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Sammanfattning

Studiens  syfte  var  dels  att  undersöka  om  det  fanns  skillnader  i
förskrivning av centralstimulantia  hos  barn som kunde kopplas  till
föräldrarnas  utbildningsnivå  och  dels  att  undersöka  om  det  fanns
skillnader  i  förskrivning av centralstimulantia vid nydiagnosticerad
ADHD som kunde kopplas till föräldrarnas utbildningsnivå. Uppgifter
om  studiepopulationen  hämtades  som  aggregerad  data  från
läkemedelsregistret,  patientregistret  och  utbildningsregistret.
Deltagarantal för första forskningsfrågan var 37959 personer, varav
25385  pojkar  och  12574  flickor.  Den  andra  forskningsfrågan
omfattade  9443  personer  varav  5931  pojkar  och  3512  flickor.
Åldrarna på deltagarna var 5-24 år. Resultaten från analyser av den
första  forskningsfrågan  visade  att  barn  vars  föräldrar  hade
gymnasium som högsta  utbildning  var  den  grupp  som hade  störst
andel behandlade. I den andra forskningsfrågan sågs inga skillnader
mellan  föräldrarnas  utbildningsnivåer  och  andelen  behandlade  vid
nydiagnosticerad ADHD.
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Abstract

This study examined some factors that can influence which children
that medicate with Central Nervous System (CNS) drug. Are there a
link between differences in CNS drug use for children with ADHD
connected to parents’ educational level. The  research questions of this
study were: 1) What are the impacts of parents’ education level on
CNS drug use by children with ADHD? and 2) Are there differences
between these group of children and children newly diagnosed with
ADHD in this regard? Aggregated data for this study was collected
from  The  national  patient  register,  Pharmaceutical  register, and
Education  register.  Number  of  participants  in  the  first  group  was
37959 and the second group consisted of 9443 children. The results
showed that children whose parents had Swedish gymnasium as their
highest education were the ones with the highest treatment proportion,
but  there  were  no  differences  in  time of  treatment  considering  the
parental education level. 
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Påverkar föräldrars utbildningsnivå medicinering av barn med ADHD?

ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Detta kan 

översättas till svenska som uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. ADHD innebär att 

personen i fråga har svårt att koncentrera sig på en sak, är impulsiv och har svårt att sitta still 

och/eller har svårt att komma igång med uppgifter (Socialstyrelsen, 2014). 

Orsakerna till ADHD är inte helt klarlagda men tidigare forskning visar att arv och 

miljö båda har stor inverkan. I sällsynta fall kan ADHD orsakas av fosterskador, skador som 

uppkommit vid förlossning eller för tidigt födda barn. Personer med ADHD har ofta 

försämrat arbetsminne, svårt att styra över sitt beteende och svårigheter att planera och 

organisera (Socialstyrelsen, 2014). De rent biologiska orsakerna till att hjärnan fungerar på ett

annorlunda sätt är inte till fullo utforskat men en del av problemet är obalans i 

signalsubstanserna. Signalsubstanser är budbärare som har hand om och skickar olika typer 

av impulser mellan nervcellerna (Socialstyrelsen,2014).   Det är av stor betydelse att mer 

forskning läggs på att identifiera de faktorer i uppväxtmiljön som orsakar ADHD (Nigg, 

Nikolas, & Burt, 2010). Tanken att ADHD orsakas av både arv och miljö kan också kopplas 

ihop med Sårbarhets-stressmodellen som innebär att individen har en biologisk, social eller 

psykisk sårbarhet med sig i grunden. Till detta läggs sedan påfrestningar som livet normalt 

innebär, i form av biologisk, social och/eller psykologisk förhållanden och på grund av de 

sårbarheter man bär med sig i bagaget klarar man inte av att hantera dessa påfrestningar och 

man utvecklar diagnosen (Nolen-Hoeksema, 2014). Alltså innebär detta att både genetiska 

och miljömässiga faktorer orsakar ADHD men även här krävs mer forskning för att till fullo 

förstå vilka faktorer det är i uppväxtmiljön som påverkar en eventuell ADHD problematik.

Många är de barn och vuxna som möter svårigheter i vardagen på grund av sin 
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ADHD. Så många som 4-7% av världens befolkning har denna diagnos (Spencer, Biederman,

& Mick, 2007). Denna siffra kan översättas till att i en klass med 20 barn finns det minst ett 

barn som har en ADHD diagnos. Diagnosen är två-tre gånger vanligare hos pojkar än hos 

flickor (Socialstyrelsen, 2004). För att få diagnosen ADHD krävs att problematiken stämmer 

överens med kriterierna i ett diagnosticeringsredskap, kallat DSM- 5 (2014). Detta är ett 

diagnosverktyg som används internationellt för att ställa diagnoser på liknande sätt över hela 

världen.

 Är ADHD en konsekvens av ett samhälle som inte accepterar olikheter i 

personligheter och ställer för höga krav? Detta hävdas i vissa studier (Tamimi & Taylor, 

2004) medan andra säger att det inte finns speciellt stora kulturella skillnader, då det är ett 

mångkulturellt handikapp (Spencer et al., 2007). Den vedertagna definitionen av ett 

handikapp i Sverige, även i enlighet med World Health Organisations (WHO) definitioner, är 

att handikapp uppstår i de situationer när individers funktionsnedsättning gör att de inte kan 

hantera omgivningens förväntningar och krav (Socialstyrelsen, 2004). Om ADHD är ett 

handikapp handlar därför mycket om individen och i vilka miljöer han/hon befinner sig i. 

Eftersom detta också är WHOs definition kan sägas att det är denna definition som gäller 

världen över och det gör ADHD till ett mångkulturellt handikapp.

Många barn med ADHD upplever problem i det sociala samspelet med andra, man har

svårt att finna stimulerande och passande fritidsaktiviteter och många känner sig osäkra på 

sin egen förmåga efter upprepade fall av misslyckanden. Detta kan i sin tur leda till oro och 

depressioner (Socialstyrelsen, 2004).  Enligt socialstyrelsen är det vanligt att barnet har flera 

psykiatriska diagnoser samtidigt som ADHD, så kallad samsjuklighet. Exempel på dessa är 

depressioner, ångest och utagerande beteende. Det har också visat sig att antal barn och unga 

med ADHD och depression ökar i samhället (Spencer et al., 2007) och att det är ett stort 
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hälsoproblem för många barn och unga (Daviss, 2008). Detta visar att det finns ett samband 

mellan ADHD och andra typer av psykisk ohälsa.

Det finns ett klart samband mellan om föräldrarna vårdats för psykisk ohälsa och 

förekomsten av ADHD hos deras barn. Dessa resultat gäller för både pojkar och flickor och 

oavsett om det är mamman eller pappan som vårdats för psykisk ohälsa (Lindblad, Ringbäck 

& Hjern, 2011). Förekomsten av ADHD hänger också samman med föräldrarnas 

socioekonomiska situation enligt tidigare forskning (Duric & Elgen, 2011). I en studie 

undersöktes eventuell förekomst av ADHD diagnos och socioekonomiska skillnader hos 

föräldrarna i en grupp om 494 barn. Resultatet visade att i gruppen barn med ADHD bodde 

dubbelt så många i fosterhem jämfört med gruppen barn utan ADHD. I de fall där barnen 

hade ADHD hade båda föräldrarna lägre utbildningsnivå i högre utsträckning än föräldrarna 

till de barn som inte diagnosticerades.

Att ha ett barn med ADHD ger ekonomiska konsekvenserna för föräldrarna. Som 

tidigare forskning (Pelham, Foster, & Robb, 2007) visat kan beloppen på förlorad inkomst 

vara stor hos föräldrar som har barn med ADHD. Detta är ett outforskat område som kräver 

grundlig forskning för att få fram hur kostnaderna egentligen ser ut för familjer där ADHD 

finns. Kostnaderna handlar om allt ifrån att skjutsa barnen till olika behandlingar, frånvaro 

från sitt arbete av olika anledningar gällande ADHD, psykisk ohälsa hos föräldrarna på grund

av oro och ängslan som leder till ökad frånvaro etc. Om barnet sedan också lider av 

samsjuklighet blir denna siffra ännu större menar Pelham et al.  Det har också visat sig i 

tidigare forskning att barn med ADHD i större utsträckning tycks komma från familjer som 

lever i de lägre socioekonomiska grupperna (Russell, Ford, Rosenberg, & Kelly, 2013).  

Genom detta kan ses att det finns ett samband mellan ADHD hos barnen och föräldrarnas 

socioekonomiska och psykiska förhållande.
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Behandlingsformerna för ADHD har, enligt Socialstyrelsen (2004), varit blandat 

kognitiv beteendeträning och social träning men dessa har inte gett önskade resultat. En 

åtgärd som har varit relativt framgångsrik är föräldrautbildning . För en del barn räcker det 

med dessa åtgärder medan andra är i behov av ytterligare hjälp som kan ges genom 

behandling med läkemedel (kunskapsguiden.se). Det vanligaste läkemedlet vid ADHD är 

centralstimulerande läkemedel, så kallade centralstimulantia, som mildrar svårigheterna 

genom att reglera signalsubstanserna i hjärnan, framförallt noradrenalin och dopamin 

(Socialstyrelsen, 2004). Läkemedlen förbättrar koncentrationsförmågan och minskar 

tendenserna till impulsivitet och överaktivitet. Detta gör att barnet fungerar bättre i skolan 

och i sitt dagliga liv med sociala relationer .

Enligt Socialstyrelsen (2012)  är den vanligaste typen av centralstimulantia  

metylfenidat. Andra typer är atomoxetin och amfetamin. Innan denna typ av läkemedel 

introduceras krävs en ordentlig kartläggning av barnets symtombild, att fastställa målet med 

behandlingen och hur behandlingen ska utvärderas. Man introducerar läkemedlet i liten dos 

och ökar på om behov finns för det. I denna inledningsfas är det viktigt med täta besök för att 

ställa in dosen rätt, men också för att mäta blodtryck, vikt och puls. Hos barn mäter man även

barnets längd (janusinfo.se). Enligt rekommendationer ska läkemedlet sedan årligen sättas ut 

för att utvärdera om behandlingen ska fortsätta. Detta innebär att behandling med läkemedlet 

upphör under en viss tid för att se om barnet fortfarande behöver medicinering eller kan klara 

sig utan. Detta sker dock i realiteten inte i de flesta fall, enligt Socialstyrelsen, utan 

behandlingen kan pågå utan uppehåll i flera år. Att läkemedlet inte utvärderas regelbundet är 

ett problem eftersom det då inte är möjligt att utröna om behandlingen är relevant och rätt för 

barnet just vid denna tidpunkt. Trenden är att användandet av dessa läkemedel ökar och hos 

pojkar i synnerhet. Bäst effekt blir om dessa läkemedel kombineras med färdighetsträning 

http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Psykiatriska-sjukdomar/Rekommendationer-vid-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder-ADHD/
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såsom föräldrautbildning, så kallad multimodal behandling (Socialstyrelsen, 2004). I fallet 

med medicinering och färdighetsträning, som är en typ av multimodal behandling, innebär 

det att föräldrar och andra nära vuxna/pedagoger kan ge barnet ledning i hur olika problem 

kan lösas.  Medicineringen har visat sig användbar på det sättet att barnet sedan kan stanna 

upp och använda sig av strategier som lärts ut i färdighetsträningen och använda dem i andra 

situationer. Detta kan leda till en mer positiv och lugnare vardag för barnet, men också för de 

som barnet möter i skola och sociala sammanhang (Socialstyrelsen, 2004).

Resultat från tidigare genomförda studier (Thomson & Varley, 1998) där det 

undersöktes vilka förhållanden som påverkar effekten av medicinering med ADHD 

läkemedel, visade att det som bäst predicerade effekten på behandling var graden av 

hyperaktivitet och ouppmärksamhet. De barn som hade höga värden för dessa faktorer 

svarade bättre på medicinering än de med lägre värden. Men inga skillnader fanns att se i 

socioekonomiska variabler enligt Thomson och Varley. När behandling med ADHD 

läkemedel tas i bruk är det viktigt att förhållandet mellan vinst och riskerna med 

medicineringen utvärderas. De flesta preparat som används har biverkningar som minskad 

aptit, viktnedgång, illamående, sömnsvårigheter och yrsel. Många av dessa läkemedel ger 

biverkningarna som kan påverka skolarbetet på ett negativt sätt, därför är det viktigt att 

försäkra sig om att behandlingen verkligen är relevant och till gagn för barnet (Kubiszyn, 

Mire, Dutt, Papathpoulos, & Backsheider, 2012). Slutsatsen av detta är att behandling med 

ADHD läkemedel fungerar olika bra, framförallt beroende av sjukdomsbild men däremot 

finns inga kopplingar mellan socioekonomisk status och läkemedelsbehandlingens effekt.    

Vilka faktorer är det då som påverkar föräldrars inställning till olika behandlingar för 

sitt barn med ADHD? I en studie (Rostain, Power , & Atkins, 1993) som utfördes för att 

undersöka föräldrars inställning till att behandla sitt barn med ADHD på olika sätt, genom 
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medicinering eller annan terapi, fick föräldrarna bland annat fylla i ett formulär med 

påståenden angående ADHD och dessa besvarades med sant eller falskt. Detta gjordes för att 

se hur föräldrarnas kunskaper om diagnosen påverkade inställning till att behandla sitt barn 

med ADHD med olika behandlingsmetoder. Svaren analyserades sedan bland annat efter 

föräldrarnas kön och där kunde ses att ju bättre kunskaper modern hade om ADHD desto 

mindre positiv var hon till medicinsk behandling. I analysen sågs även ett samband mellan 

kunskaper om ADHD och socioekonomisk tillhörighet så att föräldrar med högre 

socioekonomisk status hade mer kunskaper om ADHD. Studien visade dock inga signifikanta

samband mellan SES och inställning till att medicinera sitt barn med ADHD läkemedel 

(Rostain et al., 1993). Detta visar på att kunskap om ADHD hos föräldrarna ger mindre 

benägenhet att medicinera sitt barn och att föräldrar i högre socioekonomiska grupper har 

bättre kunskaper om ADHD. Däremot hittades ingen klar koppling vad gäller 

socioekonomisk status och inställningen till att medicinera sitt barn med ADHD läkemedel. 

Detta väckte intresse att undersöka om det finns ett samband mellan socioekonomisk status 

och inställningen till att medicinera sitt barn med ADHD läkemedel.

Det finns flera studier (Duric & Elgen, 2011; Rostain et al., 1993; Russell et al., 2013)

som undersökt sambandet mellan ADHD och föräldrarnas socioekonomiska status, men 

däremot finns det lite forskning om det finns skillnader i behandling med centralstimulerande

läkemedel som kan härledas till föräldrarnas utbildningsnivå som härefter i arbetet likställs 

med socioekonomiska status.  Därför blir syftet med denna studie och forskningsfrågor 

följande: 1) Finns det skillnader i förskrivning av centralstimulantia för behandling av barn 

med ADHD som kan kopplas till föräldrars utbildningsnivå? 2) Finns det skillnader i 

förskrivning av centralstimulantia vid nydiagnosticerad ADHD som kan kopplas till 

föräldrarnas utbildningsnivå?  Nydiagnosticerad ADHD definieras här som att patienten får 
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diagnosen och behandlas för första gången med ADHD läkemedel inom 180 dagar efter 

diagnosticering. 

Metod

Deltagare

Aggregerade uppgifter hämtades ur läkemedelsregistret och utbildningsregistret om 

barn och unga vuxna i åldrarna 5-24 år som behandlades med ADHD läkemedel. De 

uppgifter som studerades var barnets ålder och kön, faderns och moderns utbildning. De 

sistnämnda variablerna, utbildning hos fadern och utbildning hos modern aggregerades så att 

endast den högsta utbildningsnivån hos föräldrarna användes i analyserna. För att kunna se 

hur stor del av populationen som behandlades med ADHD läkemedel togs även uppgifter 

fram om den totala populationen i Sverige, 5-24 år. Antalet i den totala populationen blev 

2716394 individer. Eftersom syftet i den första forskningsfråga var att studera den grupp som 

medicineras med det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat kontinuerligt skulle 

deltagarna ha gjort minst tre uttag/år av läkemedlet för att räknas som regelbundna användare

av läkemedlet. I detta urval var antalet 37959 barn och unga. Även uppgifter om föräldrarnas 

utbildningsnivå hämtades för hela populationen och indelades i tre nivåer: 1) Grundskola,  2) 

Gymnasium,  3) Universitet/Högskola. Populationen i studien var Sveriges befolkning, 5-24 

år, som behandlas med ADHD läkemedel. Även eventuella könsskillnader analyserades.  

När urvalet av data till den andra forskningsfrågan gjordes sattes datumen för 

nydiagnosticering av ADHD, antingen som huvud- eller bidiagnos, från 050701 till l31231. 

Före 050701 skulle individen alltså inte tidigare diagnosticerats med ADHD eller behandlats 

med ADHD läkemedel. Uppgifter hämtades och avidentifierades från läkemedelsregistret, 

patientregistret och utbildningsregistret. Uppgifter som inhämtades var: ålder, kön, 
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förskrivning av ADHD läkemedel inom 180 dagar, atc-kod (se nedan) utbildning far och 

utbildning mor. Urvalet blev 9443 personer.  Vid det andra urvalet gjordes ingen avgränsning 

angående antal uttag. 

Material

De register som användes för att samla in data var som tidigare nämnts 

Läkemedelsregister, Patientregistret och Utbildningsregistret. Läkemedelsregistret innehåller 

uppgifter om all medicin som hämtas ut med recept i Sverige (Socialstyrelsen,2014). I 

Patientregistret finns uppgifter om den vård och diagnoser som utförts när individen var 

inskriven på sjukhus, så kallad slutenvård, men inkluderar ej primärvård eller vård som inte 

utförts av läkare (Socialstyrelsen, 2014). Utbildningsregister samlar information om Sveriges 

befolknings utbildningar (SCB, 2014).   

För att klassificera läkemedel och diagnoser används olika system. För läkemedel  

heter klassificeringssystemet ATC där första bokstaven visar vad läkemedlet behandlar eller 

var det verkar. I detta fall med centralt verkande läkemedel är första bokstaven N som står för

Nervsystem (Fass). För klassificering av diagnoser används ett system som kallas ICD-10 

och i detta system har ADHD kod F90 (Diagnoskoder, Socialstyrelsen).

Procedur

Denna studie är utförd i samarbete med Socialstyrelsen. Dataprogrammet Minitab 

användes för att utföra avsedda analyser.  För att utröna eventuella skillnader togs deskriptiv 

data fram för det aggregerade datamaterialet. De ATC-koder som användes för att göra urval i

registren var N06BA04 (Metylfenidat), N06BA01(Amfetamin), N06BA09 (Atomoxetin) och 

N06BA12 (Lisdexamfetamin) och ICD-10 koden för diagnosen ADHD är F90. Efter att 

aggregerade data inhämtats från läkemedelsregistret, utbildningsregister och patientregister 
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analyserades dessa i dataprogrammet Minitab för att besvara studiens forskningsfrågor.

Resultat

Studiens första forskningsfråga var:” Finns det skillnader i förskrivning av 

centralstimulantia för behandling av barn med ADHD som kan kopplas till föräldrars 

utbildningsnivå?”

Sammanställning av det aggregerade datamaterialet presenteras i tabell 1 där 

kolumnerna Totalt representerar Sveriges populationen 5-24 år fördelade i grupper utifrån 

föräldrarnas högsta utbildningsnivå samt kolumnerna Behandling visar antalet behandlade 

med ADHD läkemedel i åldrarna 5-24 år fördelade i grupper utifrån föräldrarnas högsta 

utbildningsnivå. Även en uppdelning mellan pojkar och flickor är gjord i dessa populationer. 

När antalet studeras (Tabell 1) ses att trots att det totala antalet pojkar och flickor är i stort sett

lika medicineras pojkar dubbelt så ofta som flickor.

Tabell 1. 

Fördelning av utbildningsnivåer i populationen och antal behandlade med ADHD 

läkemedel

Föräldrars

utbildning

Pojkar Flickor Alla
Totalt Behandling Totalt Behandling Totalt Behandling

Grundskola 78033 1533 73400 797 151433 2350
Gymnasieskola 596253 13901 563220 6815 1159473 20716
Högskola 721915 9931 683573 4962 1405488 14893

För att se om det fanns skillnader i behandling av barn med ADHD läkemedel 

kopplade till föräldrarnas utbildningsnivåer utfördes ett chi2 (df = 2) test. Det visade att det 

fanns signifikanta skillnader (p < .01) mellan utbildningsnivåerna där barn till föräldrar med 

gymnasieutbildning medicinerades i störst omfattning, därefter kom barn till föräldrar med 
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grundskoleutbildning och minst andel behandlade fanns i gruppen där föräldrarna hade 

högskoleutbildning.

Figur 1. Proportionen med 99 % konfidensintervall, 

av behandlade i de olika utbildningsnivåerna

(Siffrorna under figuren är procentandelar)

Fördelningen i populationen (Figur1) med tillhörande konfidensintervall . Här kan 

tydligt ses att det är skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna eftersom 

konfidensintervallen inte överlappar varandra. För att utröna eventuella könskillnader i den 

första forskningsfrågan gjordes ett binomialtest av 2-proportioner, som visade på signifikanta 

resultat (z = 61,32, p < .01) att pojkar medicinerades i större utsträckning än flickor.

Studiens andra forskningsfråga var ”Finns det skillnader i förskrivning av 

centralstimulantia vid nydiagnosticerad ADHD som kan kopplas till föräldrarnas 

utbildningsnivå? ”. 

Det aggregerade datamaterialet presenteras i tabell 2, kolumnerna Totalt visar antal 

barn och ungdomar i Sverige, 5-24 år, fördelade utifrån föräldrarnas utbildningsnivå, som 

diagnosticerats med ADHD och kolumnerna gruppen Behandling visar det antal som 

behandas med adhd läkemedel inom 180 dagar efter diagnosticering. Även här ses 
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fördelningen mellan könen.

Tabell 2. 

Fördelning av utbildningsnivåer i populationen och antal behandlade med ADHD läkemedel 

inom 180 dagar vid nydiagnosticerad ADHD

Föräldrars

utbildning

Pojkar Flickor Alla
Totalt Behandling Totalt Behandling Totalt Behandling

Grundskola 415 280 225 149 640 429
Gymnasieskola 3066 2109 1895 1329 4961 3438
Högskola 2450 1644 1392 953 3842 2597

För att utröna eventuella skillnader i behandling med ADHD läkemedel inom 180 

dagar efter nydiagnosticerad ADHD utifrån föräldrarnas utbildningsnivå gjordes även i denna

analys ett chi2 test (df = 2). Detta visade på att det inte fanns signifikanta skillnader (p = .169)

mellan de olika utbildningsnivåerna. 

Figur 2. Proportionen med 99 % konfidensintervall, av 

behandlade i de olika utbildningsnivåerna (Siffrorna under 

figuren är procentandelar)

Fördelningen i populationen (Figur2) med tillhörande konfidensintervall . Här kan 

tydligt ses att det inte är skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna eftersom 
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konfidensintervallen överlappar varandra. Även binomialtest av 2-proportioner visade på att 

det inte fanns signifikanta skillnader (z = -1,24, p <  .216) mellan könen. 

 För att återknyta till denna studies första forskningsfråga, som löd:  ”Finns det 

skillnader i förskrivning av centralstimulantia för behandling av barn med ADHD som kan 

kopplas till föräldrars utbildningsnivå?”  kan resultaten summeras på följande sätt. Barn till 

föräldrar vars högsta utbildning är gymnasium är den grupp som har störst andel behandlade i

populationen. Gruppen som kommer därefter är barn till föräldrar med grundskoleutbildning 

och lägst andel behandlade finns i gruppen där föräldrarnas högsta utbildning är högskola.  

Därmed är svaret på den första forskningsfrågan; ja, det finns skillnader i förskrivning av 

centralstimulantia för behandling av barn som kan kopplas till föräldrars utbildningsnivå. 

Gällande könsskillnader visade resultaten i den första forskningsfrågan att pojkar medicineras

i större utsträckning än flickor. 

Resultatet summeras för att besvara denna studies andra forskningsfråga: Finns det 

skillnader i förskrivning av centralstimulantia vid nydiagnosticerad ADHD som kan kopplas 

till föräldrarnas utbildningsnivå? Här visar resultaten från de olika statistiska testen att det 

inte finns någon signifikant skillnad, så därför kan inte sägas att det finns skillnader i 

förskrivning av centralstimulantia vid nydiagnosticerad ADHD som kan kopplas till 

föräldrars utbildningsnivåer. Även resultaten från analyserna angående könsskillnader visade 

att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. 

Diskussion

Studiens syfte var att studera om föräldrars utbildningsnivå har en inverkan på 

medicinering med ADHD läkemedel. Analyserna av resultaten visar att sett ur hela 

populationen och andelen behandlade med ADHD läkemedel kan man tydligt se att 
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utbildningsnivån hos föräldrarna samvarierar med om barnet behandlades eller ej. Barn till 

föräldrar med gymnasium som högsta utbildning behandlas i större grad än andra 

utbildningsnivåer.  Vad dessa skillnader som kan kopplas till föräldrars utbildningsnivå beror 

på är svårt att svara på. En orsak kan vara, som nämnts tidigare att det kan det innebära stora 

ekonomiska konsekvenser (Pelham et al., 2007) att ha ett barn med ADHD. Detta kan då leda

till att föräldrar med lägre socioekonomisk status väljer att använda medicinering som 

behandling då de uppfattar det som en snabbare och enklare lösning. Resultatet från 

analyserna angående könsskillnader visar med signifikans att pojkar medicineras i högre grad

än flickor. Detta kan förklaras av att flickors problematik ofta kan vara svårare att upptäcka 

och uppmärksamma, vilket är ett problem eftersom flickor tenderar att inte få hjälp i samma 

utsträckning som pojkar. 

När sedan data materialet för den andra forskningsfrågan analyserades var inte 

resultaten de samma utan varierade mellan åldersgrupper och könen. Skillnaderna mellan 

könen var heller inte så markant i den andra analysen. I vissa åldersgrupper var flickornas 

andel högre i en viss utbildningsnivå. Att skillnaderna inte är så tydliga i denna andra 

forskningsfråga som i den första forskningsfrågan kan bero på att har barnet väl en diagnos 

blir barnets problematik mer objektivt bedömt av en läkare än i den första forskningsfrågan 

där det kanske så att föräldrar eller pedagoger som upplever att barnet har svårigheter och 

bedömningen blir mer subjektiv.

Denna studie visar, i motsats till tidigare forskning (Rostain et al., 1993) där studien 

inte fann något samband mellan socioekonomiska förhållanden och inställning till att 

behandla sitt barn med ADHD läkemedel, att det finns ett samband. Föräldrar med 

grundskola eller gymnasium som högsta utbildning medicinerar sitt barn med ADHD 

läkemedel i större utsträckning än vad föräldrar med högskoleutbildning gör. Däremot är 
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denna studie i linje med tidigare forskning (Duric & Elgen, 2011; Russell et al., 2013) som 

visade att förekomsten av ADHD är högre i grupper av lägre socioekonomisk status. 

Resultatet i nu genomförda studie visar att barn till föräldrar med grundskola eller 

gymnasium som högsta utbildning har den största andelen behandlade med ADHD 

läkemedel. Till viss del stödjer nu genomförda studie även (Rostain et al., 1993) då den 

studien visade på signifikanta samband mellan socioekonomiska förhållanden och kunskaper 

om ADHD: skillnaderna mellan grupperna kan bero på att föräldrar med högskoleutbildning 

är mer pålästa om diagnosen och olika behandlingar och vågar också ifrågasätta läkares 

ordinationsalternativ eftersom medvetenhet finns om bland annat risker med medicinering. 

Styrkan i studien är att antalet deltagare är mycket stort. Studiepopulationen 

innehåller hela populationen och därigenom erhålls säkra skattningar. Genom statistiska 

analyser har erhållits resultat på höga signifikansvärden och detta visar att resultaten som 

studien visar på är tillförlitliga och valida. Användningen av Socialstyrelsens register gör att 

osäkerheten om rätt population studeras kan minimeras. Även valet av ett chi2 test kan trygga 

för en god analys eftersom studien har ett mycket stort urval. En svaghet i studiens andra 

forskningsfråga är det faktum att i patientregistret som använts för att få registerdata, endast 

innehåller de vårdtillfällen som skett i slutenvården, alltså inte i primärvård, eller utförts av 

annan vårdpersonal än läkare. Detta innebär att det kan finnas mörkertal av diagnosticerade 

som inte inrapporterats.

Att föräldrars utbildningsnivå påverkar om barnet behandlas med ADHD läkemedel 

eller inte är ett tidigare outforskat område. Det är ett viktigt ämne att studera och 

uppmärksamma eftersom det då kan komma till klarhet om vad dessa olikheter beror på och 

detta bör utredas inom en snar framtid. Målet ska ju vara att alla med ADHD ska få den bästa 

behandlingen som är mest lämpad för just den unika individen och inte påverkas av andra 



ADHD LÄKEMEDEL                                                                                                           17  

faktorer. Vilket är då bäst; att medicinera eller inte. Detta måste ses i ett individuellt 

perspektiv och det är detta som vårdpersonal måste ha aktuellt vid mötet med  dessa barn och 

ungdomar, inte från vilken socioekonomisk grupp de kommer ifrån och ge alla föräldrar 

samma information angående de behandlingsalternativ som finns. Sedan grundligt utröna vad

som är bästa möjliga behandlingen för just denna individ   

Forskningen om ADHD kräver ytterligare tid och arbete för att tillfullo få en bild av 

vad som orsakar denna problematik. Detta för att kunna förebygga och få en förståelse för 

vilka faktorer som är bakomliggande orsaker. Det är ett viktigt ämne att forska mer om 

eftersom så många individer världen över lider av den problematik som ADHD innebär. Som 

vidare forskning skulle det vara mycket intressant att studera vilka faktorer i uppväxtmiljön 

som har ett samband med förekomsten av ADHD. Precis som nämns i tidigare forskning 

(Nigg et al., 2010) är detta ett väldigt viktigt forskningsområde. 
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