 beräknades ca 4 procent (1 695) av alla 6-17 åringar i Örebro Län ha någon form 

av ADHD/Deficts in Attention Motor control and Perception, DAMP (Örebro Läns 

Landsting, 2004, s. 24). Dessa siffror är en uppskattning som gjorts av Örebro Läns Hälso- 

och Sjukvård och som bygger på epidemiologiska studier, med andra ord vetenskapliga 

studier med statistiskt underlag som handlar om utbredningen av olika sjukdomar. Vidare kan 

det beräknas att ca 50 % av de barn mellan 6-17 år som har diagnosen ADHD/DAMP i 

Örebro Län riskerar att utveckla någon form av substansmissbruk i vuxen ålder. Således 

framkommer det i ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen (2014a, s. 19) att det finns många 

studier som visar att klienter med diagnostiserad ADHD löper en kraftigt förhöjd risk att 

hamna i missbruk, kriminalitet eller beroendeproblematik. Något som bör noteras är att 

studierna också påvisat att det främst är de barn som är utåtagerande, som befinner sig i 

riskzonen för att utveckla missbruk senare i livet. Att delta i olika sociala sammanhang som 

ställer en hel del krav på barnet, kan därför tänkas vara svårt för de med uppförandestörningar 

och trotsande beteenden, då det kan hämma utvecklandet av sunda relationer till kamrater och 

övriga väsentliga kontakter. En hög grad av impulsivitet, vilket inte sällan är ett 

förekommande drag i definitionen av ADHD, tycks dessutom leda till ökade risker för 

beroende av både lagliga och olagliga substanser samt kriminalitet. 

 

Johannisson (2006, s. 40) ställer sig kritisk till att ställa olika diagnoser och menar att det 

finns en rad olika risker, men även fördelar, med att ställa en diagnos på en individ. Att få 

diagnosen ADHD eller missbrukare förskjuter det som tidigare endast var individuella 

personlighetsdrag, till en diagnos som är avvikande i förhållande till det som anses vara 

normalt. Diagnosen som fenomen riskerar att förstärka rollen som sjuk, och även ändra bilden 

av identiteten hos den diagnostiserade. Vad som är normalt och inte bestäms av dessa 

diagnoser, och sjukdomsidentiteten hos individen krymper möjligheterna för denne att kunna 

se sig som normal. Namngivningen av diagnosen är också en viktig och definitiv aspekt i 

denna process, då det som har ett namn också existerar på ett mer påtagligt vis. Den 

professionella som ställer diagnosen, respektive den som uppfyller kriterierna för en diagnos 

bör ställa sig frågan om en ställd diagnos exempelvis riskerar att skymma sikten för andra 

problem, eller bättre förklaringar av symptomen, än vad det medicinska perspektivet kan 

erbjuda. 

 

Detta kan sättas i förhållande till rapporten från 2004 av Örebro Läns Landsting där det också 
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framkommer att personer med dubbla diagnoser, exempelvis kombinerad missbruks- och 

ADHD diagnos, är svåra att behandla och att sätta en diagnos på då deras problematik varken 

kan reduceras till antingen missbruket eller diagnosen ADHD. Problematiken är ofta mycket 

komplex, och klienterna inom Hälso-och sjukvården som har dubbla diagnoser har en tendens 

“att hamna mellan stolarna” då de ofta bollas mellan socialtjänst och psykiatri (Örebro Läns 

Landsting, 2004, s. 3). Att bli diagnostiserad med ADHD eller som missbrukare kan tänkas få 

konsekvenser för självbilden och identiteten hos dessa individer, och huruvida de definierar 

sig som avvikande eller normala efter att ha fått en ställd diagnos. En annan aspekt kring 

diagnostiseringen av missbruk och ADHD med hjälp av till exempel Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (DSM) och International statistical classification of diseases and 

related health problems (ICD) är att när en diagnos väl ställs så finns risken att diagnosen 

skymmer sikten för de egentliga orsakerna till symptomen (Johannisson, 2006, s. 40). Som 

beskrivits ovan så tycks det finnas svårigheter i att finna den egentliga problematiken bakom 

olika ADHD/missbruks-symptom. Att dessutom få dubbla diagnoser kan därför tänkas 

resultera i en komplex problematik som ställer stora krav på att de professionella ser till att 

orsakerna till symptomen är väl belysta innan diagnoserna ställs. 

 

Problemformulering 

Som nämnts i inledningen riskerar hälften av alla med diagnostiserad ADHD att utveckla ett 

missbruk i vuxen ålder samtidigt som uppgifter tyder på att 25 % av alla med ett 

substansmissbruk också har diagnosen ADHD (Eliasson, 2012; Hasselgren, 2012). Hasselgren 

(2012) nämner dock ingenting om ifall missbruket beror på ADHD diagnosen eller om 

individerna visar symptom på ADHD på grund av missbruket. Dock skriver Eliasson (2012) 

att dem med en ADHD diagnos riskerar att utveckla ett missbruk, vilket skulle kunna tyda på 

att det är diagnosen ADHD som leder till missbruket och inte tvärtom. Men hur relationen 

mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk ser ut och vilket fenomen som leder till det 

andra är otydligt. Om utgångspunkten är individer med diagnosen ADHD är det också värt att 

fundera på om det är diagnosen som är förklaringen till att individen utvecklar ett 

substansmissbruk eller om det är andra omständigheter som är anledningen till att de börjar 

missbruka alkohol och droger. 

 

Syfte 

Avsikten med denna studie är att granska forskning av fenomenen ADHD och 

substansmissbruk, därför planerar vi att göra en integrativ litteraturstudie. Syftet är även att 

undersöka vad forskningen säger om relationen mellan diagnosen ADHD och ett 

substansmissbruk. Vidare är syftet att undersöka och analysera de tänkbara förklaringar som 

kan ligga till grund för fenomenet. 

 

Frågeställningar 

 

 Finns det, enligt forskningen, någon relation mellan diagnosen ADHD och ett 

substansmissbruk? 

 Är diagnosen ADHD, enligt forskningen, en riskfaktor för att utveckla ett 

substansmissbruk? 

 Om ADHD diagnosen är en riskfaktor, vad anser forskningen är förklaringen till att 

individer med diagnosen utvecklar ett substansmissbruk? 

 Finns det, enligt forskningen, någon skillnad mellan pojkar och flickor och risken för 

att utveckla ett missbruk? 

Bakgrund 
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vanligen förkortat ADHD, definieras i The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5th edition (DSM-5) som “ett 

ihållande mönster av ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som stör funktion 

eller utveckling…” (Shire, 2016, våran översättning). Symptomen på ADHD ser olika ut hos 

olika individer, personer med diagnosen ADHD kan bland annat ha svårt för att koncentrera 

sig och är ofta impulsiva. Att ha diagnosen kan också innebära att individen har svårt för att 

samspela med andra, svårt för att ta instruktioner och har en låg självkänsla. Hur mycket en 

individs vardag påverkas av diagnosen ADHD är olika från person till person och beror på 

vilket sammanhang personen befinner sig i (Kadesjö, 2015). Diagnosen ADHD finns i flera 

olika former, ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet eller någon typ av kombination av 

de två första. För att få en ADHD diagnos ska en individ uppfylla minst sex av de kriterier 

som presenteras i DSM-IV (Läkemedelsverket, 2009). Om det rör sig om ungdomar eller 

vuxna som misstänks ha diagnosen så skall denne vara över 17 år och det räcker med att 

endast fem av de olika kriterierna är uppfyllda för att personen ska få diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2014a, s.29-31). Diagnoskriterierna omfattar dels den del av diagnosen som 

brukar beskrivas som ouppmärksamhet, och dels de beteenden som kallas hyperaktivitet och 

impulsivitet. Symptomen för ouppmärksamhet kan exempelvis vara att personen ifråga ofta 

inte kan ta in detaljer, gör orimligt många slarvfel i skolan eller på arbetet. Andra tecken på 

ouppmärksamhet är att personen upplever svårigheter med koncentrationsförmågan i olika 

sammanhang, har problem med att organisera och planera, är lättdistraherad eller ofta är 

glömsk i det dagliga livet som kan resultera i att väsentliga saker tappas bort. Vidare är 

exempel på hyperaktivitet och impulsivitet att personen upplever svårigheter med att sitta still, 

att denne känner ett behov av att springa omkring och klättra mer än vad som anses lämpligt 

för den aktuella situationen, personen upplevs “gå på högvarv” etc.  

 

Diagnosen ADHD kan få konsekvenser vad gäller barnets fortsatta utveckling, anpassning till 

sin omgivande miljö samt funktionsnivå (Socialstyrelsen, 2014a, s. 14). Vuxna med 

diagnosen ADHD, som också haft diagnosen som barn, brukar ofta påvisa mindre symptom 

vad gäller hyperaktivitet samt impulsivitet då dessa personlighetsdrag brukar minska med 

åren. Det finns dock de individer vilka har kvar drag av hyperaktivitet upp i vuxen ålder, men 

är då mindre omfattande alternativt omvandlad till en kontinuerlig inre känsla av rastlöshet. 

Att ständigt känna sig orolig, och inte finna någon inre ro kan också leda till svårigheter i att 

känna sig närvarande i sociala relationer. Impulsivitet hos vuxna resulterar dessutom inte 

sällan i att personen i fråga lätt faller för snabba positiva belöningar då denne inte har 

förmågan att kunna se konsekvenserna av sina handlingar. Dessa impulsiva handlingar, vilka 

ger snabba belöningar som exempelvis mat, sex, alkohol, droger eller nya upplevelser, kan på 

sikt leda till framtida komplexa och riskfyllda situationer för personen (Socialstyrelsen, 

2014a, s. 14). 

 

Missbruk 

Mellan 2009-2011 gjordes en nationell utredning i Sverige, vilken även brukar kallas för 

missbruksutredningen, där det framkom att ca 780 000 personer i Sverige över 18 års ålder 

har ett missbruk eller är beroende av alkohol (Socialstyrelsen, 2015, s.15-16). Utav dessa 

beräknas ca 330 000 personer ha ett så kallat beroende, och 55 000 beräknas ha ett missbruk 

av alkohol eller narkotika. Vad som skall definieras som bruk eller missbruk inom det 

medicinska området är omdiskuterat. Utgångspunkten för att kunna ställa diagnoser är dock i 

många fall diagnosinstrumenten ICD och DSM, varav den förstnämnda används mest i 

Sveriges Hälso- och Sjukvård för att diagnostisera missbruk, medan DSM-5 främst används 

som diagnosinstrument vid psykiatriska verksamheter. Definitionen av missbruk i DSM-IV 
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innefattar att minst ett av fyra specifika kriterier skall vara uppfyllda. Kriterierna berör bland 

annat om intaget av och upprepat användande av psykostimulerande medel, d.v.s. alkohol 

samt narkotikaklassade substanser påverkar vardagslivet, om upprepat användande av 

psykostimulerande medel leder till riskfyllda situationer eller återkommande problem som 

exempelvis kontakt med rättsväsende, etc. Den allmänna definitionen i ICD-10 beskriver 

missbruk/skadligt bruk, som ett bruk av psykostimulerande substanser vilket skadar hälsan, 

antingen fysiskt eller psykiskt (ibid., s.147).   

 

DSM 

Diagnostic Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok som används i hela världen för 

att diagnostisera psykiatriska sjukdomar. DSM innehåller ett antal diagnoskriterier och dessa 

kriterier revideras regelbundet. Den senaste revideringen publicerades 2014 i DSM-5 

(Socialstyrelsen, 2014b, s.3). 

 

Diagnoskriterierna syftar till att skilja ut dem som har tillräckligt 

stora svårigheter att de allvarligt inverkar på deras funktion i 

vardagen och social anpassning (Socialstyrelsen, 2014b, s. 3). 

 

För att en individ ska få en diagnos måste ett antal av de diagnoskriterier som finns vara 

uppfyllda och symptom på diagnosen ska ha funnits de senaste sex månaderna. Symptomen 

måste också ha visat sig i två olika miljöer samt ha funnits före 12 års ålder. Det skall även 

finnas tydliga bevis på att symptomen påverkar individens sociala funktioner på ett negativt 

sätt (Socialstyrelsen, 2014b, s. 3). 

 

ICD 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) är en 

statistisk klassifikation med diagnoskoder som används för att diagnostisera olika sjukdomar 

och andra hälsoproblem. Det finns runt 2 800 nationella fördjupningskoder som skapats för att 

ge större möjligheter till en mer detaljerad kodning. Nya koder och fördjupningskoder kan 

skapas och i Sverige är det Socialstyrelsen som har ansvaret för att godkänna nya förslag på 

koder. Detta för att få en gemensam och enhetlig Svensk uppdelning av diagnoskoderna. 

Denna sjukdomsklassifikation är internationell och omfattar förutom traditionella diagnoser 

också ett brett spektrum av symptom och sociala förhållanden. ICD har funnits i cirka 100 år 

men har bara använts i Sverige sedan 1 januari 2011. ICD uppdateras regelbundet och sedan 

1990 är det ICD-10 som används men arbetet med att uppdatera ICD-10 till ICD-11 pågår i 

dagsläget (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Teori/Analysverktyg 
I detta avsnitt kommer stämplingsteorin av Howard Becker att presenteras. Även begreppet 

Stigma samt Brantes kritiska förhållningssätt är den aktuella studiens analysverktyg som 

presenteras nedan. Slutligen ges en beskrivning av rådande könsnormer som finns i samhället. 

 

Stämplingsteorin 

Howard Becker anses vara grundaren till den så kallade stämplingsteorin som uppkom under 

1950-talet samt 1960-talet. Han presenterade även denna teori i sin bok “Outsiders”, vilken 

reviderades till en ny upplaga så småningom (Lindberg, 1998, s.22). Stämplingsteorin kan 

hänföras till den symboliska interaktionismen och är en teori som belyser varför vissa 

handlingar uppfattas som avvikande. Teorin utgår från att avvikelser är socialt konstruerade 

och skapade av den grupp som har makten i samhället, vilket leder till att det är de maktlösa 

grupperna som blir stämplade (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 157). Att en person blir stämplad 
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beror inte bara på personens handlingar, utan även på personens etnicitet, kön och 

klasstillhörighet med mera. Det finns dem som menar att en myndighet, en kontrollinsats, i all 

välmening kan vilja ingripa mot vad som anses vara ett problematiskt beteende men att det i 

samband med detta finns en risk för att de individer som blir föremål för insatserna blir 

stämplade (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010, s. 99). En individ är inte en avvikare i 

sig men kan bli det om samhället definierar individen som avvikande och utsätter individen 

för trycket att bli en avvikare under tillräckligt lång tid (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 157).  

 

Det blir en självuppfyllande profetia, den “psykiskt sjuke” utför 

handlingar som han känner att andra förväntar sig att han ska utföra 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 157).  

 

Individer blir avvikare genom en process där individen i fråga inte avviker från början men i 

slutet uppfattas som avvikare av både sig själv och omgivningen. Att vara en avvikare handlar 

om att uppfatta sig själv som en avvikare (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 158). 

 

Stämplingsteorin betonar att alla människor beter sig avvikande någon gång under sina liv, 

det vill säga att individen bryter mot rådande sociala normer, vilket räknas till normalt 

mänskligt beteende. Dessa spontana, och mycket vanligt förekommande avvikelser för 

primära avvikelser, och är en del av den så kallade stämplingsprocessen. För de flesta 

individer blir dessa handlingar engångsföreteelser, och den sociala omgivningen upptäcker 

aldrig dessa normbrytande beteenden. Men i de fall där individens omgivning faktiskt 

upptäcker det avvikande beteendet så reagerar omgivningen med att placera personen ifråga i 

en så kallad avvikarkategori, personen blir stämplad som avvikare och onormal. Då andras 

attityder till en själv, enligt teorin, formar den egna självbilden så kommer den stämplade 

individen med tiden att ändra sin egen självuppfattning, i enlighet med omgivningens. Den 

stämplade individen kommer att bli precis så avvikande som omgivningen ger honom 

anledning att bli, denna process är med andra ord en form av självuppfyllande profetia. På så 

sätt befästs dessa former av avvikande beteenden, och den stämplade individen fortsätter att 

begå normbrytande handlingar, d.v.s. sekundära avvikelser. Eftersom ännu värre avvikande 

beteenden leder till ytterligare markant stämpling av omgivningen, riskerar den stämplade att 

utveckla en form av avvikarkarriär (Svensson, 1996, s. 75-79). 

 

Tannenbaum har också en förklaring till varför unga individer utvecklar en så kallad 

avvikarkarriär (Lindberg, 1998, s. 19-20). En avvikarkarriär kan successivt inledas om 

familjen av olika anledningar inte kan tillgodose ungdomens behov fullt ut. Då finns nämligen 

risken att denne kommer att fylla det behovet i en grupp som kan det, oavsett om gruppen är 

destruktiv eller inte. Gänget kan på så sätt fylla avsaknaden av den trygghet som ungdomen 

tycker sig behöva. I de fall där den unge individen inte känner tilltro till sina föräldrar så finns 

också risken att denne förlorar tilltro till resten av vuxenvärlden, och väljer att leva sitt liv 

utanför familjen. Om ungdomen väljer att tillhöra en grupp där exempelvis cannabis är socialt 

accepterat så införlivas också dessa värderingar till ungdomen. De moraliska reglerna som 

ungdomen tidigare haft leder därmed till en förändrad och mer fri syn på dessa tidigare 

moraliska regler, och handlar därefter. Till en början kanske ungdomen är mer försiktig med 

att själv inta cannabis, men efter ett tag ser denne att det inte finns något att frukta enligt de 

erfarna som övertygar nybörjaren. Dessutom är det heller inte helt ovanligt att nybörjaren är 

rädd att bli utstött från gruppen om denne inte tar efter gruppens traditioner. Denna process är 

också en av anledningarna till varför individer inleder en så kallad avvikarkarriär som 

beskrivs inom stämplingsteorin.  
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Stämplingsteorin har dock utsatts för en del kritik genom åren, bland annat kring det faktum 

att det faktiskt finns personer som blivit stämplade av sin omgivning men som ändå inte 

utvecklat någon avvikarkarriär. Det behöver dock inte tyda på att teorin därav är ogiltig, utan 

snarare att den har sina begränsningar. Det finns trots allt gott om exempel där personer som 

varit i kontakt med exempelvis myndigheter blivit stämplade av sin omgivning och därefter 

utvecklat en avvikarkarriär. Stämplingsprocessen förekommer med andra ord i vissa fall, och 

ibland inte. För de personer som faktiskt utvecklar en avvikarkarriär är stämplingen en 

applicerbar förklaringsmodell för att förstå fenomenet (Lindberg, 1998, s. 22-23).  

 

Tanken är att stämplingsteorin skall belysa och eventuellt ge en förklaring till relationen 

mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk utifrån ett strukturellt perspektiv. En fråga att 

ställa sig är exempelvis huruvida diagnostiseringen av ADHD och substansmissbruk påverkar 

de diagnostiserade i deras framtida handlingar. Det är även intressant att belysa om 

diagnosprocessen kan leda till en självuppfyllande profetia hos personen som får diagnosen, 

eller om stämplingen inte har någon som helst påverkan på utvecklandet av både ADHD 

diagnosen och substansmissbruk. Om en person blir bemött som en narkoman, kommer med 

andra ord denne enligt stämplingsteorin också att uppfatta och värdera sig själv därefter. 

 

Stigma 

Begreppet stigmatisering kan relateras till begreppet stämpling. Stigmatisering innebär att en 

individ pekas ut som avvikande och tillskrivs egenskaper som anses vara dåliga och 

onormala. Det kan skiljas på tre olika typer av stigman, kroppsliga missbildningar, brister i 

den personliga karaktären (exempel psykiska besvär) och tribala eller stambetingade stigman 

(exempel etnicitet). Det dem olika varianterna av stigma har gemensamt är att stigmat blir den 

dominerande beståndsdelen i individens identitet (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010, 

s. 104). 

 

Stigma handlar om förhållandet mellan individer och samhällets identitetsvärden. Begreppet 

handlar om normer och förväntningar kring hur individer ska bete sig och se ut. Stigma 

handlar om identitetsvärden som oftast är inofficiella och flytande men som kommer upp till 

ytan när en person avviker från dessa identitetsvärden. En person som avviker från dessa 

identitetsvärden blir stigmatiserad, denna person anses vara ”onormal”. Stigma handlar också 

om hur personen som är stigmatiserad hanterar en identitet som anses vara avvikande. Att 

avvika från samhällets identitetsvärden innebär att personen i fråga har en avsaknad av socialt 

erkännande, och denne kan då tjäna på att försöka dölja det som betraktas som avvikande. Att 

hantera stigmatiseringen handlar om att försöka dölja det som orsakat stigmatiseringen och, 

om det är möjligt, att försöka vända stigmat till något positivt (Persson, 2012, s. 130-131, 133, 

135).  

 

Begreppet stigma är tänkt att belysa en mer individuell och subjektiv aspekt av 

stämplingsprocessen hos de med diagnosen ADHD och substansmissbruk. Begreppet skall 

även belysa hur stämplingen påverkar identiteten, självuppfattningen och självvärderingen 

hos den enskilde. Stigma är vidare tänkt att belysa de eventuella försök att dölja och förändra 

stigmatiseringen som de med en ADHD diagnos och ett substansmissbruk kan tänkas ha. 

Stämplingsteorin som beskrivs ovan, skall däremot till skillnad från stigmabegreppet belysa 

hur sociala strukturer och stämplingsprocessen påverkar den enskilde. Men även hur det 

resulterar i den enskildes framtida handlingar. Detta för att begreppet stigma kan tänkas vara 

en aning begränsande då fokus framförallt hamnar på den enskilde och diskriminerade 

individen. De sociala strukturer som påverkar och möjliggör diskrimineringen hamnar därmed 

i skymundan, därför är begreppen stämpling och stigma tänkta att komplettera varandra. 
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Kritik mot diagnostisering av ADHD 

Brante (2006, s. 98) menar att finns olika ontologiska sätt att se på diagnosen ADHD, vissa 

menar att den existerar och är en diagnostiserbar sjukdom medan andra hävdar motsatsen. Det 

finns också de som anser att orsakerna till ADHD-diagnosens uppkomst är ärftliga eller beror 

på tidig hjärnskada, som exempelvis uppkommer om modern har rökt under graviditeten 

(ibid, s. 78-79). Samtidigt går inte de psykosociala faktorerna att bortse från som tänkbara 

orsaksförklaringar. Vilka symptom som skall inräknas till ADHD-diagnosen har vidgats 

genom åren, och detta framgår tydligt i de olika upplagorna av både DSM och ICD. Idag finns 

betydligt fler symptom som är kännetecknande för diagnosen i DSM-5 till skillnad från 

föregångarna i DSM-serien. I den andra upplagan, DSM-II, beskrivs symptomen som en 

störning, vilken uppkommer under de första skolåren varpå symptomen försvinner med tiden. 

I denna version av DSM är hyperaktivitet, ouppmärksamhet och rastlöshet typiska symptom 

för diagnosen. I den efterföljande upplagan, DSM III som kom på 1980-talet ändrades namnet 

på diagnosen till ADD med två olika inriktningar, antingen med eller utan hyperaktivitet (ibid, 

s.80). Till skillnad från föregångaren kan symptomen uppkomma även i andra miljöer och inte 

endast i skolan. De kännetecknande symptomen framkommer i treårsåldern, men brukar inte 

upptäckas förrän barnet börjar i skolan. I vissa varianter försvinner symptomen helt under 

puberteten. I de två kommande upplagorna av DSM från 1987 och 1994, ändrades namnet på 

diagnosen tillbaka till ADHD, och symptombilden har vidgats och gäller hyperaktivitet, 

impulsivitet och även ouppmärksamhet. Antalet barn som får diagnosen har ökat med hela 50 

% efter att den förstnämnda upplagan släppts. I den sistnämnda upplagan har även vuxna 

inkluderats i ADHD-bilden. Att fungera normalt på arbetsplatsen och på sin fritid, men 

samtidigt vara ouppmärksam hemma kan ändå vara ett tillräckligt skäl för att få diagnosen 

ADHD. Vidare är nu diagnos begreppet ADHD applicerbart på individer genom hela livet, 

från tidig förskoleålder tills det att personen dör (ibid., s. 79-80).  

 

Det som även är viktigt att notera i sammanhanget är att samtidigt som kriterierna för 

diagnosen vidgats har även förskrivningen av ADHD-medicinen Ritalina vidgats att gälla allt 

längre ned i åldrarna, men även i större utsträckning bland äldre (Brante, 2006, s.80). Mellan 

början av 1990-talet, till och med 1995 förekom en kraftig ökning av medicinering av Ritalina 

och Concerta på förskolebarn. Detta trots att forskarna på området var oeniga kring huruvida 

medicinering med Ritalina påverkar barnen. Brante (2006, s. 80-81) anser även att en tänkbar 

ökningsfaktor av medicinförskrivning kan bero på massmediernas påverkan på den enskilde 

individen. Detta då vuxna kan tänkas “känna igen sig i ADHD-symptomen” och därefter 

självdiagnostisera sig och söker vård för exempelvis koncentrationssvårigheter, vilket sedan 

resulterar i medicinering med bland annat Ritalina.  

 

En annan väsentlig aspekt vid diagnostiseringen av ADHD är att det finns många intressenter 

i denna process som drar nytta av att den enskilde individen får sin diagnos (Brante, 2006, 

s.77). Framförallt läkemedelsindustrins roll har en stor påverkan, då den har möjligheter att 

rikta in forskningen på ett önskat tema och i vissa fall även bestämma vad som skall 

publiceras och inte, vilket också på sikt kan leda till att förskrivningen av mediciner påverkas 

till deras fördel. Även Sveriges riksförbund för personer med diagnosen ADHD sponsras av 

ett antal stora läkemedelsföretag, exempelvis som Pfizer, Eli Lilly etc. Det är tydligt att DSM, 

vilken utges av American Psychiatric Association, har vetenskaplig legitimitet hos många 

psykiatriker internationellt och även hos läkemedelsforskningen (ibid, s.76). En stor brist som 

kan ses hos DSM-manualerna är att de inte förklarar orsakerna till symptomen. Inom 

psykiatrin har den biomedicinska diskursen en större legitimitet och trovärdighet än den 

socialpsykologiska diskursen (Ibid, s.92-93). Detta resulterar i att den neuropsykiatriska 
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diagnosen ADHD oftast förklaras utifrån biologiska orsaksfaktorer, medan de sociala 

faktorerna inte tas till hänsyn på samma sätt. Det som dessutom är intressant i sammanhanget 

är att neuropsykiatrins studieobjekt till största delen är kopplingen mellan psykiska sjukdomar 

och sjukdomar i nervsystemet, men hittills har det inte gått att fastställa någon direkt biologisk 

markör hos dem som anses ha ADHD (ibid, s.94-95). Det borde framförallt kunna påvisas att 

det förekommer neurofysiologiska skillnader mellan de som diagnostiserats med ADHD och 

de utan, vilket inte har kunnat göras. Den rådande generella kausala föreställningen av 

relationen mellan genetiska uppsättningar och beteenden kan förklaras enligt följande; Om 

hjärndysfunktion så ADHD, ADHD föreligger. Alltså hjärndysfunktion. Även fast denna 

förklaringsmodell inte är helt ovanlig inom neuropsykiatrin, finns det inga direkta belägg för 

att den stämmer överhuvudtaget. Dessa kausala samband är på så sätt därför orimliga, 

alternativt vaga (ibid., s. 94-95). 

 

Då en större en del av de artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie framförallt har 

sin ansats i de biologiska och psykologiska perspektiven, anser vi att det är viktigt att finna en 

kritisk medvetenhet kring den kontroversiella diskussionen om diagnosen ADHD. 

 

Rådande könsnormer  

I samhället finns rådande normer som ser olika ut beroende på könet. Pojkar pratar generellt 

sett mest i klassrummet och får därmed mest uppmärksamhet av lärarna. Pojkarna tillåts även 

busa, ifrågasätta och ta ordet från sina klasskamrater i en större omfattning än det motsatta 

könet. Samtidigt är flickorna tystare, tilldelas och accepterar oftare rollen som snälla 

“ordningsskapare”. Detta är problematiskt då det är viktigt för den personliga utvecklingen att 

få komma till tals och bli hörd. Som det ser ut i dagsläget är det svårt att veta vad de framtida 

konsekvenser av dessa rådande könsnormer kommer bli i vuxen ålder, för de som inte får 

komma till tals i skolan. Det har dock visat sig att flickor känner att de kan och vill påverka 

sin omgivning, samtidigt som pojkar uppger motsatsen samt att de heller inte är lika 

intresserade av att påverka sin omgivning (SOU, 2009:64, s.13-14). 

 

Metod 
Den metod som valts för att svara på den aktuella studiens syfte samt frågeställningar är en 

integrativ litteraturstudie, vilken kan förklaras som en sammanställning av forskning på ett 

visst område (Booth, Papaioannou & Sutton 2012, s. 26-28). Metoden syftar till att ge en 

bredare översikt över ett specifikt ämne genom att forskaren gör en så kallad systematisk 

litteratursökning. Att göra en systematisk litteratursökning innebär först och främst att en 

avgränsning på det aktuella området genomförs, vilken ska mynna ut i en tydligt formulerad 

fråga (ibid, s.31). Sedan skall tydliga exklusions- och inklusionskriterier formas, varpå själva 

sökningsprocessen skall dokumenteras mycket noggrant så att det finns möjlighet för andra att 

kunna replikera studien.  

 

Metodansatsen som valts för denna studie kan med fördel användas då både kvantitativa och 

kvalitativa forskningsartiklar skall analyseras (Booth et al., 2012, s. 26-28) i denna studie. 

Vidare är det inte helt ovanligt att inkludera både experimentella samt icke-experimentella 

studier för att kunna sätta sig in i de sociala fenomen eller det problemområde som valts. 

Slutligen skall också nämnas att den systematiska ansatsen har två utgångspunkter, nämligen 

en metoddel samt en presentationsdel (ibid, s. 28-31). Metoddelen innefattar följande: 

sökningsprocessen, kvalitétsuppskattning av forskningen, syntes (att sammanställa och 

jämföra data, vilket genererar olika mönster) samt analys av data. I presentationsdelen 

beskrivs metodstegen mer detaljrikt, d.v.s. redovisande av tillvägagångssättet. Utifrån 
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ovanstående skall vi i detta avsnitt beskriva hur den systematiska litteratursökningen gjorts i 

denna studie, val av analysmetod, etiska överväganden samt hur urvalet gjorts. 

 

Systematisk litteratursökning 

I denna litteraturstudie har data hämtats mellan den 8:e november 2016 och den 9:e november 

2016 från olika databaser som var relevanta för att besvara studiens syfte, det vill säga hur 

relationen mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk ser ut samt vilka tänkbara 

orsaksmekanismer som kan ligga till grund för symptomen. Databaserna har varit tillgängliga 

via Örebro Universitetsbibliotek, och samtliga databaser användes för att inhämta de 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studien: PsycInfo, Summon, ASSIA: Applied 

Social Sciences Index and Abstracts samt IBBS: International Bibliography of the Social 

Sciences. Vidare har även nedanstående sökord använts i dessa databaser för att generera fram 

vetenskapliga artiklar: substance use disorder AND adhd AND link, adhd AND drugs, adhd 

AND marijuana, adhd AND cannabis, substance use AND ADHD, substances-related 

disorder, samt adhd AND missbruk. En mer detaljerad beskrivning av denna sökprocess finns 

i tabellformat och kan ses i bilaga 1. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att de vetenskapliga artiklarna ska ha relevans för denna studies syfte är det viktigt att 

införa vissa inklusions- och exklusionskriterier (Booth et al., 2012, s.54-55). Ett 

inklusionskriterie som ansågs vara viktigt för att hitta material var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade s.k. “Peer-Reviewed”. Samtidigt var det av vikt 

att inkludera forskning som endast producerats inom en viss tidsperiod, då forskningen kring 

ADHD diagnosen och substansmissbruk kan tänkas vara under kontinuerlig utveckling. 

Därför sattes en tidsgräns på max 5 år bakåt i tiden, med andra ord valdes de artiklar som var 

äldre än 5 år bort. Då vi endast ville ha forskningsartiklar på svenska och engelska, 

exkluderades övriga språk bort. 

 

Då syftet med studien var att undersöka relationen mellan substansmissbruk och diagnosen 

ADHD, samt orsaken till den eventuella kopplingen, ville vi inte begränsa oss till varken 

vuxna eller barn. Detta då diagnosen ADHD ofta uppkommer i barndomen, men inte sällan 

kvarstannar i vuxen ålder. Risken med att reducera fokus till endast barn, unga vuxna eller 

vuxna hade kunnat leda till att vi förlorat en longitudinell aspekt vad gäller sambandet mellan 

en ställd ADHD-diagnos som barn och substansmissbruk i vuxen ålder. 

 

Urvalsmetod, Reliabilitet samt Validitet 

Vid systematiska litteratursökningar är det viktigt att arbetsprocessen är transparent för att 

andra skall kunna replikera studien, men framförallt för att studiens validitet och reliabilitet 

skall kunna bedömas av läsaren. En klar metodbeskrivning klargör för läsaren vad som har 

gjorts och inte (Booth. et. al, 2012, s. 23-25). Att en studie har hög reliabilitet handlar dels om 

frågan kring huruvida undersökningen blir densamma, om den skulle göras om på nytt av 

någon annan (Bryman, 2011, s. 49). I den aktuella studien kan resultatet tänkas bli annorlunda 

ifall den skulle genomföras om ett par år, då exempelvis urvalet av vetenskapliga artiklar med 

stor sannolikhet skulle se annorlunda ut. I de valda vetenskapliga artiklarna där intervjuer 

gjorts, så kan det dessutom tänkas svårt att hitta samma typer av studier där deltagarnas 

egenskaper och personligheter är enhetliga, och att det som sägs inte nödvändigtvis kommer 

stämma överens med resultaten i denna studie. I takt med att diagnosinstrumenten förändrar 

definitionen av vad som skall inräknas som symptom för ADHD och substansmissbruk, kan 

det tänkas viktigt att vara medveten om att de kan påverka framtida resultat. Detta då urvalet 

av deltagare också kommer ändras i takt med definitionerna av diagnoserna.  
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Graden av reliabilitet är också dels beroende av 

det som också brukar kallas för replikerbarhet, det 

vill säga möjligheten till reproducering. Därför är 

det av stor vikt att forskaren är noggrann i sin 

beskrivning av hur denne gått tillväga för att få 

fram sitt resultat, och huruvida studiens resultat 

påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga villkor 

(Bryman, 2011, s.49). I den aktuella studien 

resulterade den systematiska litteratursökningen i 

ett urval av totalt 128 036 träffar inom de olika 

databaserna. Det data som framtogs har sållats 

igenom i olika steg. I det första steget valdes 127 

918 vetenskapliga artiklar bort på grund av 

irrelevanta titlar, men även på grund av 

återkommande dubbletter av artiklarna. I de 118 

fall som titeln till den vetenskapliga artikeln 

bedömdes vara relevant, gjordes en genomläsning 

av studiens abstract-del. När de kvarstående 

studiernas abstract lästes igenom sållades således 

ytterligare 96 träffar bort då de i många fall hade 

fokus på exempelvis ADHD-medicinering och 

dess effekter, vilket inte var av relevans för denna 

studies syfte. De 22 kvarstående vetenskapliga 

artiklarna lästes sedan igenom i fulltext, och 

därefter gjordes en bedömning huruvida de kunde bidra till ytterligare kunskap för studien 

eller ej. Efter att alla 22 vetenskapliga artiklar gåtts igenom valdes 7 av dem bort på grund av 

att de inte var enhetliga med denna studies syfte, vilket resulterade i de 15 studier som ligger 

till grund för den aktuella litteraturstudien. Av de 15 studier som ansågs väsentliga är 8 av 

dem kvalitativa. Resterande 7 har en kvantitativ ansats. Denna process kan även studeras mer 

översiktligt med hjälp av ett så kallat flödesschema, som kan ses i figur 1.   

 

För att stärka studiens validitet är det däremot viktigt att ta hänsyn till de eventuellt olika 

typer av bias, d.v.s. skeva resultat, som kan uppkomma om forskaren inte är tillräckligt 

noggrann. Det finns med andra ord olika typer av bias som är mer eller mindre 

förekommande, och en form av bias som är speciellt viktig att ta till hänsyn i 

forskningsprocessen är “selektiv bias”. Med selektiv bias menas att forskaren, både omedvetet 

och medvetet, styrs av sina egna intressen och vinklar sitt urval på ett felaktigt och skevt vis. 

Därmed riskerar resultaten att endast bekräfta forskarens intresse och inte påvisa vad 

forskningen faktiskt visar. Samtidigt är det viktigt att forskaren förhåller sig systematiskt till 

sina frågeställningar och sitt syfte så att inklusionskriterierna stämmer väl överens med det 

som avses att mätas. Annars finns risken att resultaten inte mäter det som till en början var 

tänkt att mätas (Booth, et. al. 2012, s.186). Då vi som forskare bär på egna fördomar och 

tankar kring de relativt vanliga fenomenen ADHD och missbruk, var det viktigt för oss att 

inte dra förutfattade meningar om dessa. Då det fanns misstankar kring att det skulle finnas en 

relation mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk, har vi försökt att hålla oss objektiva 

och endast förhålla oss till vad forskningen faktiskt säger om detta. Samtidigt har vi vid 

urvalsprocessen varit mycket noggranna med att inte endast välja ut de artiklar som påvisar 

samband mellan fenomenen, utan också artiklar som påvisar motsatsen. Vad gäller tänkbara 
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förklaringar till fenomenen har vi också försökt hålla oss så objektiva som möjligt då det kan 

vara lätt att vilja förklara fenomenen utifrån förutfattade meningar.  

 

Vad gäller inkluderingsprocessen har vi även vart noggranna med att förhålla oss till det som 

vi tänkt att vi ska fokusera på från början. Vi har endast använt oss av artiklar som varit Peer-

Reviewed, det vill säga publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta då vi ansåg att det är 

viktigt att de artiklar som samlades in var vetenskapligt korrekta med god kvalitét och därmed 

ger en högre grad av validitet i denna litteraturstudie. 

 

Sammanställning och analysprocess 

För att kunna analysera de vetenskapliga artiklar som samlats in valde vi att utgå från en så 

kallad tematisk innehållsanalys. Detta för att kunna besvara studiens syfte samt 

frågeställningar, som handlar om att identifiera och belysa vad forskningen säger om 

relationen mellan ADHD diagnosen och substansmissbruk. Tematisk innehållsanalys innebär 

i stora drag att forskning och dokument av olika slag analyseras på ett replikerbart sätt som 

syftar till att skapa kvantitativa kategoriseringar (Bryman, 2011, s.283). För att hitta olika 

teman i forskningen finns det en variant av den tematiska innehållsanalysen, vilken handlar 

om att hitta vissa nyckelord i texterna. Frekvensen av dessa nyckelord, d.v.s. beroende på hur 

ofta vissa ord förekommer, desto tydligare kan kategoriseringar skapas och en så kallad 

tematisk innehållsanalys innefattande kodning och kategorisering blir möjlig (ibid, s. 289). 

Denna procedur underlättar även den så kallade syntetiseringen inom den systematiska 

litteraturstudien, det vill säga sammanställningen och jämförandet av forskningsstudierna. 

Syntetiseringen innebär att man till en början skapar någon form av tabell för att få en 

översikt över data som samlats in, sedan skall fokus ligga på huruvida det data som samlats in 

är heterogen eller inte. Om det visar sig att en stor del av forskningen påvisar liknande 

fenomen, skall sedan eventuella förklaringsfaktorer för fenomenet identifieras. Slutligen skall 

forskningens kvalitét studeras samt huruvida de som är ansvariga för forskningen tagit hänsyn 

till de eventuella risker för bias som kan tänkas påverka studiens resultat (Booth et. al., 2012, 

s. 28-31). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående valdes 15 stycken vetenskapliga forskningsartiklar, vilka 

sammanställdes. Samtliga artiklar lästes igenom ett antal gånger för att ge en djupare inblick i 

det som framkommer i studierna. En tabell skapades för att ge en översikt över de valda 

artiklarna, och för att lättare kunna se likheter och skillnader mellan dem. Sedan markerades 

vissa nyckelord som förekom i texterna, utifrån studiens syfte och frågeställningar. Några 

exempel av nyckelord som framkom frekvent i texterna var självmedicinering, samband, 

olaglig, substansmissbruk, Attention Deficit Hyperactivity/Impulsivity, ICD, DSM, 

riskfaktorer, flickor/pojkar. Nyckelorden omvandlades sedan till kategorier eller så kallade 

teman, vilka låg till grund för själva syntetiseringen, jämförandet mellan de olika artiklarna. 

De teman som skapades utifrån nyckelorden var relationen mellan diagnosen ADHD och 

substansmissbruk, substansmissbruk som självmedicinering samt könsskillnader. Dessa teman 

presenteras under rubriken tematisk analys längre ned i denna studie. Med hjälp av Howard S. 

Beckers Stämplingsteori, samt utifrån Brantes kritiska förhållningssätt av att sätta diagnosen 

ADHD har vi analyserat de teman som skapats utifrån de olika vetenskapliga artiklarna. 

Anledningen till att vi valde stämplingsteorin var för att vi ansåg att det var viktigt att 

analysera vad diagnosen ADHD eller missbrukare kan få för konsekvenser, utifrån ett 

sociologiskt perspektiv. Det är även viktigt att belysa risken för stigma och känsla av 

utpekande hos den diagnostiserade. Samtidigt ansåg vi att det var väsentligt att analysera 

artiklarna utifrån ett kritiskt förhållningssätt, då större delen av de artiklar som ligger till 

grund för denna litteraturstudie har sin ansats i det medicinska och psykologiska perspektivet. 
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Källkritik 

Som tidigare nämnts är samtliga 15 vetenskapliga forskningsartiklar, som ligger till grund för 

denna studie, vetenskapligt granskade, d.v.s. Peer-Reviewed. Det innebär att vissa kriterier 

måste vara uppfyllda för att resultaten av studierna skall vara pålitliga, det skall finnas en 

tydlighet kring huruvida resultaten kan generaliseras eller ej, etc. (Booth, et. al. 2012, s. 182). 

I de vetenskapliga artiklar som valts ut för denna litteraturstudie har det funnits en stark 

medvetenhet kring det faktum att exempelvis de kvalitativa studiernas generaliserbarhet är 

mycket svag, och att funktionen för dessa istället skall ses som ett komplement till den 

kvantitativa forskningen. De kvalitativa studierna ger å andra sidan en möjlighet till att ge en 

djupare förståelse av fenomenen ADHD och substansmissbruk. I vissa av de kvantitativa 

studierna har även hänsyn tagits till könsaspekten, och majoriteten av studiernas deltagare är 

män. Därför är inte studiernas resultat generaliserbara för båda könen, utan endast männen 

vilket tagits till hänsyn i denna litteraturstudie. Vi väljer dock att redovisa siffror kring båda 

könen ändå, för att redovisa vad forskningen faktiskt visar. 

 

Etiska överväganden 

Det finns två huvudkrav gällande forskningsetik. Det första är forskningskravet som innebär 

att samhället och dess medlemmar har ett krav på att forskning bedrivs för att tillgängliga 

kunskaper ska utvecklas och fördjupas och för att metoder ska förbättras. Det andra kravet 

kallas för individskyddskravet och handlar om att individer som medverkar i 

forskningsstudien ska skyddas från otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, de ska skyddas 

från förödmjukelse, kränkningar och får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada. 

Forskningskravet brukar väga tungt då det kan ses som närmast oetiskt att inte bedriva 

forskning “kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och 

livsvillkor…” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 

 

Generellt sett handlar forskningsetik om vilka etiska krav som ställs på forskaren och vilka 

etiska krav som finns på forskningens inriktning och genomförande. Forskningsetik handlar 

om normer som forskarsamhället har försökt ge tydliga formuleringar och motiveringar till. 

Dessa normer antas kunna fungera tillsammans och ge forskaren vägledning i sitt arbete. 

Normer säger något om vad som är plikt, rätt eller orätt, vad forskaren bör och inte bör göra. 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 15-16). Det är viktigt att forskaren är ärlig med resultatet i studien, 

studien får bland annat inte förfalskas, förvrängas, vilseleda eller plagieras. Det är också 

viktigt att studien kan upprepas (ibid., s.106-107, 113). 

 

Den här studien grundar sig på redan befintliga studier då det är en litteraturstudie och vi har 

utgått från att forskarna till de studier som är inkluderade har tagit hänsyn till de etiska kraven 

som finns. Vi har dock tänkt på att använda studierna på ett ärligt sätt och fokuserat på att 

återge studiernas faktiska innehåll. I många av de inkluderade studierna har forskarna aktivt 

redovisat de etiska aspekterna och överväganden som gjorts. I de studier som detta inte 

framgår tydligt har vi ändå antagit att forskarna har tagit hänsyn till de etiska kraven. Det 

antagandet har gjorts på grund av att alla valda studier är vetenskapligt granskade, vilket kan 

ses som ett bevis på att forskarna har tagit hänsyn till de etiska kraven i sina studier. 

 

 

 

Resultat 
I tabellen nedan redovisas studierna som inkluderats i litteraturstudien. 
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Författare & 

studiens namn 

Urval Design Syfte Resultat 

Bidwell, L.C., Henry, 
E.A., Willcut, E.G., 

Kinnear, M.K. & Ito, 

T.A (2013)  

Childhood and current 

ADHD symptom 

dimensions are 

associated with more 

severe cannabis 

outcomes in college 

students. 

376 studenter, 18-19 år, 
från University of 

Colorado. 

Kvalitativ.  
 

Datainsamlingsmetod: 

intervjuer.  

Undersöka om 
barndoms och 

nuvarande 

Hyperaktivity-
impulsivity (HI) och 

inattention (IN) 

symptom är 
sammankopplad med 

ålder vid inledandet av 

beroendet, begäret och 
allvarligheten av 

missbruksproblemet.  

Resultaten visar att 
nuvarande och barndoms 

symptom på IN är 

oberoende 
sammankopplat med mer 

allvarlig cannabis 

användning, begär och 
problem relaterade utfall i 

tidig vuxenålder medan 

barndoms symptom på HI 
är sammankopplat med ett 

tidigare inledande av 
cannabis användning.  

Molina, B.S.G. et. al. 

(2013) 

Adolescent Substance 

Use in the Multimodal 

Treatment Study of 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) 

(MTA) as a Function 

of Childhood ADHD, 

Random Assignment 

to Childhood 

Treatment, and 

Subsequent 

Medication.  

Ungdomar, 16-18 år, 

som fått behandling för 

ADHD som barn och 
en jämförelsegrupp 

utan ADHD.  

 
434 personer med 

ADHD & 261 personer 

utan ADHD 

Kvalitativ.  

 

Datainsamlingsmetod: 
intervjuer. 

Undersöka relationen 

mellan medicinsk 

behandling i barndomen 
och substans 

användning/missbruk i 

tonåren, medelålder 17 
år. Samt att jämföra 

substans 

användning/missbruk 
mellan de med ADHD 

och jämförelsegruppen. 

Resultaten visar att 

medicinsk behandling för 

ADHD varken skyddar 
från eller bidrar till ett 

substans användande eller 

missbruk i tonåren. 
Resultaten tyder på ett 

behov av att identifiera 

alternativa förebyggande 
åtgärder för ungdomar 

med ADHD.  

Howard, A.L. et. al. 

(2015) 

Developmental 

progression to early 

adult binge drinking 

and marijuana use 

from worsening versus 

stable trajectories of 

adolescent attention 

deficit/hyperactivity 

disorder (and 

delinquency).  

Ungdomar, 21 år, som 

fått behandling för 

ADHD som barn.  
 

74 % av 579 = ca 428 

personer 

Kvantitativ. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär/enkäter 

med skalor.  

Undersöka sambandet 

mellan utvecklingen av 

IN, HI & brottslighet 
genom uppväxten och 

senare 

berusningsdrickande 
och 

marijuanaanvändning i 

tidig vuxen ålder.  

Resultatet visar att 

mönster och utvecklingen 

av allvarliga ADHD-
symptom/antisocialt 

beteende genom tidig 

vuxen ålder förutsäger 
frekvent missbruk av 

alkohol och marijuana hos 

vuxna. Mönster av 
förbättring och stabilitet 

vid behandling av ADHD 

symptomen ouppmärk-
samhet och 

hyperaktivitet-

/impulsivitet associeras 
med mindre användande 

av substanser. 

Pedersen, W. (2015) 

From badness to 

illness: Medical 

cannabis and self-

diagnosed attention 

deficit hyperactivity 

disorder. 

100 individer som 

använder cannabis.  

Kvalitativ. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fältarbete & intervjuer 

Undersöka 

”normaliseringen” av 

cannabis med fokus på 

medicinska motiv till 
användning, i huvudsak 

ADHD.  

Många användare menade 

att dem hade ADHD & 

använde cannabis i 

medicinskt syfte, att 
symptomen försvann vid 

användandet sågs som ett 

bevis på att de hade 
ADHD. Cannabis 

jämfördes med mer 

traditionell ADHD 
medicin som ansågs ha 

fler negativa effekter.  

De Alwis, D., Lynskey, 

M.T., Reiersen, A.M. & 
Agrawal, A. (2014) 

Attention-

deficit/hyperactivity 

disorder subtypes and 

substance use and use 

disorders in NESARC. 

34 653 personer över 

18 år med ett 
substansmissbruk. 

Kvalitativ.  

 
Datainsamlingsmetod: 

intervjuer. 

Att undersöka 

relationen mellan icke 
diagnostiserade ADHD 

symptom samt DSM-IV 

ADHD subtyper, 
substans användning 

och DSM-IV definierad 
SUD.  

Resultaten visar att 

ADHD enligt DSM-IV 
samt ADHD symptom 

som ej leder till en 

diagnos är associerade 
med substans 

användning/missbruk. 
Resultaten visar också att 

HI symptom är mer 

konsekvent kopplad till 
substans användning än 

andra symptom. 

Ottosen, C., Petersen, 

L., Tidselbak Larsen, J. 
& Dalsgaard, S. (2015) 

Individer födda I 

Danmark mellan år 

Kvantitativ, 

kohortstudie. 

Att undersöka 

könsskillnader i 

Resultaten visar att 

kvinnor med ADHD samt 
uppförande-störning eller 
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Gender Differences in 

Associations Between 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder and 

Substance Use 

Disorder.  

1990-2003 till Danska 
föräldrar. 

 

Efter exkludering av 
2.2% ingick 713 393 

ungdomar i studien. Av 

dessa hade 19 645 
personer ADHD, varav 

5 144 individer var 

kvinnor. 

Data som användes 
hämtades från olika 

databaser i Danmark. 

relationen mellan 
ADHD och SUD. 

andra psykiska sjukdomar 
har högre riska än män att 

utveckla SUD. Hos män 

med ADHD minskas 
risken för SUD om de 

också har autism.   

Loflin, M., Earleywine, 

M., De Leo, J. & 

Hobkirk, A. (2013). 

Subtypes of Attention 

Deficit-Hyperactivity 

Disorder (ADHD) and 

Cannabis Use. 

Medlemmar i en 

organisation kopplad 

till politiska cannabis 
reformer. Massmail 

skickades ut till 10 000 

individer, 2811 
personer i åldrarna 18-

74 år valdes ut.   

Kvantitativ.  

 

Datainsamlingsmetod: 
enkät via internet länk.  

Att undersöka om det 

finns en skillnad i 

proportionerna av 
dagliga och icke-dagliga 

cannabis användare som 

har ADHD symptom 
när de inte använder 

cannabis. Samt om 

dagliganvändare visar 
symptom för en 

kombinerad subtyp i 

större utsträckning.  

Resultaten visar att 

dagliganvändare i större 

utsträckning visar 
symptom för olika 

subtyper av ADHD, en 

större andel av dem har 
symptom för HI än för IN. 

Kan tyda på att cannabis 

används som själv- 
medicinering vid HI 

symptom.  

Ameringer, K.J. & 

Leventhal, A.M. (2011). 

Associations between 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder Symptom 

Domains and DSM-IV 

Lifetime Substance 

Dependence.  

34 653 personer, 18 år 

eller äldre, hämtade 

från National 
Epidemiologic Survey 

on Alcohol and Related 

Conditions (NESARC). 

Kvalitativ.  

 

Datainsamlingsmetod: 
intervjuer. 

Att tydliggöra 

grundläggande frågor 

kring kopplingen mellan 
grader av ADHD 

symptom och 

substansberoende. 

Resultaten visar att 

symptom på HI & IN är 

associerade med 
majoriteten av beroende 

diagnoserna, varje 

symptom gav en ökad 
risk. HI är unikt 

associerad med beroende 

av olagliga substanser.   

Daigre, C. et.el. (2012). 

Attention Deficit 

Hyperactivity 

Disorder in Cocaine-

Dependent Adults: A 

Pychiatric 

Comorbidity Analysis. 

200 kokain beroende 
personer, 18 år eller 

äldre, som är i 

pågående behandling 
för beroendet. 

Kvantitativ.  
 

Datainsamlingsmetod: 

olika typer av enkäter 
och uppskattningar.  

Att undersöka om 
ADHD är associerat 

med allvarliga uttryck 

för missbruk. 

Resultaten visar att ålder 
vid påbörjad behandling 

av missbruk, livshistorien 

kring missbruket & 
uppförande störning i 

barndomen är associerat 

med ADHD i vuxen ålder.  

Groenman, A. P (2013) 

Substance use 

disorders in 

adolescents with 

attention defict 

hyperactivity diroder: 

a 4-year follow-up 

study. 

1017 barn med ADHD 

över 12 år, deras syskon 

samt liknande 
jämförelsegrupp från 

Belgien, Tyskland samt 

Nederländerna 

Kvantitativ.  

 

Datainsamlingsmetod: 
Data samlades ifrån 

IMAGE hemsida mellan 

2003-2006. Data är i sin 
tur hämtad med hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer, vilka utgår 
från olika 

diagnosinstrument som 

ex. DSM-IV. 

Undersöka ålder vid 

substansmissbrukets 

start hos deltagarna, och 
om en tidig satt ADHD-

diagnos kan leda till en 

ökad risk för 
substansmissbruk. Samt 

riskbedömning av 

substansmissbruk hos 
syskon, oavsett ADHD-

diagnos eller ej. 

Hos de som 

diagnosticerats med 

ADHD som barn, löper 
1.8 gånger högre risk att 

utveckla 

substansmissbruk till 
skillnad från 

jämförelsegruppen. 

Gällande syskon utan 
ADHD fanns ej skillnad 

vad gäller risken för att 

utveckla ett substans-
missbruk. Deltagare med 

ADHD hade en yngre 

ålder vid förstagångs-
användning av 

droger/substanser till 

skillnad från 
jämförelsegruppen. 

Molina, B.S.G. et. al. 

(2012) 

Childhood attention-

Defict/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) and 

Growth in Adolescent 

Alcohol Use: The 

Roles of Functional 

Impairments, ADHD 

Symptom Persistence, 

and Parental 

Knowledge. 

364 deltagare mellan 

14-17 år med ADHD. 
(diagnosen sattes under 

tidig barndom). 

Det finns även en så 
kallad jämförelsegrupp 

med 240 deltagare, 

d.v.s. en grupp som ej 
har ADHD. Slutligen 

deltog även föräldrar 

till dessa.  
 

Kvalitativ 

 
Datainsamlingsmetod: 

Standardiserad, 

semistrukturerad 
diagnos-intervju. 

Intervjuformulären 

utgick från DSM-III 
samt DSM-IV. 

Formulären kunde 

genomföras antingen 
via dator eller via 

papper och penna. 

Undersöka om det finns 

ett samband mellan 
ADHD (vilken sattes 

under tidig barndom) 

och frekvent 
alkoholanvändande vid 

17-års ålder beroende 

på graden av förälderns 
involvering i barnets liv. 

Det finns inget samband 

som tyder på att ADHD 
påverkar alkoholintaget 

på något vis. Däremot 

tycks föräldrarnas vetskap 
om tonåringarnas sociala 

kretsar, aktiviteter och 

fritiden etc påverka 
ADHD-barns alkohol-

konsumtion. För de 17-

åringar, vars föräldrar var 
mer medvetna om barnens 

liv i allmänhet, var 

alkoholintaget mindre än 
de som hade mer 

oengagerade föräldrar. 

Kaye, S. Darke, S.  & 
Torok, M. (2012) 

269 missbrukare vilka 
brukar olagliga 

Kvalitativ Undersöka 
utbredningen av vuxen-

Ca 45 % av SUD-
deltagarna påvisade 
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Attention Defict 

hyperactivity Disorder 

(ADHD) among illicit 

psychostimulan users: 

a hidden disorder? 

substanser. 69% män, 
medelålder 35 år. 

Medellängd kring 

skolutbildning, 9.7 år.   
88% arbetslösa, varav 

21% försörjde sig via 

kriminalitet. 

Datainsamlingsmetod: 
Strukturerade intervjuer. 

Fångar upp graden av 

substansmissbruk, enligt 
DSM-IV. ADHD-

symptomen samlades in 

med hjälp av ”Self-
Report Scale Screener”. 

ADHD hos användare 
av psykostimulerande, 

olagliga droger. 

Samt att belysa 
eventuella korrelationer 

mellan användande av 

droger och Vuxen-
ADHD. 

diagnosen ADHD. Av de 
med ADHD hade ca 90% 

symptom av 

ouppmärksamhet medan 
hyperaktivitet/impulsivitet 

var 57% förekommande.  

Av hela gruppen som 
påvisade ADHD-diagnos 

hade endast 17% fått 

diagnosen ADHD innan 
studien gjordes. Det finns 

ett tydligt samband 

mellan en tidig 
”missbruksdebut” 

innefattande många olika 
droger, som också 

kombinerades med 

varandra, än i 
jämförelsegruppen. 

Vogel, T. et. al. (2016) 

Is Attention 

defict/hyperactivity 

disorder amongmen 

associated with 

initiation or escalation 

of substance use at 15-

month follow-up? A 

longitudinal study 

involving young swiss 

men. 

5103 schweiziska män 

(medel 20 år) som valts 

in för så kallad ”allmän 
värnplikt” från tre av 

sex Schweiziska 

militär-
rekryteringscenter. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling har skett 
i två omgångar med 

hjälp av frågeformulär, 

med en tidsaspekt på 15 
månader (mellan 2010-

2012). Detta som en del 

av den longitudinella 
Kohort-studien kring 

risken för 

substansmissbruk. 

Undersöka huruvida 

användandet av 

psykostimulerande 
substanser, under en 15-

månadersperiod, leder 

till ökat bruk (ev. 
eskalation) vid 

uppföljningen hos dessa 

unga män eller inte. 
Hypotes: 

Substansbruks-

frekvensen hos är större 
hos användare som har 

diagnosen ADHD än 

hos de utan ADHD. 

Män i 20-års åldern med 

ADHD löper en ökad risk 

för fortsatt tungt bruk av 
psykostimulerande 

substanser, (dock inte 

eskalerande). Diagnosen 
är även en riskfaktor för 

att påbörja ett missbruk av 

ex. cannabis, stimulanter 
Unga män med ADHD 

tycks ha en tendens till att 

använda sig av specifika 
droger för att dämpa 

symptomen, en form av 

självmedicinering mot 
diagnosen. 

Nehlin,  C. Nyberg, F. 

& Öster, C. (2014)  

The patient´s 

perspective on the link 

between ADHD and 

Substance use: A 

qualitative Interview 

study. 

14 vuxna ADHD-

patienter med SUD 
(medelålder 29 år) vid 

en psykiatrisk klinik. 8 

kvinnor, 6 män. 

Kvalitativ  

 
Datainsamlingsmetod:  

Data samlades in med 

hjälp av en kvalitativ 
intervjuguide hos 

patienter med 

kontinuerlig kontakt 
med Department of 

Psychiatry, Uppsala 

Universitetssjukhus, 
Sverige. 

Undersöka hur vuxna 

med ADHD upplever 
alkoholen och drogernas 

betydelse i sin vardag. 

Substansmissbruket hos 

ADHD-deltagarna var 
tydligt grundat i en 

önskan att få vara 

”normal” och att få bli 
accepterad i olika 

väsentliga sociala 

sammanhang. Substans-
missbruket användes även 

som en form av 

självmedicinering för att 
minska symptomen av 

diagnosen samt för att 

klara av att göra olika 

vardagliga saker som 

vuxna förväntas kunna 

utföra. Impulsivitet, vilket 
är ett vanligt symptom på 

ADHD, tycktes också 

leda till att personerna 
använde substanser utan 

att överväga konsekven-

serna av att bruka dem. 
Viktigt med en tidig 

diagnos/behandling. 

Dalsgaard, S., 
Mortensen, P.B., 

Frydenberg, M. & 

Thomsen, P.H. (2013) 

ADHD, stimulant 

treatment in childhood 

and subsequent 

substance abuse in 

adulthood – A 

naturalistic long-term 

follow-up study. 

208 ungdomar med 
ADHD i Danmark. 

Kvantitativ.  
 

Datainsamlingsmetod: 

olika typer av mätningar 
och uppskattningar.  

Att undersöka risken för 
att barn och unga med 

ADHD utvecklar ett 

substansberoende/-
missbruk i vuxen ålder.   

Resultatet visar att barn 
med ADHD har en ökad 

risk för att utveckla ett 

beroende/missbruk, ju 
tidigare 

substansanvändningen 

påbörjas, desto större risk. 
Resultatet visar även att 

flickor kan ha en högre 

risk än pojkar. 
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Analys 
Tematisk analys 
Som tidigare nämnts skapades kategorier utifrån syntetiseringen, d.v.s. sammanställandet och 

jämförandet mellan artiklarna. De kategorier som framkommit är: Relationen 

mellandiagnosen ADHD och substansmissbruk, Substansmissbruk som självmedicinering 

samt Könsskillnader. Kategorierna beskrivs nedan mer specifikt. 

 

Relationen mellan diagnosen ADHD och substansbruk 

Molina et. al. (2013) visar i sin studie att barn med diagnosen ADHD har en ökad risk för att 

börja använda och missbruka alkohol och droger i tonåren och som vuxna. I studien 

fokuserade forskarna på att undersöka den medicinska ADHD behandlingens påverkan på ett 

substansmissbruk. Forskarna följde individerna från barndom till sena tonåren för att 

undersöka mediciners möjliga påverkan. Resultaten visar att medicinsk behandling för ADHD 

diagnosen varken skyddar från eller bidrar till användning och missbruk av olika substanser. 

Istället bör andra möjliga orsaksförklaringar undersökas, studien tar upp familjens och 

vänners inflytande som en möjlig förklaring (Molina et. al., 2013, s. 258, 260). Bland annat 

skriver Molina et. al. (2013) att barn med diagnosen ADHD har en 8 % högre risk att börja 

använda och missbruka marijuana i tonåren än barn utan diagnosen. Ameringer & Leventhal 

(2011) studie visar, precis som Molina et. el. (2013), att ADHD diagnosen ger en ökad risk 

för att utveckla ett missbruk. Här har det fokuserats på två olika typer av diagnosen ADHD, 

hyperactivity-impulsivity (HI) och inattention (IN), och resultaten visar att både HI och IN är 

associerat med alkoholberoende och att HI symptom har en unik relation till olagliga droger 

(Ameringer & Leventhal, 2011, s. 23, 27-28).  

 

De resultat vad gäller relationen mellan substansmissbruk och diagnosen ADHD som påvisas 

i den vetenskapliga artikeln av Molina et. al. (2013) överensstämmer väl med majoriteten av 

de artiklar som ligger till grund för den aktuella litteraturstudien. I en studie av Kaye, Darke 

& Torok (2012, s.923) framkommer det att 45 % av de deltagare som missbrukar olagliga 

droger också uppfyller kraven för diagnosen vuxen-ADHD. Samtidigt hade endast 17 % av 

dessa fått diagnosen ADHD innan studien aktualiserades. Till skillnad från jämförelsegruppen 

så skiljde sig gruppen med ADHD diagnosen på så sätt att den sistnämnda gruppen hade en 

tendens att påbörja användandet av droger i en tidigare ålder, även olika droger som kräver 

injektion (ibid, s.926). Gruppen med diagnosen ADHD hade även en tendens till ett mer 

omfattande och kombinerat bruk av flera olika droger samtidigt. Samtliga i ADHD-gruppen 

hade även en betydligt högre risk att utveckla beroende till olika substanser än 

jämförelsegruppen. Denna studies resultat kan jämföras med en studie av Groenman et. al. 

(2013, s.1507) som fastslår att de som fått diagnosen ADHD redan som barn löper en högre 

risk, mer exakt 1.8 gånger större risk, att utveckla substansmissbruk och nikotinberoende än 

deras syskon och jämförelsegruppen. I likhet med ovanstående kommer Howard et. al. (2015, 

s.784) fram till att barn som har beteendemönster av ouppmärksamhet, ett av de två vanligaste 

symptomen för ADHD, i kombination med symptom av antisocialt beteende riskerar i högre 

grad att utveckla substansbruk i tidig vuxen ålder. Om barn med dessa beteendemönster får 

behandling som lindrar just ouppmärksamhet och antisocialt beteende så minskar även risken 

för att utveckla bruk och missbruk av olika psykostimulerande substanser (ibid, s. 791-793). 

 

Vogel et. al. (2016, s. 1867, 1875) fastslår följaktligen att relationen till bruk av olika 

psykostimulerande substanser är ett faktum för män i 20-årsåldern med diagnosen ADHD. 

Resultaten i studien av Vogel et. al. (2016) visade statistiskt signifikanta samband mellan 

diagnosen ADHD och frekvent substansbruk (ibid, s. 1871). I jämförelse med kontrollgruppen 

var exempelvis bruket av alkohol, nikotin samt cannabis hos ADHD-gruppen betydligt mer 
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frekvent och omfattande. De slutsatser som dras i studien är att för män i 20-årsåldern är 

diagnosen ADHD en klar riskfaktor för ett fortsatt (om det sedan innan funnits) tungt, men 

inte eskalerande, användande av cannabis, alkohol och nikotin. En annan slutsats som dras är 

att ADHD-gruppen, till skillnad från kontrollgruppen, också hade lättare att inleda bruk av 

olika substanser (ibid, s.1875). Studien av Vogel et. al. (2016) har en longitudinell design, 

vilket innebär att det gjordes mätningar vid fler än ett tillfälle, i detta fall under en 15-

månaders period. Vid den första mätningen visade det sig att ADHD-gruppen redan vid start 

brukade betydligt mer alkohol, cannabis, icke-utskriven ADHD-medicin, samt övriga olagliga 

droger som exempelvis kokain, amfetamin, ecstasy etc. Även vid mätningen på uppföljningen 

fanns det återigen tydliga skillnader mellan ADHD-gruppen och kontrollgruppen. Detta då de 

med ADHD, som till en början inte brukade ovan nämnda droger, hade mellan de två 

mätningarna en större tendens till att inleda bruk av cannabis samt övriga olagliga droger, 

icke-utskriven ADHD-medicin m.m. (dock inte alkohol, tobak och ecstasy) (ibid, s.1867). 

 

Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen & Dalsgaard (2015, s. 230) skriver att deras analys visar 

att individer med diagnosen ADHD har en ökad risk för att börja använda, missbruka och bli 

beroende av olika substanser jämfört med individer utan diagnosen. Författarna (ibid, s. 231) 

fortsätter med att beskriva att i deras tre analyser visade det sig att familjens historia av 

psykiska sjukdomar bara hade en liten effekt på kopplingen mellan diagnosen ADHD och 

substance use disorder (SUD). Även De Alwis, Lynskey, Reiersen & Agrawal (2014) menar 

att en ADHD diagnos och ADHD symptom är kopplade till användning och missbruk av olika 

substanser. De individer som har rapporterat att de har symptom av ADHD men inte 

tillräckligt för att få en diagnos använder olika substanser i högre grad jämfört med de utan 

symptom. Även de med kombinerad ADHD diagnos dvs. både de med IN och samtidigt HI-

symptom (ADHD-C) visade högre grader av användning av substanser. Hos de med 

diagnostiserad HI var användningsnivåerna högre vid cannabis och opiatanvändning medan 

de med diagnostiserad IN visade ökade nivåer av alkohol och opiater. Gruppen med ADHD-C 

och de som påvisade ADHD-symptom hade en längre och mer omfattande SUD-problematik i 

sina liv än jämförelsegruppen. Det medan HI och IN grupperna visade högre andel av bland 

annat kokain och cannabis användnings diagnoser. Allt som allt visade gruppen med symptom 

utan en diagnos en svagare koppling till substansanvändning och missbruk än grupperna med 

en diagnos (De Alwis, Lynskey, Reiersen & Agrawal, 2014, s. 1280). 

 

Även Bidwell, Henry, Willcutt, Kinnear & Ito (2013) tittar på skillnader mellan olika 

varianter av ADHD diagnosen och tittar då specifikt på HI och IN, både nuvarande och 

barndoms symptom. IN-symptom i barndomen var kopplat till ett mer omfattande begär av 

cannabis samt användning av alkohol och cannabis i tidig vuxenålder. Att istället ha haft HI-

symptom i barndomen var associerat med en tidigare start av cannabisbruket samt högre 

nivåer av alkoholanvändning. Samtidigt visade nuvarande HI-symptom ingen koppling till 

något mått av substansanvändning. Detta medan nuvarande IN-symptom visade en koppling 

till mer allvarliga utfall gällande nivåer av cannabisberoendet, begäret och problem relaterade 

till cannabisanvändning. Det visade sig också att individer med både HI och IN-symptom 

hade de lägsta nivåerna av substansanvändning bland grupperna som undersöktes. Utifrån 

detta dras slutsatsen att diagnosen ADHD, och då kanske främst IN-symptom, är en riskfaktor 

för att utveckla ett cannabismissbruk (Bidwell, Henry, Willcutt, Kinnear & Ito, 2013, s. 91-

92).        

 

I en studie av Daigre et. al. (2012, s.466, 469) visar resultatet istället på riskfaktorer kring att 

utveckla ADHD och att få diagnosen i vuxen ålder. Bland annat nämns uppförandestörning i 

barndomen, livshistorien kring cannabis beroendet, ålder vid början på beroendet och det 
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manliga könet som riskfaktorer. I resultatet antyds även att det finns klara samband mellan 

missbruk och bruk av cannabis, beteendestörningar i barndomen och att utveckla diagnosen 

ADHD i vuxen ålder. Studien av Daigre et. al. (2012) har med andra ord en annan 

utgångspunkt eller förklaringsmodell till relationen mellan substansmissbruket och vuxen-

ADHD. Istället för att se diagnosen ADHD som en tänkbar förklaring till substansmissbruket, 

så hävdas motsatsen. I likhet med studien av Daigre et. al.(2012) belyses en likartad aspekt i 

en studie av Kaye, Darke & Torok (2012, s.928) där forskarna för en diskussion huruvida 

ADHD-symptomet ouppmärksamhet är ett resultat av droganvändandet. Majoriteten av 

deltagarna själva menar istället att deras symptom av ouppmärksamhet snarare är väl 

sammanflätat med deras personlighet och därför inte alls har något samband med deras bruk 

av olika substanser.  

 

En annan utgångspunkt som kan tänkas förklara relationen mellan en ADHD diagnos och 

substansmissbruk kan ses i en studie av Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & Curran (2012, s. 

922). Där ifrågasätts det om ADHD diagnosen, som en självständig faktor kan ses påverka 

utvecklingen till alkoholmissbruk, eller om det kan finnas andra tänkbara förklaringar. I 

studien deltog 163 vuxna personer som fått diagnosen ADHD redan som barn, och en grupp 

med 120 deltagare som inte har någon diagnos alls. Resultaten är intressanta att jämföra med 

ovanstående studier, som exempelvis Vogel et. al. (2016, s. 1871), då det visar sig att de som 

fått diagnosen ADHD som barn, inte befinner sig i riskzonen för att utveckla missbruk av 

alkohol (Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & Curran, 2012, s. 922, 930). Däremot verkar 

föräldrars involvering i barnets liv och utveckling påverka huruvida barnet kan riskera att 

hamna i alkoholmissbruk eller inte. Det har visat sig viktigt att föräldrar till barn med 

diagnosen ADHD behöver ha en god kunskap och förmåga för att kunna påverka tonåringens 

sociala liv, fritidsaktiviteter etc. på ett sunt sätt för att minska risken för att tonåringen skall 

utveckla ett alkoholmissbruk under sin uppväxt (ibid., s.930-931). 

 

Sammanfattningsvis så visar majoriteten av de vetenskapliga artiklarna att det finns tydliga 

relationer mellan diagnosen ADHD, och substansmissbruk under uppväxten (Molina et. al. 

2013, s. 258, 260). Barn och vuxna med ADHD löper med andra ord en betydligt högre risk 

att utveckla substansmissbruk, än de utan diagnosen (Groenman et. al., 2013, s. 1507). 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna i denna studie har diagnosen ADHD som 

utgångspunkt för att förklara kopplingen till utvecklandet av substansmissbruk. Samtidigt 

finns ett antal valda vetenskapliga artiklar ovan som har substansmissbruk som utgångspunkt 

till förklaringen av kopplingen mellan fenomenen. Exempelvis menar Daigre et. al. att 

uppförandestörning i barndomen, livshistorien kring cannabisberoendet, ålder vid initering av 

beroendet samt det manliga könet beskrivs istället som riskfaktorer för att utveckla ADHD 

(Daigre et. al., 2012, s.466). 

 

Substansmissbruk som självmedicinering 

I en av de valda studierna har sambandet mellan cannabisanvändning och ADHD symptom 

undersökts. Resultaten visar att de som använder cannabis dagligen ofta är äldre och oftare 

visar symptom på ADHD än de som använder cannabis mer sällan. Bland de individer som 

använder cannabis var symptom på HI vanligare än symptom på IN. Hypotesen som skapades 

innan studien genomfördes var att de som använde cannabis dagligen använde det som 

medicin för ADHD symptomen och då speciellt symptom på HI. En slutsats som dras är att 

om cannabis används som medicin mot HI symptom och fungerar kanske det bör övervägas 

om cannabis kan användas som en laglig medicin mot symptomen (Loflin, Earleywine, De 

Leo & Hobkirk, 2013, s. 429-432). Även Ameringer & Leventhal (2011, s. 28) skriver att 

kopplingen mellan HI och IN symptom och alkoholberoende kan reflektera en 
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självmedicinerings hypotes. Med andra ord att alkoholen används som medicin för HI och NI 

symptomen. 

 

Många av de individer som använder cannabis menar att dem gör det av medicinska skäl. Ett 

antal olika psykiska avvikelser nämns men den vanligaste anledningen var självdiagnostiserad 

ADHD. Diagnosen tycktes bidra till att transformera ett stigmatiserat beteende till en neutral 

“sjukdom”. Att ADHD symptomen försvann när individerna använde cannabis sågs av dem 

själva som ett bevis på att de hade diagnosen. De som använder cannabis i medicinskt syfte 

drog symboliska gränser kring cannabis som användes på “fel sätt”. Samtidigt jämfördes 

cannabis med traditionell ADHD medicin och cannabis ansågs ha färre negativa effekter 

(Pedersen, 2015, s. 183). 

 

...Several participants described how your “real” feelings return 

and you enjoy a more “natural” relationship with yourself when 

Ritalin is substituted with cannabis (Pedersen, 2015, s. 183). 

 

De som använde cannabis i medicinskt syfte var medvetna om att det kan leda till problem, 

dock beskrivs problemen kopplade till cannabis som mycket mindre än problemen kopplade 

till Ritalina. En annan anledning till att traditionell ADHD medicin valdes bort är på grund av 

att den ses som kemisk medan cannabis ses som en naturlig och organisk produkt. Traditionell 

ADHD medicin ansågs också vara beroendeframkallande, vilket kan kopplas till forskning där 

möjliga problem med medicinen presenteras. Det framkom också att droganvändning, 

uppförandeproblem och kriminalitet mer och mer omvandlades till symptom på ADHD. 

Diagnosen ADHD blev en del av individernas dagliga språk och något som kunde användas 

vid behov. När individerna pratade om sina ADHD symptom nämndes problem med 

koncentrationen och rastlöshet (Pedersen, 2015, s. 183) 

   

Att använda olagliga droger, till exempel cannabis, som en form av självmedicinering hos 

personer med diagnosen ADHD beskrivs i en kvalitativ studie, gjord av Nehlin, Nyberg & 

Öster (2014, s. 343). Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde deltagarnas subjektiva 

uppfattningar om relationen mellan diagnosen ADHD och missbruket undersökas. De 

symptom på ADHD som deltagarna är besvärade av, dämpas med hjälp av drogerna. Känslan 

av stigma och att inte passa in p.g.a. ADHD diagnosen och dess symptom beskrivs som en 

väsentlig förklaring till varför de väljer att ta olagliga droger (ibid, s. 345). I studien betonas 

också deltagarnas starka önskan och vilja att tillhöra sociala grupper som är betydelsefulla för 

dem, som exempelvis familj, vänskapskrets etc. som en förklaring till substansmissbruk. 

Deltagarna upplevde att drogerna och alkoholen inte bara dämpade oönskade ADHD-

symptom, känslor, tankar och beteende, utan även resulterade i en känsla av att vara som alla 

andra - att vara normal. Exempel på det är att kunna arbeta, läsa sagor för sina barn etc. De 

kände sig även mer accepterade att få tillhöra viktiga grupper som de länge velat bli en del av. 

En av deltagarna beskrev följande;  

 

 

....I wasn´t that nice girl my parents wanted, I always messed things 

up. I always heard “we can´t go anywhere with you”... all that. And 

when on drugs I could sit still, I was normal, like people wanted me to 

be. I have never been accepted by my family, but then i thought, 

maybe now they want to be with me (Nehlin, Nyberg & Öster, 2014, s. 

345). 

 



24 
 

Samtidigt beskriver andra deltagare i studien att substansmissbruket i sin tur ledde till en hel 

del oönskade effekter (Nehlin, Nyberg & Öster, 2014, s. 345). Deltagarna menade att 

alkoholen och drogerna framförallt gav negativa sociala konsekvenser vad gäller exempelvis 

arbetslöshet, skulder och kriminalitet (ibid, s. 346). Hos männen bidrog de negativa 

konsekvenserna av substanspåverkan till en ökad aggressivitet och sämre kontroll av sina 

impulser. Att självmedicinera vissa specifika känslor, som exempelvis känslan av att vara 

uttråkad eller känsla av välmående, var inte heller helt sällsynta påståenden från deltagarna. 

Dessa känslor, är i kombination med ADHD-symptomet impulsivitet, en generell riskfaktor 

för att hamna i dåliga situationer enligt deltagarna själva; 

 

...When you have ADHD and you are a person that gets easily bored, 

basically, anything could be a riskfactor (Nehlin, Nyberg & Öster, 

2014, s.346). 

 

...Impulsivity is really a great part of ADHD, you just don´t think 

about what might happen if you do things (Nehlin, Nyberg & Öster, 

2014, s. 346). 

 

Sammantaget har forskningen inte påvisat statistiskt signifikanta samband vad gäller 

själmedicineringsaspekten, d.v.s. att bruka substanser för att minska symptomen för ADHD. 

Däremot är denna diskussion frekvent förekommande i vissa av de vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för denna litteraturstudie. I studien av Loflin, Earlywine, De Leo & Hobkirk 

(2013, s. 429-432) framförs en något kontroversiell fråga, nämligen om cannabis kan tänkas 

bli en legitim medicinering för ADHD då den rådande ADHD-medicinen, som exempelvis 

Ritalina, ger många negativa biverkningar för användarna. I den kvalitativa studien av Nehlin, 

Nyberg & Öster (2014, s. 345-346) framkommer det tydligt att vissa av deltagarna använder 

olagliga substanser för att dämpa ADHD-symptomen för att bli mer normal. 

 

Könsskillnader 

Det finns ett signifikant samband mellan diagnosen ADHD och SUD hos både flickor och 

pojkar. Flickor löper störst risk för att utveckla ett cannabismissbruk medan pojkar har en 

ökad risk för att utveckla ett missbruk av andra illegala substanser. Hos kvinnor med 

diagnosen ADHD ökade risken för att utveckla ett missbruk av alkohol, cannabis och andra 

illegala droger ytterligare om de också hade diagnosen bipolär. Depression ökade risken för 

cannabismissbruk hos både män och kvinnor. Dock hade män med diagnoserna ADHD och 

autism en minskad risk för att utveckla ett missbruk jämfört med dem som bara har diagnosen 

ADHD. Hos de individer som har en ADHD diagnos och uppförandestörning hade kvinnor en 

högre risk än män att utveckla ett cannabismissbruk (Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen & 

Dalsgaard, 2015, s. 229-230). Det finns även en könsskillnad vad gäller andelen som får 

diagnosen ADHD. En studie har visat att diagnosen ADHD är mer vanlig hos pojkar än hos 

flickor, och skillnaden mellan könen var dessutom statistiskt signifikant (Daigre et. al., 2013, 

s. 468).  En annan skillnad som hittades mellan könen var ålder vid diagnostiseringen. Hos 

flickor var medelåldern vid diagnostisering 13,02 år medan det hos pojkar var 11, 03 år. 

Pojkar får alltså diagnosen tidigare än flickor samtidigt som pojkar i större utsträckning får 

farmakologisk behandling för sin ADHD diagnos än flickor (Ottosen, Petersen, Tidselbak 

Larsen & Dalsgaard, 2015, s. 229, 232). Även Molina et. al. (2013, s. 258) menar att både 

pojkar och flickor med diagnosen ADHD löper en ökad risk för att utveckla ett missbruk, men 

redovisar inte för om det finns några skillnader mellan könen eller ej.  
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I en dansk studie av Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg & Thomsen (2013, s. 325) belyses 

könsskillnaderna utifrån ett riskperspektiv för att utveckla ett substansmissbruk. I studien 

deltog 208 vuxna och barn med diagnosen ADHD, varav 183 av dem är män och 25 är 

kvinnor (ibid, s. 326). Vid uppföljningen var medelåldern hos deltagarna ca 31 år. Vad gäller 

alkoholmissbruk visade resultatet att förekomsten av alkoholmissbruk hos männen var fyra 

gånger så stort i jämförelse med kontrollgruppen (ibid, s. 327). Hos kvinnorna var frekvensen 

av alkoholmissbruket 21 gånger så stort, till skillnad från kontrollgruppen. Samtidigt var den 

generella risken för att utveckla ett substansmissbruk nästan sex gånger så stor hos männen 

med diagnosen ADHD, och hela 38 gånger hos kvinnorna, till skillnad från kontrollgruppen. 

Generellt sett så visar studien att flickor med en ADHD diagnos löper en större risk att 

utveckla både alkohol- och substansmissbruk än pojkarna. Resultatet i denna studie betonar 

att könet är ytterligare en betydande riskfaktor för att utveckla både alkohol- och 

substansmissbruk hos de med diagnosen ADHD. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att både flickor och pojkar med diagnosen ADHD har 

en ökad risk för att utveckla ett substansmissbruk i tonåren och vuxen ålder. Forskningen 

visar också att kvinnor har en större risk än män att utveckla ett missbruk. Risken ökar 

ytterligare om individen utöver ADHD diagnosen även fått en annan psykisk diagnos. Dock 

har det visat sig att kombinationen av diagnoserna ADHD och autism är en skyddsfaktor hos 

män (Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen & Dalsgaard, 2015, s. 229-230; Dalsgaard, 

Mortensen, Frydenberg & Thomsen, 2013, s. 325-327). Forskningen visar också att det är fler 

pojkar än flickor som får diagnosen och att pojkar får diagnosen tidigare än flickor (Daigre et. 

al., 2013, s. 468; Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen & Dalsgaard, 2015, s. 229, 232). 

 

Analys utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

Som tidigare nämnts finns det en hel del aktörer som har ett intresse i diagnostiseringen av 

ADHD hos den enskilde individen (Brante, 2006, s.76-77). Forskningen på ADHD området 

styrs framförallt utifrån det biomedicinska perspektivet, vilket också på sikt påverkar hur 

diagnostiseringen av ADHD kommer se ut i praktiken. ICD och DSM är två av de främsta 

diagnosinstrumenten som också har sin ansats i det biomedicinska perspektivet. På så sätt har 

det biomedicinska perspektivet en större legitimitet än t.ex. det sociologiska perspektivet. 

Problematiken med det förstnämnda perspektivet är att dess höga status riskerar att skymma 

sikten för de egentliga orsakerna till symptomen för ADHD eller substansmissbruk, fältet är 

på sätt och vis öppet för felaktiga kausala hypoteser och orsaksförklaringar. DSM svarar med 

andra ord inte på de kanske mest viktiga frågorna, nämligen varför en person väljer att 

missbruka alternativt visar symptom på ADHD. Samtidigt tycks det finnas föreställningar 

inom psykiatrin att det finns fysiologiska orsaker bakom symptomet ADHD, vilket kan 

ifrågasättas (ibid., 76-77). Detta kan sättas i förhållande till de studier där deltagarna har 

diagnosen ADHD, exempelvis i den studie av Molina et. al. (2013, s. 258, 260) där det 

framkommer tydliga kopplingar mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk, men att 

medicinering inte tycks ge någon som helst påverkan eller förklaring till relationen mellan 

fenomenen. Istället betonas vikten av ytterligare forskning kring orsakerna av relationen 

mellan de två fenomenen. Det bör också uppmärksammas att studien av Molina et. al. (2013) 

har sin utgångspunkt i det biomedicinska perspektivet, vilket kan betyda att deltagarna kan ha 

diagnostiserats med ADHD utifrån symptom och inte från orsakerna till symptomen. Då 

medicinering av symptomen varken påvisade positiva eller negativa resultat, kan det enligt 

Brantes (2006) kritiska förklaring vara ett tecken på att orsakerna inte nödvändigtvis är 

fysiska, utan sociologiska/socialpsykologiska.  
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Sambandet mellan en ADHD diagnos och substansmissbruk är tydligt i de vetenskapliga 

artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie, det framkommer även att det finns 

signifikanta samband mellan fenomenen (Vogel. Et. Al., 2016, s.1871). I studien av Ottosen, 

Petersen, Tidselbak & Dalsgaard (2015, s.230) framkommer det i analysen att individer med 

diagnosen ADHD löper en ökad risk för att bruka, och bli beroende av alkohol och droger. 

Även de med diagnosen ADHD och andra kombinationer av psykiska sjukdomar har en ökad 

risk för missbruk i olika former. Likaså dessa studier kan kopplas till Brantes (2006) kritiska 

förhållningssätt på så sätt att sambandet mellan fenomenen inte i första hand förklaras utifrån 

sociala/socialpsykologiska orsaksfaktorer, utan indirekt istället förklaras av själva diagnosen 

ADHD som en orsak i sig själv. Även ifall ingen av studierna direkt fastslår att det är den 

neuropsykiatriska diagnosen ADHD som i sig är grundorsaken till utvecklandet av missbruk, 

så framhävs heller inga sociala orsaksförklaringar i samma utsträckning. Genom att bara 

påvisa sambandet mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk, finns risken att 

orsaksförklaringarna till relationen blir missvisande, att det är ADHD-diagnosen i sig själv 

som är den utlösande orsaken till missbruk. Å andra sidan visar studien av Daigre et. al. 

(2012, s.466-469)  att utvecklandet av ADHD istället kan vara resultat av exempelvis droger. 

Att relationen mellan ADHD och substansmissbruk inte beror på diagnosen ADHD 

framkommer även i studien av Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & Curran (2012, s. 922) där 

graden av föräldrarnas involvering i barnets liv tycks vara en minst lika stor riskfaktor för att 

utveckla substansmissbruk, som diagnosen ADHD. 

 

Symptomen för ADHD har vidgats och blivit fler med åren och varje ny upplaga av DSM. 

Det finns betydligt fler symptom på diagnosen idag än vad det gjorde i de första upplagorna 

av DSM (Brante, 2006, s. 80). Samtidigt har det framkommit i en studie baserad på individer 

som missbrukar olagliga droger att 45 % av deltagarna uppfyller kraven för vuxen-ADHD. 

Dock är det bara 17 % av dessa individer som har fått diagnosen innan studien genomförts 

(Kaye, Darke & Torok, 2012, s. 923). Forskning har också visat att de som använder cannabis 

varje dag ofta är äldre och har symptom på ADHD, men uppfyller dock inte kraven för att få 

en diagnos (Loflin, Earleywine, De Leo & Hobkirk, 2013, s. 429-431). Att endast 17 % av de 

som uppfyller dagens krav för att få diagnosen ADHD har fått diagnosen innan studien 

genomfördes kan tänkas bero på att symptomen var färre i föregångarna till DSM-5. Det kan 

också vara anledningen till att ingen av de som använder cannabis dagligen och har symptom 

på ADHD har fått en diagnos. Diagnoskriterierna såg annorlunda ut i tidigare versioner av 

DSM. Att kriterierna för diagnosen ADHD förändras kan tänkas ha både positiva och 

negativa konsekvenser. På den positiva sidan kan det leda till att fler som upplever problem 

faktiskt får den hjälp de behöver. Men det kan också leda till att normalt beteende plötsligt 

klassas som “onormalt” och “sjukt”. Det är normalt att glömma vissa saker och att inte kunna 

koncentrera sig på en sak under en längre tid. Det är heller inte konstigt att ha en låg 

självkänsla då en individs självkänsla beror mycket på hur omgivningen har behandlat 

individen, speciellt under barndomen. Men det är också symptom och kriterier för ADHD 

enligt DSM-5 (Kadesjö, 2015).   

 

En annan tänkbar förklaring till användandet av cannabis hos de med en ADHD diagnos är att 

de gör det av medicinska skäl, men även p.g.a. självdiagnostisering och självmedicinering 

(Pedersen, 2015, s.183). De ADHD-symptom som inte är önskade hos individen, det 

onormala, försvinner vid användandet av cannabis. Till skillnad från olika typer av ADHD-

medicin ansågs cannabisen dessutom ha färre biverkningar. Pedersens (2015) förklaring är 

delvis i enlighet med Brantes (2006, s.80-81) teori kring sambandet mellan substansmissbruk 

och diagnosen ADHD. Brante menar nämligen också att medicineringen grundas i att 

personer själv diagnostiserar sig med ADHD, och därefter börjar självmedicinera ADHD-
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symptomen. Som beskrivits förut, finns det en möjlighet att individer med ADHD-symptom 

känner igen sig i massmediernas beskrivning och producering av typiska symptom för 

ADHD, och därefter medicineras på både riktiga och oriktiga grunder. Om medierna 

exempelvis beskriver vissa av ADHD-symptomen som exempelvis 

“koncentrationssvårigheter” så finns risken att personen som läser detta känner igen sig själv i 

beskrivningen, och utgår från att denne inte är helt normal. Det finns också en fara i att 

beskriva enskilda typiska ADHD-symptom, då det finns en möjlighet att de som själv 

diagnostiserar sig inte vet om att de inte uppfyller tillräckliga kriterier för att få diagnosen. 

Det finns med andra ord risker med att som enskild ställa diagnosen på sig själv, och 

massmedierna kan tänkas spela en stor roll i denna process. Oavsett så kvarstår det faktum att 

förskrivningen av ADHD-medicinerna Concerta, Ritalina m.m. har ökat med åren, och det 

kan tänkas vara ett resultat av självdiagnostisering. Om den enskilde känner igen sig i 

massmediernas beskrivning av ADHD-symptom kan det leda till att denne i sitt möte med 

läkaren överdriver sina egna symtom för att få den medicin medierna påstår kan hjälpa. 

Likaså den påvisade relationen mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk kan tänkas 

bero på ovanstående förklaring om självmedicinering, speciellt om olagliga droger som 

cannabis ger mindre biverkningar.  

 

Som nämnts tidigare har läkemedelsindustrin en stor påverkan på bland annat forskningen 

kring fenomenet ADHD, vilket på sikt kan leda till att förskrivningen av mediciner utvecklas 

på ett sätt som vore positivt för dem. Läkemedelsindustrin är alltså en av många intressenter 

som kan dra nytta av att en enskild individ får en diagnos (Brante, 2006, s. 76-77). Det är 

vanligare att pojkar får diagnosen ADHD än att flickor får diagnosen (Daigre, et. al., 2013, ss. 

468). Pojkar får dessutom diagnosen vid 11 års ålder medan flickor får en diagnos först vid 13 

års ålder. Pojkar får också farmakologisk behandling för sin ADHD diagnos i större 

utsträckning än flickor (Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen & Dalsgaard, 2015, s. 229, 232). 

En möjlig förklaring till att pojkar får diagnosen tidigare och i större utsträckning än flickor 

skulle kunna vara den farmakologiska behandlingen. Pojkar får oftare farmakologisk 

behandling för diagnosen ADHD vilket leder till att läkemedelsindustrin tjänar pengar medan 

de inte tjänar lika mycket på flickor med diagnosen då de inte får mediciner i samma 

utsträckning. Om läkemedelsindustrin och medicineringen är anledningen till att fler pojkar 

än flickor får diagnosen kan det vara ett tecken på att det är fel på diagnossystemet. 

 

Analys utifrån stämplingsteorin och stigma 

Nehlin, Nyberg och Öster (2014) beskriver i sin studie att deltagarna själva säger att de 

använder droger för att dämpa symptomen på ADHD. De skriver också att det är en känsla av 

att inte passa in och att vara onormal hos deltagarna som kan vara en förklaring till att de 

använder droger. Drogerna gav deltagarna en känsla av att vara som alla andra i och med att 

symptomen av ADHD dämpades. En av deltagarna beskriver hur hennes familj inte kunde 

acceptera att hon hade en diagnos och hur hennes familj inte ville umgås med henne på grund 

av att hon inte kunde sitta still och bete sig som alla andra. Hon fortsätter med att beskriva hur 

drogerna fick henne att känna sig normal, att hon med hjälp av drogerna kunde sitta stilla och 

bete sig som alla andra. När hon började använda droger kunde hon bete sig på det sätt som 

omgivningen förväntat sig (Nehlin, Nyberg & Öster, 2014, s. 345). Detta kan kopplas till 

begreppet stigma och att vara stigmatiserad. I ovanstående fall med tjejen som beskriver hur 

hon inte blir accepterad av sin familj har hon, på grund av sin diagnos, blivit stigmatiserad.  

Hennes familj anser att hon är onormal och en avvikare då hon inte kan leva upp till deras 

identitetsvärden. Hon hanterar sitt stigma genom att hitta medel för att dölja det för sin 

omgivning och drogerna dämpar symptomen. Genom att hitta sätt att dölja det som betraktas 
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som onormalt blir hon accepterad av sin omgivning och sin familj (Persson, 2012, s. 130-131, 

133, 135). 

 

Även i andra studier beskriver deltagarna hur de upplever symptom på ADHD, även om de 

inte har fått någon diagnos. Att de har diagnostiserat sig själva med ADHD har gjort att deras 

stigmatiserade beteende har transformerats till en neutral “sjukdom”. Att dessa individer 

också använde cannabis gjorde att ADHD symptomen försvann, med andra ord att den 

stigmatiserade delen av deras identitet doldes för omgivningen (Pedersen, 2015, s. 183). Även 

i detta fall, precis som i fallet ovan, använder de stigmatiserade individerna droger för att 

hantera stigmat, dölja det från omgivningen och bli accepterade. Samtidigt som de vänder 

stigmat till något positivt för dem själva (Persson, 2012, s. 130-131, 133, 135). Deras 

stigmatiserade beteende, ADHD symptomen, gör det “okej” att använda cannabis då de menar 

att de gör det i medicinskt syfte. Det är dock viktigt att påpeka att de inte har en diagnos och 

att de rättfärdigar sitt användande av olagliga droger med en självdiagnostiserad ADHD.   

 

I studien av Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & Curran (2012, s. 922-930) framkommer det 

att risken för att utveckla ett substansmissbruk ökar hos barn med diagnosen ADHD om inte 

föräldern är tillräckligt involverad i barnets liv. Om föräldrarna inte har någon god kunskap 

om barnet, förmåga att kunna påverka sitt barn i dess sociala liv eller fritidsaktiviteter på ett 

sunt sätt så ökar risken för att barnet senare skall utveckla ett missbruk under sin uppväxt 

(ibid, s. 930-931). Detta stämmer väl överens med Tannenbaums teori om utvecklandet av 

avvikarkarriärer, vilken är en del av stämplingsteorin (Lindberg, 1998, s.19-20). Om 

föräldrarna inte är tillräckligt involverade i barnens liv kommer barnet under sin uppväxt att 

söka sig till grupper som kan fylla detta tomrum. Även om ungdomen tidigare under sin 

uppväxt lärt sig att det är moraliskt fel att bruka droger, finns det ändå en stor risk att den nya 

gruppen införlivar ett motsatt tankesätt hos ungdomen. Dessutom finns det ett stort behov hos 

ungdomen att få tillhöra en grupp, och därför är sannolikheten stor att denne kommer ta efter 

de värderingar som gruppen har och börja använda droger själv. Riskerna för att utveckla ett 

missbruk ökar därmed, och en avvikarkarriär som missbrukare utvecklas successivt. 

Resultatet i studien av Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & Curran (2012, s.922-930) kan 

därför tänkas vara ett argument för att sambandet mellan diagnosen ADHD och 

substansmissbruk också har andra bakomliggande faktorer, som föräldrarnas involvering, 

enligt stämplingsteorin.  

 

Som tidigare nämnts visar forskningen på att det finns ett samband mellan diagnosen ADHD i 

barndomen och ett substansmissbruk i tonåren och vuxen ålder. De som har diagnosen har en 

ökad risk för att utveckla ett missbruk till skillnad från jämförelsegruppen (Molina et. al., 

2013, s. 258, 260; Groenman et. al., 2013, 1507). Det finns dock ingen förklaring till varför 

individer med diagnosen ADHD har en större risk för att utveckla ett missbruk. En tanke är att 

sambandet mellan ADHD diagnosen och missbruk skulle kunna förklaras utifrån 

stämplingsteorin. Samhället reagerar på att en del individer i skolåldern inte beter sig som alla 

andra och börjar då betrakta dessa barn som avvikare av något slag. När dessa barn sen får 

diagnosen ADHD blir avvikelsen mer tydlig för omgivningen. Dessa barn uppfattar inte sig 

själva som avvikare men får hela tiden höra från sin omgivning att de är onormala och avviker 

från samhällsnormer kring hur människor ska bete sig. Att bli definierad som en avvikare och 

utsättas för trycket att bli en avvikare under en längre period leder i slutändan till att individen 

börjar se sig själv som en avvikare. Det blir en självuppfyllande profetia, individen kommer 

att börja bete sig på det sätt dess omgivning förväntar sig (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 157-

158). En individ som betraktas som en avvikare blir aldrig riktigt accepterad av sin omgivning 

vilket kan vara en anledning till att de börjar använda alkohol och droger. Genom att använda 
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och missbruka olika substanser hittar individen en grupp där han eller hon blir accepterad. I 

gruppen som består av missbrukare anses inte individen vara en avvikare, samtidigt som 

individen genom att påbörja ett missbruk blir betraktad som en ännu större avvikare av det 

övriga samhället.     

 

Trots att andelen pojkar som diagnostiseras med ADHD är större än andelen flickor (Daigre 

et. al. 2013, s.468), tycks andelen flickor som fått diagnosen ADHD fara mer illa i sitt 

brukande av olika substanser och löper en större risk för att utveckla substansmissbruk än 

pojkarna (Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg & Thomsen, 2013, s.325-327). Pojkar med en 

ADHD diagnos har fyra gånger så stor risk att utveckla alkoholmissbruk samt sex gånger så 

stor risk att utveckla drogmissbruk i vuxen ålder till skillnad från jämförelsegruppen. 

Samtidigt har flickor med diagnosen ADHD 21 gånger så stor risk att utveckla 

alkoholmissbruk och 38 gånger så stor risk att utveckla drogmissbruk i vuxen ålder till 

skillnad från jämförelsegruppen. Det är med andra ord en märkbart stor skillnad mellan de två 

könen, och förklaringarna till detta är säkerligen många. En tänkbar förklaring till detta kan 

exempelvis tänkas bero på de könsnormer som är rådande i dagens samhälle (SOU 2009:64, s. 

13-14). Flickor och pojkar förväntas bete sig olika i exempelvis skola och hemmiljö. Om en 

pojke handlar mot normerna är det mer förväntat än om en tjej skulle göra detsamma. En tjej 

som vid enstaka tillfällen, d.v.s. gör en primär avvikelse (Svensson, 1996, s. 75-79), bryter 

mot rådande normer och påvisar ADHD-symptom riskerar att bli stämplad därefter. Enligt 

stämplingsteorin kommer flickan att uppfatta sig så avvikande och onormal som hennes 

omgivning ger skäl till. Flickans självuppfattning kommer speglas utifrån omgivningens 

tankar om henne, om de ser henne som en avvikande person med diagnosen ADHD kommer 

hon fortsätta handla normbrytande i enlighet med dessa antaganden, så kallade sekundära 

avvikelser. I värsta fall blir det en självuppfyllande profetia, och flickan riskerar att utveckla 

en avvikarkarriär som bygger på antagandet att hon har diagnosen ADHD. Skillnaden mellan 

flickor och pojkar kan tänkas vara att flickor har högre förväntningar, framförallt i skolmiljön, 

vad gäller att bete sig väluppfostrat. Om de inte klarar av att leva upp till normerna kan det 

tänkas påverka självförtroendet mer negativt än hos pojkarna. En känsla av skam, av att inte 

tillhöra det normala är också något som kan tänkas påverka flickor mer än pojkar. Detta då 

avvikande beteenden hos flickor blir mer uppmärksammat och skambelagt än hos de motsatta 

könet. Detta kan också tänka sig vara en förklaring till varför flickor också far mer illa i 

missbruk. 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var framförallt att belysa huruvida det föreligger en relation 

mellan fenomenen ADHD och substansmissbruk. Målet var även att få en överblick av de 

tänkbara förklaringar som kan vara anledningen till sambandet. Forskningen som ligger till 

grund för denna litteraturstudie visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

ADHD diagnosen och substansmissbruk (Vogel et. al. 2016, s. 1871). Samtidigt menar Brante 

(2006) att förklaringen till diagnosen ADHD oftast utgår från ett biomedicinskt perspektiv. 

Den sociala omgivningens påverkan blir därför inte uppmärksammad som en tänkbar 

orsaksfaktor i samma utsträckning som det biomedicinska perspektivet (Brante, 2006, s. 94-

95). Det finns dock ingen studie som direkt säger att ADHD-diagnosen i sig själv är orsaken 

till att individer utvecklar ett missbruk. Diagnosen pekas dock indirekt ut som en orsak då det 

oftast är ADHD som är utgångspunkten för att studera om personen ifråga kommer att 

utveckla ett missbruk. Således finns det forskning i denna litteraturstudie där det framgår att 

det finns andra tänkbara orsaksförklaringar till relationen mellan substansmissbruk och 

diagnosen ADHD som exempelvis föräldraförmågor (Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & 

Curran, 2012, s. 922). Hos de barn med diagnosen ADHD har graden av föräldrarnas 
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involvering i barnets liv en stor betydelse vad gäller risken för att utveckla ett senare 

missbruk. Även studien av Daigre et. al. (2012, s. 466-469) vänder på riktningen av 

sambandet och påvisar att det också finns risk att utveckla en ADHD diagnos om man 

missbrukar. Vilka orsaker som ligger till grund för de enskilda fenomenen substansmissbruk 

och ADHD är fortfarande oklart. Det går heller inte att fastslå i denna litteraturstudie ifall den 

neuropsykiatriska diagnosen ADHD är den direkta förklaringen till att personer hamnar i 

missbruk. För de personer som har både diagnosen ADHD och ett missbruk behöver även 

sociologiska orsaksfaktorer granskas och prövas. Detta resultat kan tänkas vara viktigt att vara 

medveten om i de yrken där klienterna söker hjälp för antingen ADHD-symptom eller 

missbruksproblematik, eller båda delar. I socialt arbete är sannolikheten stor att denna grupp 

inte får heltäckande hjälp om de grundläggande orsakerna till symptomen, och dess samband, 

inte blir ordentligt utredda innan behandling ges ut.  

 

Det går även att utläsa i denna litteraturstudie att självmedicineringsaspekten är en tänkbar 

orsaksförklaring till sambandet mellan ADHD diagnosen och en ökad risk för att utveckla ett 

missbruk (Molina et. al. 2013, s. 258; Groenman et. al. 2013, s. 1507). Det finns dem som 

menar att de använder till exempel cannabis i medicinskt syfte och att det ger färre negativa 

effekter än traditionell ADHD medicin, som till exempel Ritalina. De som använder cannabis 

i medicinskt syfte är medvetna om riskerna och att det är beroendeframkallande men menar 

att traditionell ADHD medicin också är beroendeframkallande (Pedersen, 2015, s. 183). I en 

studie föreslår forskarna att det kanske kan vara värt att överväga om cannabis kan användas 

som laglig ADHD medicin (Loflin, Earleywine, De Leo & Hobkirk, 2013, s. 432). Varken 

ADHD medicin eller cannabis behandlar orsakerna bakom diagnosen utan det behandlar och 

minskar symptomen. Men om symptomen ändå skall behandlas, varför inte undersöka 

möjligheterna att behandla med till exempel cannabis? De som har diagnosen ADHD anser 

själva att cannabis ger färre negativa biverkningar och de föredrar cannabis framför till 

exempel Ritalina. Detta gör att det känns som att det är värt att undersöka möjligheterna att 

behandla ADHD symptom med cannabis och konsekvenserna av det samt att jämföra 

konsekvenserna av cannabis med konsekvenserna av Ritalina.     

 

I analysen framkommer det även att självmedicinering inte sällan är ett resultat av desperata 

försök till att dämpa symptom av ADHD (Nehlin, Nyberg & Öster, 2014, s.345-347). Att ha 

diagnosen ADHD kan innefatta en känsla av att inte passa in, och att känna sig onormal till 

skillnad från sin omgivning. Deltagarna i vissa av de aktuella studierna beskriver framförallt 

att de med hjälp av drogerna kunde bete sig som alla andra, på ett sätt som omgivningen 

förväntades av dem. De blev då accepterade av sin omgivning och de kände då en känsla av 

tillhörighet. Likaså beskriver deltagarna i en annan studie att användandet av cannabis 

transformerade ett stigmatiserat beteende till ett mer accepterat beteende, då deltagarna 

handlade annorlunda när de var påverkade av droger (Pedersen, 2015, s.183). Enligt Beckers 

stämplingsteori beror självmedicineringen på att de med en ADHD diagnos uppfattas som 

avvikare av sin omgivning, blir behandlade därefter och slutligen införlivar denna inställning 

hos sig själva (Angelöw & Jonsson, 2000, s.158). Om det avvikande beteendet dessutom 

värderas och bedöms som något dåligt så kommer med andra ord individen att forma sin 

identitet efter dessa värderingar (Persson, 2012, s.130-131, 133, 135). Då en person avviker 

från det normala på grund av sina ADHD-symptom skapas en stigmatisering mellan denne 

och sin omgivning. Känslan av stigma kommer resultera i att den stigmatiserade försöker 

dölja det som orsakat stigmatiseringen, vilket också deltagarna gjort i vissa av studierna 

genom att använda drogerna för att dämpa sina avvikande symptom (Nehlin, Nyberg & Öster, 

2014, s.345-347). Det är viktigt att vara medveten om att personer som avviker från normen 

kan bära på känslor av utanförskap och stigma. Om det föreligger ett samband mellan 
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substansmissbruk och diagnosen ADHD bör det undersökas om skälet till missbruket i själva 

verket beror på ett försök att dämpa oönskade symptom samt en stark längtan efter att bli 

socialt accepterade av sin omgivning.  

 

Det är sammantaget mycket möjligt att många av dem som missbrukar olika substanser gör 

det för att självmedicinera olika ADHD symptom (Pedersen, 2015, s. 183; Ameringer & 

Leventhal, 2011, s. 28; Loflin, Earleywine, De Leo & Hobkirk, 2013, s. 431). Det är viktigt 

att ha i åtanke som professionell att många av de missbrukare man möter kan ha symptom på 

ADHD trots att de inte har någon diagnos. DSM kriterierna för en diagnos har utvidgats och 

omfattar nu flera olika symptom än i tidigare versioner (Brante, 2006, s. 80). De kan därför 

vara möjligt att det finns individer som har symptom på ADHD som tidigare inte räckt till en 

diagnos men som skulle göra det idag. Eftersom de tidigare inte uppnått kriterierna för en 

diagnos kan det tänkas att de heller inte fått den hjälp de faktiskt behöver, och att de därför 

börjat använda alkohol eller droger för att dämpa symptomen. Som professionell är detta 

viktigt att komma ihåg för att kunna ställa frågor om eventuella upplevda symptom innan 

individen började missbruka. Genom att ha detta i åtanke kan den professionella också hjälpa 

individen att få symptomen utredda, för att eventuellt få en diagnos enligt dagens kriterier. Att 

få en diagnos kan vara avgörande för individen i fråga då det ofta krävs en diagnos för att ha 

rätt till hjälp.   

 

En annan intressant aspekt som går att diskutera vidare är det som framkommer i studien av 

Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen och Dalsgaard (2015), nämligen att pojkar får diagnosen 

ADHD vid 11 års ålder medan flickor får diagnosen först vid 13 års ålder. Som nämnts i 

analysen kan det möjligtvis bero på läkemedelsindustrins påverkan på forskning kring och 

diagnostisering av ADHD (Brante, 2006, s. 76-77). Läkemedelsindustrin tjänar mer pengar på 

att pojkar får diagnosen då pojkar i större utsträckning får farmakologisk behandling än 

flickor. Dock kan åldersskillnaderna vid diagnostiseringen anses märklig om man tittar på 

fenomenet från ett samhällsperspektiv. I skolan har pojkar och flickor lite olika förväntningar 

på sig. Flickor förväntas vara tysta, sitta stilla och göra det dem ska medan pojkar förväntas 

vara högljudda, ha svårt för att sitta still och ha svårare för att koncentrera sig än flickor (SOU 

2009:64, s. 13-14). Med tanke på det känns det märkligt att samhället och skolan reagerar 

tidigare på att pojkar inte kan sitta still och koncentrera sig. Borde inte samhället och skolan 

reagera tidigare på flickor som inte sitter still och inte kan koncentrera sig med tanke på de 

normer som finns gällande hur flickor och pojkar ska bete sig i skolan? Det kan finnas många 

anledningar till att pojkar får diagnosen tidigare än flickor men det som verkar troligast 

utifrån vad som framkommit i denna studie är just läkemedelsindustrins ekonomiska intressen 

när det gäller diagnostisering och behandling av ADHD. 

 

Samhällets olika förväntningar på pojkar och flickor kan också vara en anledning till att 

flickor med diagnosen ADHD löper en större risk för att utveckla ett substansmissbruk än 

pojkar. Risken för att utveckla ett missbruk har också visat sig vara högre om individen utöver 

ADHD diagnosen även har en annan psykisk sjukdom (Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen & 

Dalsgaard, 2015, s. 229-230; Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg & Thomsen, 2013, s. 325-

327). Att samhället har olika förväntningar på flickor och pojkar kan komma att förändras och 

förhoppningsvis kommer flickor och pojkar ha samma förväntningar på sig i skolan, dock kan 

den förändringen ta tid. En mer direkt konsekvens analysen kan få är att det förebyggande 

arbetet gällande missbruksproblem hos unga kan komma att förändras. Denna 

litteraturöversikt och analys visar att flickor har en högre risk för att utveckla ett missbruk. 

Detta kan i förlängningen förhoppningsvis leda till att det läggs mer resurser på det 

förebyggande arbetet gällande flickor med en ADHD diagnos.  
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Utifrån analysen framkommer även en annan intressant aspekt som kan förklara kopplingen 

mellan diagnosen ADHD och substansmissbruk, nämligen huruvida barn med diagnosen har 

en ökad risk för att utveckla substansmissbruk i förhållande till föräldrarnas engagemang i 

barnets liv (Molina, Marshal, Pelham, Gnagy & Curran, 2012, s.922-930). Tannenbaum 

menar att om ett barn inte har tillräckligt engagerade föräldrar kommer denne med stor 

sannolikhet att fylla sitt behov i andra sociala grupper (Lindberg, 1998, s. 19-20). Om 

gruppen brukar droger finns också risken att barnet kommer ta efter detta, och på så sätt inleds 

en karriär som avvikare. En fråga att ställa sig är dock om risken för att utveckla en 

avvikarkarriär som missbrukare verkligen är större hos barn med en ADHD diagnos än hos de 

utan diagnosen. Om det, enligt Tannenbaum, egentligen handlar om graden av föräldrarnas 

engagemang i barnets liv kan det ifrågasättas om det verkligen är diagnosen ADHD som är en 

riskfaktor för utvecklandet av substansmissbruk. Vid missbruksbehandling av barn och unga, 

både med och utan diagnosen ADHD kan det därför tänkas vara väsentligt att ta reda på 

huruvida föräldrarna är engagerade i den unges liv eller inte. Om det visar sig att föräldrarna 

inte är tillräckligt engagerade är det viktigt att ge insatser som kan stötta föräldrarna i deras 

föräldraförmåga och belysa vikten av deras involvering i ungdomens liv. 

 

Slutsatser & Vidare forskning 
Det går att se att det finns en skillnad mellan könen och risken att utveckla ett 

substansmissbruk. Studien av Ottosen, Petersen, Tidselbak Larsen och Dalsgaard (2015) samt 

den av Dalsgaard, Mortensen, Frydenberg och Thomsen (2013) visar att flickor med 

diagnosen ADHD har en högre risk än pojkar för att påbörja ett missbruk. Dock känns det 

nödvändigt med mer forskning kring detta då inga förklaringar till flickors ökade risk 

framkommer. Det skulle även vara intressant att belysa varför pojkar får medicinsk 

behandling i större utsträckning än flickor. 

 

En slutsats är att det finns ett samband mellan diagnosen ADHD och ett substansmissbruk. 

Flera studier visar att barn med en ADHD diagnos har en ökad risk för att utveckla ett 

missbruk i tonåren eller som vuxna. En tänkbar orsak till den ökade risken kan vara 

självmedicinering. Individerna använder droger för att dämpa symptomen på ADHD:n. Andra 

tänkbara orsaksförklaringar nämns, till exempel föräldraförmågor. Det är dock tydligt att det 

behövs mer forskning kring de sociologiska/psykosociala orsakerna bakom den ökade risken 

eftersom att majoriteten av dagens forskning utgår från ett biomedicinskt perspektiv. Det 

tycks även finnas kunskapsluckor vad gäller kvalitativa studier på området, med fokus på 

individers erfarenheter och uppfattning. Det är av intresse att ta tillvara på föräldrars och 

lärares erfarenheter av barn med diagnosen ADHD. Det behövs även fler kvalitativa studier 

med intervjuer som har fokus på de barn och vuxna med diagnosen ADHD och 

substansmissbruk. Deras upplevelser av omgivningens bemötande efter diagnostisering kan 

också vara av intresse att belysa.  
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