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Förord  

Jag är medveten om att mitt undersökningsområde har blivit mycket brett och det har varit 

svårt att passa in inom ramen. Jag känner dock att alla delar jag har tagit med behövs för den 

övergripande bild av ämnet som jag vill förmedla och belysa. Jag hoppas att det hela blir 

greppbart! Jag vill tacka min handledare Mona för vägledning och uppmuntran och alltid 

snabba svar på frågor! 
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1 Introduktion 

 

Funktionshindret AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) har blivit en 

kontroversiell och omdiskuterad fråga eftersom det ofta innebär att barn och ungdomar 

behandlas med centralstimulerande medel. Att det dessutom är ett diffust tillstånd med 

gråzoner mellan diagnos och inte diagnos och har betydelse för både medicinska och sociala 

aspekter gör den extra komplicerad. I socialt arbete kommer man ofta i kontakt med personer 

med AD/HD-diagnos eller som kvalificerar sig för utredning. En stor andel av dessa har en 

eller annan form av missbruksproblematik. Det är därför av betydelse för socialarbetare att 

vara medvetna om olika sidor av medicineringen av detta funktionshinder och att frågan om 

medicinering med centralstimulerande medel, särskilt hos människor med missbrukshistorik, 

problematiseras. 

Amfetamin testades för första gången i medicinska sammanhang på 1920-talet, då mot astma. 

Man upptäckte snart dess psykologiska effekter som bra humör, ökad energi och ökad 

uthållighet fysiskt som mentalt. Substansen har sedan använts till allt från depression till 

doping samt inom militären för att hjälpa soldater hålla sig alerta (Smith & Farah, 2011). 

Metylfenidat (MF
1
), som är ett amfetaminderivat, utvecklades senare och under 60-70-talen 

skrevs amfetamin och MF, i USA och Västeuropa, ut i stora mängder för olika ändamål. 

Diversionen (otillbörlig spridning) var omfattande och Swanson, Wigal &Volkow (2011) talar 

om en epidemi av missbruk och beroende. På 70-talet skärptes kontroll och övervakning av 

hanteringen och produktionen minskade dramatiskt världen över för att inte börja öka på 

allvar igen förrän under 90-talet (Swanson et al, 2011). I Sverige ledde detta händelseförlopp 

till mycket begränsad medicinsk användning av centralstimulantia på grund av strikt reglering 

av socialstyrelsen 1977-1990. Fortfarande krävs en personlig licens för förskrivning av 

amfetaminpreparat som Metamina
2
. Det första MF-preparatet att godkännas i Sverige var 

Concerta (2002), sedan dess har fler mediciner, främst Ritalin, godkänts. Sedan 2002 har man 

allmänt gått över till att huvudsakligen förskriva MF (i första hand i form av Concerta och 

Ritalin) i stället för de licensierade amfetaminpreparaten (Janols, Liljemark, Klintberg & Von 

Knorring, 2009). 

                                                   
1 MF – metylfenidat = amfetaminbesläktad centralstimulantia vilken är den aktiva komponenten i AD/HD-mediciner som 
Concerta och Ritalin. 
 
2 Metamina – en amfetaminbaserad AD/HD-medicin som i Sverige kräver en personlig licens, och som skrivs ut väldigt 

sällan, exempelvis om MF ger för mycket biverkningar. 
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I en nyutkommen SBU-rapport uppskattas att cirka 5 procent av alla barn i skolålder uppfyller 

kriterier för AD/HD. För vuxna beräknas siffran vara 3-4 procent. Antalet diagnoser har ökat 

kraftigt under de senaste decennierna och en oro finns att normala utvecklingsproblem 

medikaliseras (SBU, 2012). Man kan utläsa av en studie baserad på 2007 års apoteksregister 

att cirka 1 till 2 procent bland barn och unga i Sverige under det året hade recept på AD/HD-

medicin. Totalt var andel medicinerande män/pojkar dubbelt så hög som för flickor/kvinnor, 

och fyra gånger högre för pojkar 7-15 år än för flickor i samma åldersgrupp (Zoëga, Furu, 

Halldòrsson, Thompson, Sourander & Martikainen 2011). 

Det förekommer överhuvudtaget mycket lite forskning kring medicinering av AD/HD i 

Sverige och Skandinavien. Detta kritseras i nämnda SBU-rapport där vikt läggs vid att det 

bland annat inte utförts några studier alls vad gäller diversion av läkemedel i Skandinavien. 

Vidare anses inte träffsäkerheten för något av de diagnosinstrument som används i Sverige 

kunna bedömas då de är för dåligt utvärderade. Man konstaterar också att 

utredningsförfaranden och den tid som läggs ned på diagnostisering varierar stort mellan 

enheter. Det anses även att mer långsiktiga studier behövs för att bedöma om missbruksrisk i 

vuxen ålder ökas av medicinering i barndomen, då studier man granskat på området i viss 

mån visat på motstridiga resultat (SBU, 2012). 

Idag finns, i form av internet, en outsinlig källa vad gäller människors samtal och 

uppfattningar kring olika frågor. Framför allt är det en plats dit unga söker sig. Flashback, 

med för närvarande 639 000 medlemmar, är Sveriges i särklass största och mest besökta 

internetforum. Med sin slogan ”yttrandefrihet på riktigt” och ett löfte om att IP-nummer inte 

kan spåras, blir Flashback den plats där särskilt unga människor offentligt diskuterar även 

ämnen av mer kontroversiell karaktär. Där finns i nuläget ca 120 000 ämnestrådar om droger 

varav 13 000 om centralstimulantia. Detta gör Flashback till en intressant arena när det gäller 

att få en uppfattning om hur synen på, och användningen och missbruket av AD/HD-

mediciner i Sverige kan se ut. 

Även om undantag finns, och de verkar även bli allt fler, tycks forskningen (som är 

övervägande amerikansk) i hög utsträckning vilja förmedla att riskerna och problemen med 

medicinering av AD/HD med centralstimulerande medel är relativt små och framför allt klart 

uppvägs av fördelarna. Exempelvis pekar forskningen på en mycket låg missbrukspotential 

hos individer med AD/HD då de anses påverkas på ett annat sätt av centralstimulantia än 

”normalfungerande”. Problemet med diversion tycks också börja tas mer och mer på allvar, 
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men det antyds fortfarande ofta vara något mer eller mindre försumbart. Vidare ställer sig 

flera forskare frågan om en stor del av det icke-medicinska bruk som förekommer handlar om 

självmedicinering bland individer som ej (ännu?) genomgått utredning för AD/HD. Var går i 

sådana fall gränsen mellan ”självmedicinering” och användning i allmänhet av droger för att 

öka välbefinnande och förbättra motivation eller kognitiva förutsättningar? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka dilemman och risker, främst ur missbrukssynpunkt, vad 

gäller diagnostisering och medicinering av AD/HD. 

Vad säger befintlig forskning och hur samstämmig är den rörande tillförlitlighet i 

diagnostiseringsförfaranden, bruk av mediciner och deras missbrukspotential samt diversion? 

Hur samtalar ungdomar med och utan AD/HD-diagnos på Flashback om diagnostisering, 

användning/hantering av mediciner och medicin i behandlings- eller missbrukssyfte? 

Går det att urskilja likheter och motsättningar mellan forskningsrönen och ungdomars samtal i 

ämnet på internet? 

Vad kan AD/HD-konceptets olika sidor samt risker och problem som medicinering eventuellt 

medför få för sociala och samhälliga implikationer? 

1.2 Material och metod 

Inledningsvis genomfördes en litteratursökning med hjälp av ProQuest Social Sciences där 

sökorden ”ADHD” och ”misuse” användes. Denna sökning genererade 151 artiklar (peer 

reviewed) vilka gicks igenom. Ett 70-tal abstract lästes, 22 artiklar som fanns tillgängliga i 

fulltext valdes ut för läsning i sin helhet och ytterligare fyra artiklar hittades via lästa artiklars 

referenslistor. Vidare har extra sökningar genomförts för att hitta svensk forskning som 

komplement till den enda svenska artikel som genererats av den första sökningen. Jag sökte 

istället på ”ADHD” och ”abuse” och ”Sweden” i Pubmed och fann en artikel något i utkanten 

av mitt undersökingsområde som dock tagits med. Även en artikel för kompletterande 

resonemang kring genusfrågor söktes i ett senare skede via Pubmed med sökorden: ”ADHD”, 

”males”, ”females” och ”sex differences”.  De olika artiklarna har valts för att ge en bred bild 

av alla de aspekter som kan betraktas som av relevans för undersökningsfrågorna. 

Inklusionskriterier för artiklar har varit att de behandlar missbruk/misuse, diversion, 



7 

 

missbrukspotential, diagnostiseringsfrågor, fejka diagnos, risk att medicinering leder till ökad 

risk för framtida missbruk samt frågor rörande motiv som exempelvis kognitiv förbättring 

kontra ruseffekt. Olika bakgrundsfakta har vidare sökts från olika källor rörande speciella 

siffror för svenska förhållanden. En artikel har funnits via Google scholar i specifikt syfte att 

visa ungefär hur stor andel av individer med AD/HD-diagnos i Sverige som faktiskt har 

medicin utskriven. Fakta om andel XR (medicin i långsamverkande depottablettform)  kontra 

IR (snabbverkande) har ej kunnat återfinnas. 

På Flashback har urvalet gått till så, att den största tråden som enligt rubrik allmänt handlar 

om AD/HD-mediciner valdes ut för att studeras i sin helhet. Tråden startades 10 februari 2009 

och pågår fortfarande, ett stopp för observationer sattes den 2 april 2012. Tråden innehöll då 

752 inlägg från 251 olika alias.   

Genom innehållsanalys och med kategoriseringar och kodning har innehållet sorterats och 

strukturerats. Innehållsanalys är en ursprungligen kvantitativ metod, men som också med 

fördel kan användas i kvalitativ analys. Det är ett flexibelt angreppssätt för analys som 

används för att systematiskt kvantifiera en texts innehåll utifrån kategorier och teman. Ett 

syfte är att skapa tydligare bilder av det innehåll man är intresserad av under varje tema. 

Kategorisering och tematisering behöver ske utifrån ett tolkande perspektiv, man kan behöva 

söka under ytan i den konkreta texten för att finna latent innehåll (Bryman, 2011). Den 

innehållsanalys som här gjorts kan anses ha haft en både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Den kvantitativa kodningen har gått ut på att antal individer (alias) som ägnar sig åt vissa 

beteenden samt har vissa karakteristika (i den mån detta gått att utläsa) räknats. Alla faktorer 

som kan konstateras har för varje individ förts in i en egenutformad tabell där man sedan 

kunnat gruppera olika faktorer tillsammans för att se eller utesluta samband. Kategorier och 

designen av tabellen har växt fram under arbetets gång. Denna kvantifiering har gjorts i första 

hand för att jag själv ska få en bättre överblick och för att minska risk för inbillade ”stora” 

samband, som möjligen i själva verket baserar sig på endast något eller några få fall som 

kanske gjort extra starka intryck.  

Mer vikt har lagts vid en lite mer kvalitativ analys av diskussionsforumets innehåll. Inlägg 

och delar av inlägg har sorterats under teman för att bättre synliggöra en bild av variationer, 

mönster och kontraster under dessa olika teman. Detta har lett fram till strukturerade 

sammanfattningar som lättare låter sig överblickas och presenteras. Internetforum som empiri 

har valts delvis för sin tillgänglighet, men också för att det är en källa till icke-reaktiv 
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information (åtminstone såtillvida att utsagor inte påverkas av en forskningssituation) 

gällande ett ämne av känslig karaktär där risk för socialt önskvärda svar i enkäter eller 

intervjuer är relativt stor.  

Då tidigare forskning utgör en stor del av den här uppsatsen är redovisningen av denna ganska 

omfattande. Detta för att tydligt synliggöra olika sidor av kunskapsläget inom flera olika 

teman för en god helhetsbild av ämnet.  Resultatet från Flashback analyseras sedan både 

allmänt och i relation till forskningsrönen.  

1.2.1 Validitet och reliabilitet – undersökningens begränsningar 

Det rekommenderas vid innehållsanalys att man bedömer de dokument som ska studeras 

utifrån 3 kriterier: autenticitet,  trovärdighet och representativitet (Bryman, 2011). 

Autenticitet – att dokumentet är vad det utger sig för att vara. På Flashback utger sig inte 

inläggen för att vara annat än diskussionsinlägg. Att det verkligen handlar om inlägg skrivna 

av vanliga människor som intresserar sig för AD/HD-mediciner kan omöjligt kontrolleras, det 

finns emellertid ingen rimlig anledning att tro något annat. 

Trovärdighet  - om man kan anta att dokumenten inte på något sätt förfalskats eller 

förvrängts. Man kan endast spekulera i de olika deltagarnas identitet utifrån frågeställningen 

om huruvida varje alias representeras av EN person. Om någon skrivit förfalskade inlägg 

under någon annans alias är svårt att avgöra, många skriver också endast ETT inlägg och det 

blir då meningslöst att fråga sig om dessa är den anonyma individ den utger sig för att vara 

eller inte. Mer relevant är frågan om inlägg kan vara uppdiktade eller överdrivna och inte 

avspegla verkliga beteenden eller attityder. Även detta är mycket svårt att svara på och det är 

naturligtvis en av undersökningens svagheter. 

Representativitet – om de studerade dokumenten kan anses representativa för alla andra 

relevanta dokument. Någon representativitet att tala om kan naturligtvis i det här fallet inte 

anses finnas. Undersökningen har mer karaktären av en fallstudie av en forumtråd på internet 

och kan endast anses visa en dimension av en verklighet, inte på något sätt en bild av 

samhället.  

Vad som bör sägas om Flashback som källa till empiri är att man är mycket begränsad vad 

gäller att avgöra vilka de studerade egentligen är. Man kan först och främst inte veta hur 

gamla deltagarna är om de inte själva uppgett ålder. Då åldersgränsen på Flashback forum är 

18 år kommer eventuellt yngre individer troligast att undvika att skriva något som kan avslöja 
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dem (vilket i så fall medför avstängning). De som av någon anledning har uppgett ålder har 

varit mellan 18 och 20, men det handlar endast om ett fåtal. Faktorer man i viss mån kan gå på 

för att bilda sig en vag uppfattning är om deltagare till exempel ger uttryck för att bo hemma 

hos föräldrarna, gå på högskola eller jobbar. Man kan sluta sig till att de allra flesta är vuxna i 

lagens mening, men att det sannolikt främst handlar om unga vuxna. Kön kan ibland avgöras 

utifrån vad deltagarna skriver, ibland utifrån hur de skriver. Det handlar då om till exempel 

referenser till det motsatta könet eller könsspecifika fysiska eller sexuella detaljer. En stor 

majoritet är mest sannolikt män, även om detta med hundraprocentig säkerhet relativt sällan 

kan avgöras.  I redovisningen av empirin har jag i anslutning till citat angett det nummer 

personen fått i min sammanställning från Flashback. I de fall jag refererar till någon som 

”han” eller ”hon” har deras könstillhörighet varit mycket uppenbar utifrån inläggen.  

1.2.2 Etiska överväganden  

Etiska överväganden vad gäller observation av kommunikation på internetforum har gjorts 

utifrån de fyra krav som formulerats av vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning. Dessa rör konfidentialitet, information, 

samtycke och nyttjande. 

Konfidentialitetskravet säger att anonymitet för dem som studeras skall tillgodoses. Alla 

som skriver på Flashback är redan i forumet anonyma och deras identitet kan inte spåras, man 

kommunicerar där via ett självvalt alias. För att i min resultatpresentation ytterligare 

anonymisera studieobjekten har de numrerats, och vid citat anges personens nummer istället 

för alias. Något som orsakat ett visst dilemma är det faktum att presenterade citat naturligtvis 

enkelt kan spåras till sin plats i internetforumet och följaktligen källan. Då den källa som kan 

spåras upp trots allt endast består i ett självanonymiserat alias på en offentlig internetsida har 

jag dock valt att ändå använda citaten. 

Informations- och samtyckeskraven som säger att de studerade ska informeras om studien 

och dess syfte, samt att de ger sitt samtycke till deltagande, är problematiska då det handlar 

om anonyma personer som inte enskilt kan kontaktas för detta syfte. Då forskningskontexten 

är ett offentligt forum där alla som skriver är medvetna om att vem som helst kan gå in och 

läsa deras inlägg behöver det emellertid, utifrån de etiska riktlinjer som tagits fram av AoIR - 

The Association of Internet Researchers (2002), inte betraktas som ett etiskt hinder att 

samtycke inte kan inhämtas.   
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Slutligen nyttjandekravet säger att uppgifter som inhämtats inte får användas för annat än 

det tilltänkta forskningssyftet, vilket naturligtvis kommer att respekteras. 

Något som anses förtjäna extra försiktighet och mer rigorösa etiska överväganden är om barn 

under 18 år görs till föremål för forskning. Man kan i detta sammanhang poängtera den 18-

årsgräns som finns för deltagande på Flashback, även om naturligtvis inget, på grund av  

anonymiteten, garanterar att denna regel följs. 

1.2.3 Definitioner och begrepp 

Avsevärd tankemöda har gått åt till att välja lämpliga termer för olika begrepp och fenomen. 

Ofta finns mycket adekvata ord i de engelska artiklarna, men de låter sig inte så enkelt 

översättas. Jag har valt att använda det möjligen semiförsvenskade diversion för att beteckna 

otillbörlig spridning – när en person som har medicin utskriven säljer eller delar med sig av 

denna.  I de engelskspråkiga artiklarna används genomgående ordet misuse, vilket inte har 

någon heltäckande korrekt svensk översättning. Jag hade först för avsikt att använda det 

engelska ordet, men då det medför grammatiska problem uppfinner jag istället en 

översättning. Missanvändning/missanvändare  tillsammans med icke-medicinskt bruk 

kommer att användas avseende all form av användning som inte sker i enlighet med läkares 

föreskrift. Dessa begrepp ska skiljas från missbruk, som reserveras för allvarligare former av 

användning. Skillnaden blir ändå lite luddig och vag, då termen missbruk, till skillnad från 

vad gäller till exempel alkohol, tekniskt sett kan användas om all form av 

narkotikaanvändning och illegal användning av läkemedel. De två termerna kommer dock att 

användas i ett försök att ge en viss distinktion, med reservation för att de flyter ihop något. 

För snabbverkande (Instant Release) respektive långtidsverkande (eXtended Release) 

medicinberedningar använder jag förkortningarna IR och XR då de är vanligt använda i 

vetenskapliga artiklar. MF används som förkortning för MetylFenidat vilket är den aktiva 

substansen i Concerta och Ritalin, de mediciner den här uppsatsen främst kommer att 

fokusera på. 
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2 Tidigare forskning 

 

I forskningen på området kan man urskilja några stora grundläggande teman som debatteras 

återkommande. Dessa handlar om utbredning av icke-medicinskt bruk, vilka som 

missanvänder/missbrukar och sprider medicinerna samt olika preparats missbrukspotential. 

Det handlar också om motiv för användning och risker och fördelar med medicinering i 

allmänhet. Och vad är AD/HD egentligen?  

2.1 Icke-medicinskt bruk 

Många påpekar hur iögonfallande stora skillnaderna kan vara mellan studier vad gäller siffror 

för icke-medicinskt bruk. I större undersökningar med fler än 1000 undersökningsobjekt 

ligger andelen som använt icke-medicinskt någon gång i livet ofta på mellan 2 och 8 procent, 

men kan nå siffror på både 16 procent (Bright, 2008) och 34 procent (Smith & Farah, 2011). 

De högsta siffrorna anses annars oftast härledas från studier med färre deltagare som återfinns 

i en och samma miljö. Rabiner, Anastopoulus, Costello, Hoyle, McCabe & Schwartzwelder 

(2009) rapporterar, å sin sida, att på ett av 10 college överstiger siffran för icke-medicinskt  

bruk 10 procent. Enligt forskning kvalificerar sig mellan 5 och 10 procent av icke-medicinska 

användare för missbruk eller beroende av receptbelagda stimulantia enligt kriterier i DSM-IV. 

Övriga tycks använda preparaten på ett mer säkert sätt, men det finns ändå anledning att 

bekymra sig för folkhälsan menar Diller (2010). Många forskare framhåller emellertid att de 

flesta som använder icke-medicinskt gör det i ganska liten skala. Studier visar på att över 

hälften av dem som uppgett icke-medicinskt bruk använt fem gånger eller färre (Smith & 

Farah, 2011). Siffror och hur man tolkar dessa varierar dock stort, Novak, Kroutil, Williams 

& Van Brunt (2007) formulerar sig snarast tvärtom; 70 procent av icke-medicinska brukare 

senaste året har använt tre gånger eller fler. Författare som Aldridge, Kroutil, Cowell, Reeves 

& Van Brunt (2011) och Janols et al (2009) framställer missanvändning och diversion som 

mycket lite förekommande i förhållande till den omfattande hanteringen i övrigt. Janols et al 

uppger den iögonfallande låga siffran 0,2 procent för missanvändning i Sverige. Detta till 

skillnad från  andra som beskriver dessa problem som påtagliga och oroande (Swanson et al, 

2011; Diller, 2010; Darredeau, Barrett, Jardin & Phil, 2007, m.fl.).  
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McCabe, Teter & Boyd  konstaterade i en artikel från 2006 att just individer som missbrukar 

sin egen medicin, som de har utskriven, är ett relativt obeforskat område. Det är förvisso sex 

år sedan men fortfarande tycks fokus ligga mer på icke-diagnostiserades relation till 

preparaten. Dock hänvisar författare som Wilens, Adler, Adams, Scambati, Rotrosen, 

Sawtelle, Utzinger & Fusillo (2008) och Rabiner et al (2009) till olika studier med AD/HD-

patienter där 22 respektive 31 procent missanvänt (tagit större doser/oftare/ någon annans 

medicin). Andel av personer med medicin utskriven som tillfrågats om att sälja eller ge bort 

varierar även det mellan studier. Siffror för yngre ungdomar ligger ofta runt 15-20 procent 

och bland collegestudenter mellan cirka 20 och 55 procent (McCabe et al, 2006). Graden av 

faktisk diversion i Wilens et al’s (2008) forskningsöversikt varierade mellan 5 och 35 procent.  

2.2 Vad är AD/HD och hur kan det diagnostiseras? 

Vad AD/HD egentligen är, är en fråga som i viss mån delar forskningsvärlden, och även 

allmänheten, i två läger. Tendenser att betrakta AD/HD som en fysiologisk sjukdom som 

lämpligast hålls i schack på kemisk väg kan ses hos författare som Kollins (2007, 2008); 

Rabiner et al (2009); Dupont, Coleman, Bucher & Wilford (2008), deras forskningsrapporter 

är också mer inriktade på att utvärdera mediciners effekt än reflektera kring om och när 

mediciner bör användas och inte. Andra forskare ger mer intrycket av att se problemen som 

ett kontinuum av uppmärksamhets-/hyperaktivitetsproblem som varierar från mer eller mindre 

normala mänskliga svårigheter (mer psykosocialt betingade än genetiskt) till ett direkt 

handikapp i vardagen (Bailly, 2005; Diller, 2010; Furman, 2008, m. fl.).  

AD/HD beskrivs av Bailly (2005) som ett operationellt definierat koncept som bygger på en 

rad beteenden. Dessa är inte specifikt avgränsade och lämnar stort utrymme för tolkning av 

beteenden och olika uppfattningar hos läkare. Diagnos är dessutom mycket beroende av 

utsagor, ofta retrospektiva, från tredje person. Baillys uppfattning stöds av många och man 

bekymrar sig för att en AD/HD-diagnos och medicinering för detta riskerar att maskera 

underliggande känslomässiga tillstånd som i sig borde behandlas (Furman, 2008; Pelc & Dan, 

2008). Ett problem är att tillståndet måste fastställas utifrån subjektiva upplevelser och 

uppfattningar. Av Pelc & Dan poängteras att föräldrar kan vara mer benägna att se sitt barns 

problem som AD/HD än som tecken på någon annan neurologisk sjukdom. Peterson, 

McDonagh & Fu (2008) fann i sin undersökning av medicinsk effekt hos drogmissbrukare att 

utredare skattade högre effekt än patienterna. Swanson et al (2011)  konstaterar vidare att 

olikheterna är stora mellan länder  vad gäller koncept och uppfattningar om vad AD/HD är 
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och man kan se stora skillnader internationellt i erkända AD/HD-siffror. Zoëga et al (2011) 

visar på mycket stora skillnader mellan de nordiska länderna i andel med förskriven medicin, 

till exempel är prevalensen på Island fem gånger den i Sverige. Också inom Sverige kan vi se 

skillnader mellan län i andel medicinerade och val av preparat (Janols et al, 2009). 

Furman menar att läkare väljer medicin efter egna influenser och erfarenheter. Hon kritiserar 

att de flesta studier finansieras direkt eller indirekt av medicintillverkarna och bieffekter tonas 

gärna ned. Vidare har 13 av 21 personer ansvariga för skapandet av diagnoskriterierna i  

DSM-IV finansiella kopplingar till medicintillverkare (Furman, 2008). 

2.3 Medicinernas missbrukspotential och begärlighet 

Det finns en klart påvisad missbrukspotential hos de metylfenidatbaserade medicinerna. I 

placebokontrollerade experiment har MF
3
 visat sig kunna substituera både amfetamin och 

kokain. Tester av subjektiv effekt med människor pekar på att MF, till sin effektprofil, är mest 

av allt likt kokain. Starkare förstärkande effekter av MF än vid placebo rapporterades även vid 

dosnivåer jämförbara med medicinsk användning (Darredeau et al, 2007). Kollins (2008) 

förklarar hur graden av drogpotential hänger samman med hur snabbt drogen absorberas. MF 

ger till exempel eufori när det intas nasalt (snortas) eller intravenöst, men oftast inte oralt. 

Kollins menar att även oralt intag i vissa fall kan ge dessa effekter men det bör då handla om 

IR
4
. I de flesta studier av otillbörligt bruk är oralt trots allt det dominerande intagssättet. 

Andelen som väljer nasal administration ligger ofta på 30-40 procent, och Ritalin är ofta den 

föredragna stimulanten (Bright, 2008; Wilens et al (2008). Ritalin rapporteras betydligt oftare 

intas nasalt än Concerta (DuPont et al, 2008). Siffror för injicering av MF är i regel lägre, 

Bright (2008) rapporterar 6,3 procent.  

IR kontra XR
5
 är ett ständigt återkommande ämne. Både  Bright (2008) och Wilens et al 

(2008) ställer sig bakom att IR missbrukas mer än XR vilka generellt anses ha betydligt lägre 

missbrukspotential och som enligt Wilens et al är svåra att bereda för nasalt eller intravenöst 

intag. Concerta kan inte malas eller intas nasalt och IR föredras av missbrukare hävdar 

DuPont, Bucher, Wilford & Coleman (2007). DuPont et al (2008) konstaterar att icke-

medicinska Ritalin-användare överhuvudtaget är mer missbruksbenägna, även vad gäller 

                                                   
3 MF – Metylfenidat, ett amfetaminderivat som utgör det aktiva ämnet i AD/HD-mediciner som Ritalin och Concerta. 
 
4 IR - Instant release /omedelbar frisättning av hela tablettens verksamma substans. 
 
5XR -  Extended release – depotkonstruktion där det aktiva ämnet frigörs långsamt under dagen. 
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andra droger, än Concerta-användare. Trots att Concerta dominerar marknaden missbrukas 

det mindre. Också McCabe et al (2006) och Aldridge et al (2011) håller med om att Concerta 

har lägre missbrukspotential än andra stimulanter. I vilken utsträckning förskrivning av XR-

preparat leder till mindre diversion och missbruk återstår att undersöka, och det är  inte klart 

fastställt om de diverteras mindre än IR. Det poängteras att också högre dos, även då av XR, 

ger effekten av större upptag per tidsenhet och har betydelse för ruseffekt (Kollins 2008). 

2.4 Tillgänglighet ökar icke-medicinsk användning 

Både empirisk forskning och indikationer från akutavdelningar tyder på att icke-medicinskt 

bruk av MF ökat under de senaste två decennierna och amerikanska DEA (drug enforcement 

administration) har uttryckt oro över att ökad tillverkning och förskrivning även medför ökad 

illegal tillgänglighet (Looby & Earleywine, 2011). Också Racine & Forlini (2010) anger 

tillgänglighet och låga kostnader i förhållande till illegala droger, som möjligt bidragande 

faktor till utbredningen av detta fenomen. Smith & Farah (2011) rapporterar att antal 

studenter med recept i en skolklass klart  samvarierar med icke-medicinskt bruk i klassen. 

Även om innehav av recept är starkt korrelerat med icke-medicinskt bruk har de flesta som 

ägnar sig åt detta aldrig haft egen förskriven medicin (Novak et al, 2007; Looby & 

Earleywine, 2011). McCabe et al (2006) redovisar att individer som ägnar sig åt icke-

medicinskt bruk är betydligt fler (8,1 procent livstid, 5,4 procent senaste år)  än de som å sin 

sida har recept och använder medicinskt (3 procent livstid, 2 procent senaste år). Följsamhet i 

behandling är enligt Swanson et al (2011) ofta låg, de  hänvisar exempelvis till en studie där 

medicin påvisats tas som ordinerad under genomsnittligen en femtedel av skolterminen. I en 

undersökning av Darredeau et al (2007) fann man att medicin användes som förskriven i snitt 

14,5 dagar under senaste månaden. Aldridge et al (2011) tar upp frågan om eventuellt ökade 

försäkringskostnader för de individer som ger bort/säljer sin medicin och följaktligen inte tar 

den som ordinerat och kanske får problem med till exempel hälsa på grund av detta. De menar 

dock att det generellt tycks handla om små mängder som diverteras från varje individ. 

Swanson et al (2011) beräknar å sin sida att så mycket som 30 procent av förskrivna 

mediciner försvinner till diversion. Generellt rapporteras, bland icke-medicinska användare, 

vänner och bekanta med recept vara den absolut främsta källan och medicinerna ges betydligt 

oftare bort gratis än säljs. Dock finns tecken på att också en försvarbar andel stjäls (McCabe 

et al, 2006; Novak et al, 2007).  
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2.5 Partydrog eller möjlighet att förbättra kognitiva förmågor?  

Enligt forskning tycks förbättring av kognitiv förmåga oftare rapporteras som motiv än 

rekreationellt bruk (festa, bli hög etc.). En systematisk litteraturgenomgång av Wilens et al 

(2008) kan sammanfattas till att  25-70 procent använde rekreationellt och 30-60 procent för 

studiehjälp, koncentration etc. Fler av de sammanfattade studierna visade dock högre siffror 

för det senare. Du Pont et al (2008) vill gärna framhålla, baserat på sin undersökning, att 

Concerta används mer för studier medan Ritalin föredras för  party. De konstaterar också att 

fler studenter än icke-studenter använder icke-medicinskt vilket med få undantag är i linje 

med den allmänna bilden.  

Trots den allmänt utbredda uppfattningen att dessa mediciner förbättrar kognitiv förmåga och 

förutsättningar i skolsammanhang, särskilt för individer med AD/HD är uppgifter rörande 

kognitiva effekter av centralstimulantia tvetydiga, många studier visar inte på några 

förbättringar alls. Åtminstone tycks det som att större förbättringar sammantaget trots allt kan 

urskiljas hos individer med AD/HD eller AD/HD-liknande symtom än hos friska (Swanson et 

al, 2011). Det diskuteras ganska mycket kring  huruvida medicinerna kan generera ett annat 

effektmönster hos individer med AD/HD med de skillnader i hjärnfunktion som då kanske 

föreligger och som gör att dessa individer generellt anses svara annorlunda på stimulantia 

(Kollins, 2008). Medicinerade individer med AD/HD löper bevisat mindre risk för missbruk 

än de som inte medicineras. Volkow & Insel, (2003) reserverar sig dock i detta då de menar 

att eftersom stimulantiabehandling är så spridd är antal obehandlade individer med AD/HD i 

existerande studier små och sannolikt påverkade av skeva urval. Kollins (2007) säger i likhet 

med många andra att subjektiva effekter (som eufori) hos individer med AD/HD är lite 

studerat, dock menar han att de tycks vara betydligt mindre påtagliga än hos ”friska”. Medlen 

har emellertid en motivationshöjande effekt på både AD/HD-individer och friska, man har 

funnit bevis för att substanserna gör normalt tråkiga saker subjektivt mer intressanta 

(Swanson et al, 2011).  

2.6 Långsiktigare resultat 

Forskningens bild av medicineringens långsiktiga resultat ter sig dyster trots alla bevis för 

dess positiva effekter. Både Advokat (2009) och Diller (2010) menar att det inte finns  mycket 

bevis för långsiktiga vinster av behandling för barn eller vuxna trots synbara kortsiktiga 

effekter. Advokat (2009) påpekar att stimulantia inte påverkar studieresultat och prestationer, 
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endast hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning. Man kan erhålla minskning av 

kärnsymtom och ökad produktivitet, men inte förbättrade resultat på standardiserade test eller 

slutgiltigt akademiskt uppnående. Hon refererar bland annat en studie där AD/HD-

diagnostiserade som gått på medicin visade sig ha ungefär samma nivå av problem i sena 

tonåren som de som inte medicinerats. Furman (2008) talar om en studie med 579 AD/HD-

diagnostiserade barn. Där rapporteras att efter 36 månader hade symtomen hos alla 

behandlingsgrupper med eller utan stimulantia förbättrats utan några större skillnader 

sinsemellan. De som fått stimulantia hade dock försämrats klart under det sista året och 

uppvisade klart högre grad av kriminalitet än de som inte medicinerats. Att alla gruppers 

symtom förbättrats över tid bör rimligtvis kunna härledas till det faktum att man i ökande 

ålder lär sig att bättre hantera sina svårigheter och att de även i vissa fall naturligt avtar. 

Resultat som dessa aktualiserar frågan om var gränsen går för vilka problemnivåer som bör 

medicineras, och om det rent av för många går lika bra (eller bättre?) att lära sig hantera sina 

symtom utan droger?  Det optimala tycks dock vara en kombination av medicinering och 

psykosociala insatser (Kollins, 2008; Konstenius, Jayaram-Lindström, Beck & Frank, 2009, 

m. fl.). 

Slutligen forskning kring huruvida medicinering kan öka risken för framtida drogmissbruk är 

inte helt entydig. Den ganska vedertagna uppfattningen att medicineringen snarare har en 

skyddande effekt, har åtföljts av forskningsresultat som tyder på motsatsen. Kollins (2008) 

menar att den här diskrepansen har att göra med skiftande tidpunkt för exponering, en faktor 

som inte alltid har noterats i olika studier. I djurstudier har det visat sig kunna finnas en 

korrelation på grund av sensibilisering, vilken är beroende av i vilken ålder testobjektet är vid 

exponeringen. Behandling insatt under tonåren kan medföra ökad känslighet för stimulantia 

och högre missbruksrisk, medan behandling i tidig barndom tycks skydda mot missbruk 

(Kollins, 2008; Volkow & Insel, 2003; McCabe et al, 2006). Diller (2010) håller med om  att 

medicinering ur missbrukssynpunkt är säkrare för yngre barn. Dessa visar också snarare 

obehag av för höga doser än intresse för dem. Tidig behandling, både medicinsk och 

psykosocial, beskrivs av Kollins (2008) som särskilt värdefullt för att det ger bättre 

förutsättningar under kritiska utvecklingsperioder och  underlättar grundläggande av strategier 

för att hantera såväl symtom som sociala och intellektuella utmaningar senare i livet.   
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2.7 Genus  

Kategoriskt beskrivs problemen som större bland pojkar/män än bland flickor/kvinnor. 

Diversion är enligt McCabe et al (2006) vanligare bland män än kvinnor och män ägnar sig i 

större utsträckning  än kvinnor åt icke-medicinskt bruk. Aldridge et al (2011) fann att av 

individer med recept de 30 senaste dagarna hade dubbelt så stor andel män diverterat jämfört 

med kvinnor. Även Wilens et al (2008) refererar studier som funnit att män ägnar sig mer åt 

icke-medicinskt bruk än kvinnor. Kvinnor löper dock  större risk än män att bli beroende. 

Författarna menar att mäns icke-medicinska bruk prediceras av att veta hur man får tag på 

stimulanter medan det för kvinnor hänger på om man erbjuds stimulanter. Kvinnor 

rapporterar mer bruk enligt föreskrift och män mer icke-medicinskt bruk. Nussbaum (2012) 

som forskat mer specifikt kring genus och AD/HD menar emellertid att de stora skillnader 

som uppmätts mellan könen vad gäller prevalens av AD/HD kan ha att göra med en delvis 

annorlunda symtomprofil som gör tillståndet svårare att upptäcka och diagnostisera hos 

flickor. Hon menar även att flickor/kvinnor faktiskt löper större risk än pojkar/män att 

utveckla missbruk.   
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3 Analys och resultat 

 

Frågan om missbruk av receptbelagda stimulanter anses i USA ha fått relativt lite 

uppmärksamhet trots att det är näst mest förekommande drogrelaterat problem bland 

collegestudenter endast överträffat av marijuana (McCabe et al, 2006; Looby & Earleywine, 

2011). Med tanke på den i SBU-rapporten (2012) påpekade knappheten i svenska 

forskningsstudier på området finns kanske en risk att problemen även hos oss undervärderas?  

Även om Flashback naturligtvis ger en långt ifrån representativ bild av samhället så illustreras 

användningsmönster och attityder till medicinerna som antyder att missbruk kan vara utbrett 

och användningsmetoderna kreativa! Internet fyller i det här fallet flera syften.   

Forumtråden fungerar väldigt mycket som frågelåda. Många skriver också bara och beskriver 

sina upplevelser och andra inspireras av detta och frågar hur de ska uppnå samma sak. 

Stämningen är generellt uppmuntrande. Absolut överlägset som syfte med användning är att 

få ruseffekt. Några (cirka 12 personer) är emellertid också intresserade av att förbättra 

studieförutsättningar eller koncentration och fokus under tenta/högskoleprov. Även 

användning för mer energi inför träning diskuteras av ett mindre antal (åtta). Viktnedgång i 

någon form nämns som motiv endast av två personer. 

Man kan ana två olika nivåer vad gäller droganvändning. En stor andel tillhör vad som kan 

klassas som ”nyfiket experimenterande”. De tycks inte ha någon större erfarenhet av att 

missbruka MF
6
, har ”kommit över några  tabletter” eller har kompis eller familjemedlem med 

recept. Dessa skriver på forumet främst för att få tips och råd. Troligt är att flera av dessa fått 

idén att alls testa preparaten just genom sökningar på internet. Några återkommer senare i 

tråden och kan då ge intryck av större erfarenhet och man kan se att de fattat tycke för MF-

användning och gått vidare med det.  

Den andra ”klassen” är de erfarna, i regel vana droganvändare i allmänhet, men som alla 

också använder och uppskattar MF, antingen för dess ruseffekter i sig eller för dess 

tillgänglighet, pris eller exempelvis mindre risk att få problem vid urinprov. Det är dessa 

personer som står för de mer avancerade användarinstruktionerna, om hur man extraherar för 

                                                   
6
 MF – Metylfenidat, ett amfetaminderivat som utgör det aktiva ämnet i AD/HD-mediciner som Ritalin och Concerta. 
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injiciering eller kokar fribas för rökning, vilka substanser man ska blanda med och hur. Det 

förekommer också en hel del ”drog-romantisering” som antagligen fyller en viss funktion som 

inspirationskälla för andra mindre erfarna som lätt kan imponeras av dessa personer och vilja 

vara som de. Man får indikationer på att några av dem som skriver återkommande på forumet 

tillmäts viss status och ses upp till av andra.  

3.1 Problemens omfattning 

Hur mycket icke-medicinsk användning som förekommer i Sverige går inte att svara på då det 

är dåligt beforskat. På Flashback kan man ändå se indikationer på ett kanske utbrett bruk. Av 

251 alias i en enda tråd uttrycker 188  att de på något vis använder eller är intresserade av att 

använda mediciner utan att ha dem utskrivna. Majoriteten av dessa i russyfte. Även om detta 

antal inte utgör någon signifikant procentandel av befolkningen så kan det ge en fingervisning 

om en problemsituation. Också en stor del av forskningen visar ju även den på att 

missanvändning och diversion är utbrett.  

Enligt Kollins riskerar icke-medicinskt bruk av centralstimulerande mediciner att ofta hamna i 

skymundan då de ses som en mildare form av stimulantia och sällan i sig leder till så stora 

problem att användare kvalificerar sig som missbrukare enligt diagnossystem som DSM-IV. 

Problemen med medicinerna menar han handlar om missanvändning och diversion och man 

behöver skilja dessa begrepp från missbruk. Han anser att det finns lite bevis för att 

medicinerna skulle missbrukas i någon större grad (Kollins, 2008).  

Att medicinerna sällan är inblandade i riktigt tungt missbruk stämmer nog även om det 

naturligtvis finns undantag. På Flashback får man också intrycket att det ofta handlar om 

nyfiket experimenterande i mindre skala. Dock ger samtidigt många uttryck för 

återkommande användning och flera beskriver hur de tar enorma mängder, intar nasalt, 

intravenöst och även rektalt för att få så starka effekter som möjligt. Man pratar också om hur 

täta och hur långa uppehåll man måste göra för att inte utveckla för hög tolerans vilket 

indikerar att man använder drogen i berusningssyfte i så hög grad det är möjligt. Än 

allvarligare är troligen praktiken att blanda med alkohol, om för att man upplever att det 

stärker/modifierar effekten generellt eller för att medvetet uppnå den etylfenidat-effekt (mer 

om detta i ett senare avsnitt) som tycks bli allt mer känd och eftertraktad. Både forskning och 

kommunikation på Flashback bekräftar problemen med missanvändning och diversion. 

Kollins uppfattning att medicinerna inte missbrukas i någon större grad är värd att fundera 
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över. All forskning tycks inte helt överens om detta (vad innebär för övrigt ”inte i större 

grad”?) och på Flashback diskuteras olika former av icke-medicinsk användning och missbruk 

väldigt livligt och av många deltagare. Många av de deltagande ger också uttryck för att 

känna fler som också missbrukar/missanvänder medicinerna.  

Enligt tidigare nämnda SBU-rapport tycks yrkesverksamma inom medicinhanteringen inte 

särskilt bekymrade över problem som diversion. Av 299 enheter i Sverige ansåg man det på  

endast 28 stycken vara ett vanligt problem att patienter delade med sig eller sålde tabletter, på 

173 att det var ovanligt, men förekommer. På 83 enheter uppgavs inga erfarenheter av detta 

(SBU, 2012).  Om detta är ett ortbundet fenomen, eller om det arbetar särskilt välinformerade 

personer eller särskilt godtrogna personer på olika orter är svårt att spekulera i. Värt att 

betänka i sammanhanget är också, att yrkesverksammas benägenhet att upptäcka 

riskbeteenden hos patienter till stor del kan vara avhängigt vilken ”gren” av forskningen man 

tagit del av och som på ett sätt format personens förförståelse och förväntningar. Det är ett av 

problemen med de något motsägelsefulla sätt på vilka forskning presenteras och vinklas. På 

Flashback kan anas uttryck för att en viss ortbundenhet i attityder och praktiker kan finnas. 

Olikartade bemötanden från personal på olika behandlingsenheter och skillnader mellan orter 

i olaglig tillgång på mediciner kan tyda på detta. 

3.2 Missbrukspotential och tillvägagångssätt vid användning 

Missbrukspotentialen hos medicinerna är obestridligt bevisad. Russyfte är också det 

överlägset vanligaste bland dem som diskuterar ämnet på Flashback. Några är mindre 

imponerade av det rus MF kan ge, men majoriteten är positiv och delar gärna med sig av sina 

erfarenheter. Mer än negativa inställningar till själva ruset kan man se att MF ofta ger en 

jobbig avtändning, värre ju högre doser. Några tycker att det rent av är tillräcklig anledning att 

avstå trots att de gillar ruset. Man kan emellertid också få många tips om hur man undviker 

eller mildrar avtändning och andra biverkningar. 

Det talas en del på Flashback om hur man får ”en tjackliknande effekt” av MF men många 

tycker också att det inte är rätta sättet att beskriva det (”tjack”= amfetamin). Ett fåtal gör 

direkta jämförelser och då är det, som också forskningsexperiment visat, främst kokain man 

menar att det liknar, särskilt då blandat med alkohol. Exempel från inlägg med det innehållet 

är nr 45 som kallar sig själv ”bokstavsbarn” men inte tydligt uppger att han har diagnos: 

 ”Mest likt kokain. Utan bänget. Inte alls nå likt amfetamin, trots det är ett amfetaminderivat.” (45).   
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Ett annat omdöme kommer från en person som uppger sig vara under utredning för AD/HD: 

”...Visade sig att det som krävdes var att köra mer nasalt + högre dos för att få en tjack-liknande effekt! Ruset är dock inte 

lika skönt som på amfetamin 5mg tabletter (avser troligen Metamina), samt att på amfetamin 5mg räckte 10 tabletter utspritt 

över dagen för att hålla mig vaken å vara pigg!  Vanligt gatutjo var det länge sen jag provade, men måste säga att detta rus 

överträffar det kassa tjack som finns här i stan” (131) . 

En person som varken tycks uppskatta ruset eller avtändningen (AT’n) är nr 76:  

”Nej fyfan. Rekommenderar inte någon att knarka på Metylfenidat.. Det är ju inte ens någon Eufori på det och AT'n är 

förjävlig. Ma nvill bara dö på AT'n fan”. 

Darredeau et al (2007) konstaterar liksom Kollins att MF:s förstärkande effekter är 

begränsade när de tas som förskrivet (oralt). Upptaget i hjärnan sker långsamt och kan då inte 

ge den kokainliknande effekt som man däremot kan få av att till exempel injicera preparatet. I 

Darredeau’s undersökning tog 86 procent av de icke-medicinska användarna MF oralt, 74 

procent nasalt och 11 procent rökte. De flesta kombinerade MF-intag med alkohol, bland dem 

som tog MF oralt kombinerade samtliga med alkohol. Darredeau et al nämner anekdotiska 

rapporter om att MF ger kokainlika effekter intaget tillsammans med alkohol och beskriver i 

föregående att MF tillsammans med alkohol i kroppen kan metaboliseras till etylfenidat, vilket 

anses ha starkare och mer kokainlik effekt. Författarna menar emellertid att det är okänt i 

vilken utsträckning etylfenidat ger förändrad subjektiv effekt (Darredeau et al (2007). Just 

detta fenomen diskuteras återkommande på forumet kopplat till instruktioner för bästa strategi 

och beskrivningar av ruseffekt. Ett exempel:   

 ”med alkohol (i "kröka" mängder) så metaboliseras metylfenidatet till etylfenidat i levern. Etylfenidat ruset är mer euforiskt 

och mycket skönare”(40).  

En person uttrycker obehagskänsla av det starka rus etylfenidat ger medan det annars allmänt 

uppskattas och rekommenderas. 12 personer rekommenderar uttryckligen att försöka uppnå 

etylfenidat-effekt medan avsevärt fler i allmänhet talar om att blanda MF med alkoholintag. 

Vad gäller intagssätt för preparaten finns anhängare och motståndare till alla metoder. Man 

kan säga att en vanlig åsikt är att Concerta lämpligast tuggas och sväljs för att på smidigast 

sätt minimera depoteffekten och snabba på ruset. Ritalin kan med fördel krossas/malas och 

intas nasalt. Båda går att lösa för injicering, men i regel föredras Ritalin då Concerta blir väl 

grumlig och ”geléig. ”Geléigheten” är även till besvär vid nasalt intag samt rökning av 

substansen, men det är inget obetingat hinder. En administrationsväg som ofta beskrivs och 

rekommenderas, men som överhuvudtaget inte omnämns i någon forskningsrapport, är rektalt, 

vilket av många beskrivs som det snabbaste och mest effektiva. Metoden beskrivs av en 

person som särskilt beroendeskapande:  
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”Men jag varnar er, fyfan vad beroende framkallande det är psykiskt, kicken alltså..Har ätit Concerta oralt i något år och mer, 

dagligen.. kunnat sluta och inte känna minsta lilla suget.. Men när slår i sig en RP (”rövpanna”= rektalt) blir man fan fast 

snabbt om man gillar CS (centralstimulantia)” (185) 

Detta illustrerar hur risker att utveckla beroende av medicinerna kan öka när deras funktion 

manipuleras. Huruvida rektal administration kan vara ett sätt att hantera Concertans ”geléiga” 

egenskaper diskuteras inte specifikt. De som ägnar sig åt detta använder oftast, om märke 

uppges, Ritalin, men det vore ett möjligt antagande att just geléproblemet kan överkommas på 

den här vägen. Samma deltagare som ovan rekommenderar särskilt Concerta rektalt:    

”Concerta: Rövpanna, medför en "rusch". Snabbt och förvånansvärt långt rus” (185). 

3.3 XR eller IR - Ritalin eller Concerta? 

XR
7
  kan vara intressant ur missbrukssynpunkt om den går manipulera med eller om syftet är 

”mer medicinskt” för hjälp vid skolarbete skriver Aldridge et al (2011). I deras undersökning 

av försäkringsförluster till följd av diversion står kanske lite oväntat XR-preparat faktiskt för 

den största delen av kostnaden. I artikeln har man klumpat ihop beredningar av märket Ritalin 

till en post som alltså innefattar både XR och IR
8
 och som står för den största delen av 

förlorade försäkringspengar. Underförstått tycks vara att det främst handlar om diversion av 

Ritalin XR, då det annars vanligast förekommande XR-preparatet Concerta endast anses ha 

medfört mycket små förluster. En anledning som föreslås är att XR-preparat är dyrare än IR 

och därför medför högre kostnad. Det klargörs inte om XR faktiskt diverteras mer, eller om 

fenomenet helt kommer sig av skillnaderna i priser. Man trycker dock i artikeln ganska hårt 

på just detta med XR-preparat och får dem sammanfattningsvis att framstå som de i 

sammanhanget mest problemskapande.  

Man kan, som Furman (2008) antytt om, se tendenser till att mediciner framställs och jämförs 

olika beroende på vem som finansierat den aktuella studien. Man kan ifrågasätta Aldridge et 

al’s upplägg vad gäller presentation av sin försäkringsstudie och, utifrån annan forskning som 

tyder på att XR missanvänds och diverteras betydligt mindre än IR, undra hur de kommit fram 

till sitt resultat. Nämnda studie är finansierad av Eli Lilly, tillverkare av icke-stimulanten 

Strattera, möjligen kan man tänka sig att de har intresse av att siffror tolkas till nackdel för 

centralstimulerande mediciner i både IR- och XR-form.   

                                                   
7
 XR – Extended release, depotkonstruktion där den aktiva substansen frigörs gradvis under dagen.  

 
8
 IR – Instant release, snabbverkande tablett där hela den aktiva substansen frigörs omedelbart. 
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På Flashback kan man emellertid se indikationer på att just Ritalin i alla former är mycket 

attraktivt ur missbrukssynpunkt. Ritalin är helt klart det MF-preparat som föredras av 

Flashbacks medlemmar för ruseffekter även om Concerta för flera duger fullgott och av några 

rent av föredras. Det som tycks vara fenomenet med Ritalin XR till skillnad från Concerta 

(finns endast som XR) är att depoteffekten hos Ritalinet är betydligt lättare att hantera. 

Ritalinet kan utvinnas till ett helt rent pulver, medan det inte går komma runt Concertans 

”gelé” som ”klabbar igen näsan” och ger en  grumlig, otrevlig lösning och kräver en mycket 

grov kanyl för injicering. Man kan sammanfatta det som så att även om Ritalin IR är favorit, 

fungerar XR-varianten även den helt tillfredställande. För att citera en forumdeltagare:   

” Vissa som har Concerta ska jämt använda den på ett märkligt vis genom att, till exempel, krossa skalet och tugga på 

tabletten eller sniffa den vilket jag dock inte ser någon poäng med då det finns Ritalin som fungerar utmärkt i knarksyfte” 

(174).  

Baserat på detta framstår det som fullt rimligt att just Ritalin i XR-form diverteras i hög grad 

då depoteffekten uppenbarligen lätt kan manipuleras med, vilket ansågs vara ett villkor för 

dess begärlighet (Aldridge et al, 2011). Sägas bör dock också att Concerta inte alls är 

omöjligt att manipulera med men det innehåller mer bindemedel och ämnen som försvårar 

processen. Möjligen, vilket kanske bör tas i beaktande om vi går mot en marknad med allt 

större dominans av just dessa preparat, kan Concerta, tack vara sin konstruktion medföra 

större hälsorisker när det trots allt injiceras. Vidare kan man här åter gå in på hur effekter, 

även av omanipulerad eller tuggad depot, kan förstärkas med samtidigt intag av till exempel 

alkohol. Just i kombination med alkohol tycks inte Concerta värderas speciellt mycket lägre 

än Ritalin. När det talas om att köpa eller sälja på Flashback är Ritalin och Concerta ungefär 

jämnt representerade. Möjligen är något fler intresserade av att sälja Concerta (vilket delvis 

kan förklaras med större andel förskrivning/tillgänglighet), men när mediciner efterfrågas 

specificeras i regel inte märke.  

DuPont et al’s två refererade studier är finansierade av tillverkarna av Concerta och de är 

väldigt uppenbart inriktade på att framhäva Concertas alla förtjänster över andra preparat. 

Man bibringas litegrann budskapet att det inte är så farligt att medlen används illegalt för 

studiehjälp och att Ritalin som används mer för party är betydligt värre. Detta leder osökt in 

på en fråga om etiska överväganden och samhällelig acceptans kontra hälsorisker. Om 

medicinerna är säkra och till nytta för personer med AD/HD, borde de då inte vara det också 

för andra, med liknande kognitiva problem i olika grad?  
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3.4 Medicinering av personer med missbruksproblematik 

MF verkar enligt studier generellt anses säkert att använda bland missbrukare, det tycks inte 

öka droganvändning eller sug. Resultat rörande huruvida det kan leda till minskat missbruk är 

dock  blandade. I en svensk studie med amfetaminmissbrukare påvisades ingen skillnad 

mellan MF och placebo vare sig på AD/HD-symtom eller droganvändning/följsamhet i 

behandling (Konstenius et al, 2009). Darredeau et al (2007) kommenterar att den här typen av 

studier är strikt övervakade och att de inte säger mycket om eventuell benägenhet hos till 

exempel kokainmissbrukare att senare missbruka MF i sig, om de får den lagligt utskriven, 

man menar att detta inte är adekvat utforskat. Flera Flashbackdeltagare beskriver MF som bra 

komplement, boost eller ersättning för andra droger (läs gatudroger)  Särskilt en deltagare på 

Flashback illustrerar den här frågan mycket väl då han uttrycker att han: 

 ”behöver få utskrivet eftersom det skulle kunna ersätta mitt amf-bruk, inte kickmässigt utan rätt och slätt att det hjälper mig 

på samma sätt fast utan det extrema håll-i-gånget”(143).  

I samma inlägg beskriver han sedan vilken ”trevlig” drog MF är och hur han tar det för 

ruseffekten (helst intravenöst). Det finns alltså ett intresse för dessa preparat som en sorts 

harm reduction för missbrukare av stimulanter i likhet med till exempel metadonprogram för 

heroinister. Samtidigt visar 143 på en missbruksmässig inställning även till den tänkta 

ersättningsdrogen, i detta fall MF. Ett annat exempel på hur MF kan användas beskrivs av en 

person som annars egentligen inte tycker det är värt avtändningen: 

”Jag rör inte mina concerta, tycker inte det är värt det. Finns undantagsfall, t.ex om jag vet att jag kommer fixa heroin eller 

något annat inom ett par timmar så kan jag ta det, för då vet jag att jag inte kommer känna mig fucked efter ett par timmar då 

jag har tyngre saker att balansera upp det hela med. Så kör concerta, sen två timmar senare tar jag en fix och på så sätt får jag 

ut det bra med concertan samtidigt som jag blockerar det dåliga” (20).                                                                                                                                             

Tvärtemot det vanliga förbehållet att man på grund av missbruks- och diversionsrisker i första 

hand bör prova XR eller icke-stimulanter när det gäller personer med missbrukshistoria menar 

Peterson et al att IR är det som fungerar mest effektivt för missbrukare och därför bör 

rekommenderas som förstahandsalternativ för de flesta vuxna med AD/HD (Peterson et al, 

2008).  Detta föranleder en något kontroversiell fråga. Naturligtvis är det fullt rimligt att de 

här personerna behöver högre doser för effekt då de redan är tillvanda på centralstimulantia 

och sannolikt har en viss utvecklad tolerans. Det kan också utifrån det finnas viss sannolikhet 

att långsamma depottabletter får svårt att ge dessa individer god effekt. Givetvis bör även 

dessa människor ha rätt till hjälp för sina problem men det etiska dilemmat kan bli 

svårhanterat då terapeutisk dos ska fastställas utifrån patientens subjektiva upplevelse av 
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medicinen. Det kan vara svårt att utesluta ett visst intresse hos patienten att helt enkelt få ut så 

höga doser som möjligt. Även Peterson et al’s undersökning i sig baserar sig ju dessutom 

också till stor del på subjektiva skattningar. Intressant i sammanhanget är att behandlare 

skattade samma patienters effekt av medicinerna högre än de själva, en anledning till att 

åtminstone överväga om patienter kan ha underdrivit effekter. Hur man egentligen bör ställa 

sig i den här frågan måste avgöras utifrån både humanistiska och etiska aspekter. Alla 

människor ska ha rätt till bästa vård och hjälp, men bör samhället riskera att bidra till, och 

finansiera, en ny form av missbruk istället för ett annat, även om den nya formen kan medföra 

något färre problem? En deltagare beskriver ett lite mer positivt scenario som följd av 

medicinering: 

 ”har själv adhd .o använder ritalin både depå ock snabb runt 160 180mg om dagen ..visst e det en bra hjälp har lyckats att 

sluta själv medicinera amf efter många års bruk som slut blev ett ohållbart missbruk”(22). 

3.5 Missanvändning och diversion av egen medicin.  

Flera forskare, bland andra Advokat (2009), diskuterar kring frågan om äldre ungdomar som 

själva har kontrollen över sin medicin löper större risk att börja missbruka till följd av sin 

behandling. Korrekt använd leder inte medicin till ökad missbruksrisk och medicinen verkar 

inte ofta missbrukas av patienter hävdar  Kollins (2008). Wilens et al (2008) menar å andra 

sidan, vilket också tycks vara allmänt vedertaget, att AD/HD-symtom markant ökar risken för 

icke-medicinskt bruk. Det är allmänt konstaterat att AD/HD-problematik predisponerar för 

missbruk i allmänhet av främst stimulantia.  

I Flashbacktråden har 44 personer (alias) uttalat att de har medicin utskriven, av dessa talar 27 

inte om missanvändning medan övriga beskriver olika former av 

missanvändning/missbruksbeteenden. Att ändå en så pass stor andel av diagnostiserade i 

denna ganska utpräglade ”missbrukstråd” inte tycks missanvända sin medicin kan tolkas till 

stöd för en mindre missbrukspotential hos dessa. Å andra sidan är det rimligt att anta att just 

innehavet av diagnos (och medicin) är de här individernas koppling till ämnet, och 

följaktligen deras incitament för att alls göra inlägg i tråden. Därför kan det trots allt vara helt 

naturligt att en andel diagnostiserade som inte missanvänder finns representerade. Man kan 

dessutom inte vara säker på att inte fler av dem som ger uttryck för missbruksbeteenden har 

AD/HD-diagnos fast detta inte nämnts. Detta resonemang åsidosatt, kvarstår att ett antal 
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individer som uppger AD/HD-symtom, med eller utan diagnos, även använder i russyfte och 

att detta av flera anses fungera. En deltagare som har AD/HD skriver till exempel:  

”Ritalin ar forbannat bra medicin i jamforelse med Concerta, men det ar alltid lite lockande att punda pa dom” (222) 

Det kan anses anmärkningsvärt att som McCabe et al hävdat, så lite forskning görs om 

diagnostiserades missbruk/missanvändning av sina mediciner. Man kan fråga sig om detta har 

att göra just med att man uppfattar missbrukspotential hos individer med AD/HD som särskilt 

låg, eller om det rent av kan vara ett utslag av publikationsbias – att ekonomiska krafter inte 

vill att ofördelaktiga resultat visas upp? 

Skillnader i medicinernas effekt på individer med och utan AD/HD-symtom diskuteras på 

Flashback i viss utsträckning. Utifrån forskning förefaller den allmänna bilden vara att  

individer med AD/HD inte reagerar på samma sätt som ”friska” på medlen. De anses kort sagt  

ha mindre missbrukspotential bland potentiella patienter. En fråga som inte känns fullständigt 

besvarad är hur eller om man, när man kommer fram till dessa slutsatser, tar hänsyn till att 

AD/HD-patienter oftare är missbrukare och därför kan ha en förhöjd toleransnivå eller att de 

helt enkelt tar medicin regelbundet och därför är tillvanda. Det förefaller utifrån dessa 

naturliga faktorer, sannolikt att AD/HD-individer ofta skulle behöva högre doser för ruseffekt. 

Detta är också vad man kan se på Flashback. Några som uppger sig ha AD/HD-symtom säger 

sig behöva enorma doser och ett par personer har ändå svårt att få ruseffekt, vilket skulle 

kunna ge visst stöd för en lägre missbrukspotential hos dessa. Vanligare är dock, även för 

flera av dem som tror sig ha AD/HD, att rus ganska lätt kan åstadkommas genom att tugga 

tabletter/krossa och inta nasalt eller möjligen med andra metoder. Tolerans byggs emellertid 

successivt upp och man behöver öka doser samt ta uppehåll om man vill få fortsatt effekt. 

Detta tycks gälla för personer både med och utan AD/HD-symtom. Termen ”AD/HD-

symtom” används här för att betyda, möjligen personer med diagnos, men även personer som 

uppger sig ha AD/HD-liknande symtom. Detta för att det läggs viss vikt vid självskattade 

AD/HD-symtom och dess eventuella betydelse i många surveyundersökningar om 

missanvändning och för att de som tror sig ha AD/HD är de som sannolikt kommer att söka 

utredning eller självmedicinera.  

Vad som kan ifrågasättas är just hur tester av subjektiv effekt (eufori etc.) genomförs med 

AD/HD-patienter. Kollins har ju konstaterat att subjektiv effekt av MF är mindre hos AD/HD-

individer än friska. Vad som inte framgår är vad man använder för testdoser. Bara för att rus 

inte uppnås vid samma doser som hos ”friska” (troligen mindre stimulantiavana) betyder det 
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ju inte att det inte kan uppnås, vilket är ungefär vad Flashback-kommunikationerna förmedlar. 

Alla kan utveckla tolerans och det betyder att man behöver högre doser för rus, vare sig man 

har AD/HD eller inte. Av dem som definitivt har diagnos och recept på Flashback uppges 

emellertid ganska sällan missbruksmässig manipulation av medicinerna. Av dessa (44 

stycken) framgår klart endast att 12 personer ägnar sig åt olika former av detta, något 

överlappande, fem tuggar, sex intar nasalt, tre intravenöst, tre rektalt.  

Man stöter flera gånger på frågor på Flashback i stil med: ”Jag blir lugn av MF/amfetamin, 

betyder det att jag har AD/HD?”  Man kan tänka sig att vissa baserat på sådana ”tester” 

självmedicinerar. Det diskuteras en del kring huruvida man kan dra slutsatser utifrån vilken 

typ av effekt man får av MF eller andra centralstimulantia. Uppfattningen att man har AD/HD 

om man blir lugn av medlen istället för speedad har flera anhängare, även om några av dessa 

ger intryck av att anse detta mest för att det är något de har hört.  Andra, som ofta i högre grad 

underbygger sina teser, menar sig veta, utifrån egna och kompisars erfarenheter, att det inte är 

så stor skillnad på medlens effekt hos individer med eller utan AD/HD. En deltagare skriver:   

”…bara för att man har ADHD eller ADD så får man inget annorlunda rus på ritalin eller dyl. Personer med ADHD eller 

ADD har problem med koncentrationen och därför skriv Ritalin ut till dessa personer då det har en koncentrations höjande 

effekt, precis som alla andra CS.(centralstimulantia)” (187). 

Det anses att man blir lugn och fokuserad av små doser, och ”speedad” av höga, möjligen 

ligger tröskeln för att bli speedad högre hos personer med AD/HD, men det menas att detta 

som alla andra aspekter är individuella. Det dras också paralleller till frågor om toleransnivå, 

och hur denna spelar in hos regelbundet medicinerande. En deltagare skriver:  

”Ja  känner många med med ADHD, vissa är polare vissa är polares polare osv. De ja umgås med blir bra speedade på 

ugnefär samma doser som alla andra, vissa behöver mer för att de äter det dagligen så de har tolerans. Ritalin i rus-doser 

funkar inte i längden som tex tjack, man får vänta ett tag imellan.” (40).  

Bailly (2005) varnar bland annat för att använda medicinen som diagnosverktyg då han menar 

att stimulantia minskar motoraktivitet och ökar uppmärksamhet hos vem som helst, man kan 

inte konstatera AD/HD bara för att medicinen tycks ha lugnande effekt. Diller (2010) är inne 

på att det överdiagnostiseras medan Rabiner et al (2009) å sin sida tycker att det är viktigt att 

vara medveten om att de flesta som missbrukar medicin gör det i syfte att förbättra kognitiv 

förmåga och apropå att en tredjedel av individer med recept uppger sig ta mer medicin och 

oftare än förskrivet, så kan det vara en fråga om undermedicinering. Rabiner et al’s åsikt står 

ut en aning ur mängden, möjligen kan den vara något kontroversiell när 

missbruksmedvetenheten är på uppgång. Att de som har diagnos i Sverige ofta 
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undermedicineras kan inte anses stödas av Flashbackdiskurserna. Även om undantag helt 

säkert finns, och personer med missbrukshistorik kan möjligen oftare stöta på problem, så 

antyds en allmän uppfattning att det inte är svårt att få tillräckliga terapeutiska doser. Flera 

personer uppger sig ha dagliga doser ordinerade som klart övergår de flestas missbruksdoser. 

Mellan 150 och 250 mg/dag är inte ovanligt. Jämförelsevis kan sägas att russyfte med och 

utan manipulation uppges kunna uppnås med doser alltifrån 20-30 mg, även om 50-150 mg är 

vanligare. Möjligheten att få tillräckliga doser ordinerade för missbrukare med hög tolerans 

varierar sannolikt beroende på läkare även om ingen i den aktuella Flashbacktråden uppger 

sig ha haft problem. En deltagare som ligger på en daglig dos på mellan 200 och 260 mg, 

beskriver sin läkarkontakt såhär:   

”Läkaren frågade om jag ville hitta optimal dos själv eller om han skulle styra doseringen. Valde att själv försöka hitta rät t 

dos, men ska nog höja lite till så småningom. Har en förstående läkare också givetvis. Det handlar ju om att hitta den dos man 

mår bra av och fungerar, tar jag bara 50 mg blir jag mest nervös, min läkare anser som mig att Ritalin ska tas i rätt stora doser 

för att ge önskad effekt” (46). 

 En annan person uttrycker en lite mer negativ syn och menar å sin sida att:  

”dom flesta läkare följer ju Fass punkt för punkt om doser etc.” (16).  

Detta skulle innebära i praktiken att  maxdos för barn (under 18 år) skulle vara 54 mg för 

Concerta och 60 mg för Ritalin. För vuxna finns alls inga riktlinjer då MF egentligen inte är 

officiellt godkänt för användning på vuxna (Fass). Faktum kvarstår att det i tråden i princip 

inte klagas över för låga ordinerade doser ur terapeutisk synvinkel. En absolut majoritet är 

dessutom ordinerade minimum dessa så kallade maxdoser.  

En Flashbackmedlem som säger sig inte längre missbruka stimulantia och som använder 

endast i medicinskt syfte  är orolig att andras missbruksbeteenden ska påverka hans 

förutsättningar till erforderlig medicinering:  

”.personligen gillar jag inte denna användning av ritalinet då risken finnes med skärpning av utskrivning ..vi e många som 

behöver denna medicin till vardags även jag ..använder 200++++”(22). 

3.6 Tillgänglighet och acceptans 

Ökad tillgänglighet och större acceptans av medlen diskuteras som anledningar till den 

eskalerande icke-medicinska användningen. Schepsis, Marlowe, & Forman (2008) menar att 

den alltmer utbredda förskrivningen av preparaten dessutom riskerar att signalera att de är 

säkra och rent av välgörande för alla. Författarna konstaterar att 4 av 10 tonåringar tror att 
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dessa receptbelagda mediciner är mycket säkrare än olagliga motsvarigheter. Man kan se flera 

exempel på Flashback på att MF för många är lättillgängligt, ofta får man gratis från kompisar 

men många köper också, både av kompisar och bekanta eller av ”gatukranar”  till mycket 

varierande priser. Undantag är två personer som diskuterar att amfetamin är lättare att få tag 

på än MF, och några som frågar halvt desperat hur de ska få tag på MF då det ”är torrt på 

gatan just nu”. Tillgängligheten kan möjligen vara ortbunden, då andelen personer med recept 

varierar stort över landet.  

Bright (2008) visar på att just priset kanske inte är av så avgörande betydelse som 

tillgängligheten för val av drog, vilket han funnit är främst beroende av hur snabbt man blir 

hög (43,5 procent) följt av att den är lätt att få tag på (40,7 procent) lätt att använda(10,8 

procent) kostnad (5,5 procent). Att man prioriterar snabb effekt talar för Ritalin som lätt 

krossas och snortas. Dock tycks inte enkelheten vara lika viktig, så kanske har man inte 

nödvändigtvis så mycket emot de förberedelseprocesser som krävs för att kunna till exempel 

injicera Concerta. På Flashback ger många rent av intrycket av att se de olika bestyren som 

intressanta projekt och delar med sig av olika instruktioner och ”guider” för allehanda 

procedurer. Det som uttrycks angående medlens säkerhet är främst att man vet att de är rena 

till skillnad från gatudroger. Några ger intryck av att betrakta MF som mer eller mindre 

hälsonyttig medicin eller uppiggande/motivationshöjande medel, men generellt talas det om 

medlen som droger, och man tycks betrakta dem som sådana med de risker detta innebär. 

Internets roll i det här sammanhanget förefaller inte vara så mycket en möjlighet att 

införskaffa drogerna som ett forum för att dela erfarenheter och få inspiration. I en 

undersökning av hur dessa droger framställs och porträtteras på nätet konstaterar Schepsis et 

al (2008) att internetsökningar ökar sannolikhet för experimentering med olika droger även 

om budskapen man finner i sökningarna skulle vara av anti-missbrukskaraktär. Flashback 

fungerar otvetydigt som inspirationskälla för idéer och uppmuntran till olika former av icke-

medicinsk användning. Man kan dessutom ställa frågor och få tips och instruktioner för att 

raffinera användningsmetoder i det oändliga. Några av deltagarna kan rent av genom tråden 

följas från trevande nybörjarnivå med frågor om metoder och ruseffekter, till högkvalificerade 

MF-missbrukare som själva tipsar och instruerar. De fördömande inlägg som förekommer 

möts ofta av förakt och har knappast någon hämmande inverkan på attityder och beteenden. 

Schepsis et al refererar en studie som funnit att 7,2 procent av icke-medicinska brukare köpt 

sina preparat via internet, i de flesta undersökningar är siffror för detta lägre. McCabe et al 



30 

 

(2006) fann att av 458 personer som hade ägnat sig åt otillbörligt bruk senaste året hade ingen 

fått tag i tabletterna via internet. På Flashback uttryckte 13 personer (av 251) önskemål om att 

köpa, och frågade var och hur. Dock var det endast sex av dessa som direkt ställde frågor om 

så kallade nät-shoppar. Och ingen säger sig uttryckligen faktiskt ha köpt på nätet. Man kan 

säga att internetdiskurserna huvudsakligen stöder uppfattningen att MF är en drog man i regel 

får tag på genom kontakter och sällan via internet. Detta beror sannolikt på den stora 

tillgängligheten och att källorna får tag i och innehar preparaten lagligt, och dessutom med 

högkostnadsskydd. Schepsis et al (2008) kommenterar även risken att erhålla sämre eller rent 

av  farliga substitut när man beställer på nätet. Den risken blir förstås onödig att ta om utbredd 

tillgänglighet gör att man har mer pålitliga källor på närmare håll.  

Några Flashbackdeltagare beskriver hur de sett till att få extra mycket utskrivet när 

högkostnadsskyddet trätt i kraft eller att de slutat ta sin medicin och nu har ett lager liggande.  

En person skriver:  

” .. har flera burkar som står orörda, tycker det borde vara lätt att få tag på. Priserna för mina dagliga doser har gått över 

högkostnads skyddet, det är därför nu mera gratis att hämta ut ritalin, säger bara att jag ska iväg och resa och behöver några 

extra burkar med mig, sorgligt nog ingenting min läkare håller koll på!”(135).  

En person får obegränsad tillgång genom en tjejkompis som uppenbarligen inte använder 

medicinen som förskrivet, andra från familjemedlemmar medan många råkar få tag i några 

piller här och där. Vad man i viss mån kan se är att de som frågar hur man kan få tag i medlen 

på nätet  på ett eller annat sätt tycks intresserade av mer regelbunden självmedicinering 

(anledningar kan vara att man väntar på långdragen utredning, eller vill ha medicinen men 

utan stämpeln av att ha diagnos). En forumdeltagare skriver exempelvis:  

” Ligger just nu längst ner i en hög med papper på Landstinget och inväntar utredning för eventuell ADD diagnos. Väntetiden 

uppskattas till år och jag är i ytterst stort behov av någon form av lindring av mina symptom. Därför ställer jag nu frågan om 

det finns något snabbare sätt än det lagliga att komma över Metylfenidat, typ åka till Litauen och köpa loss, eller möjligen att 

beställa på internet eller nåt annat” (176).   

De som testar och experimenterar i mindre skala tycks göra detta mer därför att de av en 

tillfällighet fått tillgång till tabletter. En frågeställning som kan vara värd att aktualisera är om 

den ökande förskrivningen och följaktligen tillgängligheten och användandet av 

centralstimulantia riskerar att öka missbruk av dessa enligt samma principer som till exempel 

ökad totalkonsumtion av alkohol anses öka alkoholmissbruk och beroende. Detta baserat på 

att fler som dricker innebär att fler kommer att passera sina individuella gränser till skadligt 

bruk (Kinney & Leaton, 1997). Detta förefaller i högsta grad rimligt både om man ser till 
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stora delar av forskningen och till Flashbackdiskurserna. Man skulle vidare kunna se en risk, 

när fler och fler börjar få de här medlen som medicin, dessutom för en typ av problem som 

alla någon gång kan känna av i någon mån, att  detta skulle kunna öka en allmän och 

samhällelig acceptans för självmedicinering. Både Diller (2010) och Swanson et al (2011) 

påminner om 60-70-talens ”stimulantiaepidemi” och man tvekar inför att preparaten används 

mer korrekt bara för att innehavarna idag har en officiell diagnos och får medicinerna legalt 

förskrivna av läkare. Detta kan vara en tanke att hålla i bakhuvudet. 

En annan viktig fråga i socialt arbete som fått mycket lite uppmärksamhet i forskningen är om 

det förekommer att just dessa medel för några blir den första kontakten med stimulantia och 

på så sätt en inkörsport till senare drogmissbruk. Detta specifikt är svårt att utläsa något om på 

Flashback då man sällan får så mycket information om deltagarnas drogbrukshistorik. Detta 

särskilt om sådan historik inte finns. Även om flera skriver att det är första gången de provar 

eller ska prova MF så skriver egentligen ingen uttryckligen att det är första gången de provar 

droger.  Framför allt får man inget framtidsperspektiv som kan säga att personer efter sin 

initiering via MF gått vidare till tyngre drogmissbruk. Man kan endast spekulera, och de till 

synes avslappnade attityderna till att testa medicinerna i russyfte ter sig något illavarslande. 

3.7 Används medicinerna av ”rätt personer”? 

Forskning pekar på att fler personer använder icke-medicinskt än som har medicinerna 

utskrivna. Så vem använder egentligen de mediciner som skrivs ut? Kanske är graden och 

arten av missbruk/missanvändning av dessa preparat inte så allvarliga jämfört med tyngre 

droganvändning, eller i förhållande till den stora positiva effekt de har på rätt personer, men i 

vilken utsträckning används de egentligen av ”rätt personer”?  Den bevisat stora 

tillgängligheten och det lika bevisade faktum att de flesta missanvända tabletter härstammar 

från någons recept tyder på att individer med dokumenterat behov av medicinen inte alltid tar 

den enligt föreskrift utan den förmedlas vidare till andra för att användas i olika syften. Detta 

väcker frågor om hälsorisker, å ena sidan för dem som inte äter sin medicin som föreskrivet, å 

andra sidan för dem som använder den utan läkares överinseende. Det finns även en etisk 

aspekt att beakta; Om man för sakens skull tar utgångspunkt i en tanke att preparaten inte är 

farligare för människor som inte har  AD/HD än för dem som har diagnosen, hur ska man då 

1) ställa sig till att skattefinansierade mediciner används av andra än de förskrivits för? Är det  

2) rimligt att ”vanliga” människor till exempel använder sig av ”mental doping” för fördelar i 

akademiska sammanhang? 3) Finns det en risk att vi kan gå mot ett samhälle där en allt större 
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andel av befolkningen tar droger för att bättre hantera sociala, akademiska och  yrkesmässiga 

aspekter av livet? På Flashback illustreras ett sådant scenario av en deltagare:  

”Det är ju som så att jag troligen inte har någon form av bokstavskombination. Jag har hursomhelst aldrig träffat någon 

läkare. Jag vill påstå mig själv vara hyfsat intelligent, men är något neråt som person, och är ofta trött och ofokuserad. 

Metylfenidat gör mig gladare på många sätt. Det blir lättare/roligare både att studera och jobba, och jag får ut mer av dagarna 

vilket höjer livskvaliten rent allmänt” (216). 

Smith och Farah (2011) menar att just den motivationshöjande effekten som preparaten enligt 

Swanson et al (2011) ger stämmer väl överens med studenters utsagor att AD/HD-medicin får 

skolarbetet att kännas mer intressant och de frågar sig om det är just den motivationshöjande 

effekten som gör preparaten meningsfulla för friska individer. Det skulle kunna vara en 

anledning till att preparaten upplevs förbättra studieförutsättningar som en form av ”mental 

doping” även fast den kognitiva förmågan kanske inte påverkas nämnvärt.  En 

Flashbackdeltagare skriver:  

 ”Jag får motivation till att sätta mig ner med arbetet av det och vinner mer glädje i att plugga - vilket ger mig bättre 

koncentration”(242). 

Relativt liten konsensus tycks råda om hur AD/HD ska diagnostiseras och behandlas. Frågan 

som Bailly (2005) ställer sig är vilken evidens som ligger till grund för diagnostisering. De i 

Flashbacktråden som gått igenom en utredning vittnar om den stora skillnaden mellan enheter. 

Några har utretts rigoröst medan andra bara gjorde ett par besök. Flera har fått medicin innan 

utredningen är färdig. Vidare screenas vissa för missbruk och får återkommande lämna 

urinprov medan andra inte varit med om samma försiktighetsåtgärder. Diller (2010) menar att 

det finns brister i det diagnostiska systemet som gör att man riskerar att missa helhetsbilden. 

Man tar inom DSM-IV inte hänsyn till kontexten kring individer för förståelsen av symtom. 

Diller hävdar att många diagnostiserade inte har AD/HD. En Flashbackdeltagare skriver om 

sina erfarenheter:  

”Från min synvinkel sätter läkarna nu för tiden mer än gärna en diagnos för att slippa slösa pengar på psykologer osv för att 

utvärdera, så tror inte det ska vara speciellt svårt… (..att få diagnos) Inte vad jag vet om ADHD diagnos i alla fall, då både 

jag och flera av mina kompisar fått diagnosen ADHD (varav flera av dom garanterat inte har det)….”  (135). 

Furman kritiserar att utvärderingar och skattningsskalor inte uppfyller kriterier för validitet. 

De uppvisar stora designbrister och låg pålitlighet. Låg intern reliabilitet påvisas mellan 

föräldrars och lärares skattningar samt låg test – retest-reliabilitet (Furman, 2008). Sollman, 

Ranseen & Berry (2010) skriver dessutom att det finns många som är motiverade att fejka 

symtom på AD/HD-tester och att information om hur man kan gå tillväga lätt kan hittas på 
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internet. Frekvent använda test som till exempel Conners AD/HD rating scales menar 

författarna är lätta att manipulera. De konstaterar att det är först nyligen som man egentligen 

börjat uppmärksamma att det finns de som försöker fejka eller överdriva till sig diagnoser. 

Det finns därför ganska lite evidens kring känslighet hos tekniker för att avslöja fejkare. Man 

fann dock att en rad olika ”symtom validity tests” som normalt används i andra psykiatriska 

sammanhang uppvisade bättre känslighet för manipulation. Så kanske finns ändå hopp om 

förbättrade förutsättningar. Självrapportering av AD/HD-symtom, både vad gäller nuvarande, 

eller retrospektiva barndomssymtom överidentifierar ofta och man kan inte skilja mellan 

verkliga och fejkade tillstånd. Diagnostiseringsrutiner varierar kraftigt, vilket innebär 

skiftande förutsättningar för korrekta bedömningar (Sollman et al, 2010). Benägenheten att 

fejka symtom för recept tas även upp av Racine & Forlini (2010) och Novak et al (2007) fann 

i sin undersökning att en femtedel av icke-medicinska brukare fått recept genom att fejka 

symtom eller ”välja rätt läkare”. 

På Flashback går meningarna isär i den här frågan. Några menar att det vore mycket svårt att 

fejka och andra att det inte är något problem. De som uttryckligen själva säger sig ha fejkat 

symtom och fått diagnos är få. Övervägande anses att det inte är värt besväret att försöka. 

Man kan tänka sig utifrån detta, att det möjligen överlag är svårare att fejka till sig en diagnos 

i Sverige än i USA, om det där är så vanligt som Novak et al (2007) antyder. Vad man 

däremot ser tydligare tendenser till är att man lätt kan få höga doser och det enda måttet för att 

prova ut lämplig dos är ju användarens subjektiva upplevelse. Som nämnts varierar rutiner 

och val av preparat mellan olika delar av landet och möjligheter att få välja medicin själv, 

eller att , till exempel trots missbrukshistorik, få den ofta föredragna medicinen Ritalin 

varierar också det från läkare till läkare.  

3.8 Pluggdrog? 

I Flashbacktråden nämns relativt sällan specifikt användning i studiesyfte, ett tiotal pratar om 

att ta inför tentaplugg eller högskoleprov för bättre ork och koncentration, ett par andra svarar 

och tipsar om detta. Motiv kan annars vara ”att få saker gjorda” (motivation och energi) eller 

bara vara vaken i allmänhet, att det är skönt att spela dataspel eller surfa på etc. Några av 

dessa personer menar sig, som tidigare kommenterats, ha AD/HD-symtom och behov att 

självmedicinera, antingen för att de av någon anledning inte vill göra utredning, eller för att 

man inte orkar vänta till en utredning blir klar. Att just rekreationell användning (användning i 

russyfte) är extremt överrepresenterad i det här forumet kan inte säga något om samhället i 
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stort, då denna tråd har sitt ursprung i en fråga om just missbruk. Den drar följaktligen till sig 

huvudsakligen missbruksintresserade, vilka också sannolikt har mer utbyte än andra av att 

söka inspiration och tips på internet. Mindre specifikt studieinriktade motiv som att ”få saker 

gjorda” är emellertid ganska vanligt förekommande. Det är tydligt att många sätter värde på 

den motivationshöjande effekten. 

Diller (2010) aktualiserar en ur samhällssynpunkt intressant och potentiellt kontroversiell 

fråga. Han menar att just motivationsbrist är något som ofta naturligt uppstår hos tonåringar 

och att AD/HD-symtom hos collegestudenter kan vara av en tillfällig och kontextbunden art – 

nämligen en normal reaktion på ökade krav på motivation och intellektuell förmåga. 

Ungdomar som inte själva skulle välja att fortsätta till college men gör det av social press kan 

utgöra en stor del av dem som finner att de klarar sig bättre med centralstimulerande 

mediciner. Frekvens av icke-medicinskt bruk har starka samband med skolkarakteristika, mer 

prestationsinriktad skola – mer icke-medicinskt bruk (Smith & Farah, 2011). En 

Flashbackmedlem skriver:  

”Jag har precis fått tag på 54mg concerta. Tänkte använda dessa till när jag ska plugga eftersom att jag går en linje som har 

mycket plugg och jag har rätt stora problem med att kunna fokusera på plugget” (251).   

En annan frågar: 

”Är de nån som har provat concerta i samband med högskoleprovet? jag har inte ADHD eller liknande men att använda de i 

"dopingsyfte" för att prestera bättre på provet, vad tror ni om det? Någon som har erfarenhet?” (132). 

 

Det enligt forskningen relativt vanliga användandet i studiesammanhang initieras sannolikt i 

tonåren då risk för sensibilisering anses stor. Det är lika sannolikt fråga om en oregelbunden 

tillförsel, vilket av Swanson et al (2011) beskrivs som mer predisponerande för missbruk och 

beroende än daglig användning. Denna utbredda praktik skulle alltså utifrån forskningsrön 

kunna tolkas som betydligt mer riskfylld än dagligt intag enligt läkares föreskrift. Likaså kan 

man oroas av den bevisade godtyckligheten i hur många tar sina förskrivna  mediciner, då 

även detta beteende innebär oregelbunden tillförsel. Detta kan jämföras med till exempel 

Aldridge et al (2011) som snarare ger intryck av att betrakta sporadisk användning som 

mindre allvarligt. De som på Flashback intresserar sig för användning i studiesammanhang 

ger inte intryck av att vara några utpräglade missbrukspersonligheter. De som inte uttalat tror 

sig ha AD/HD och vill självmedicinera regelbundet verkar mest intresserade av användning 

vid enstaka speciella tillfällen.  
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Den som planerar mest omfattande användning i studiesyfte är nr 123: 

”Fick 15st 30mg ritalin av en kompis. Skall nu använda dessa i syfte att förbättra min koncernstationsförmåga när jag pluggar 

inför en kommande tenta. Tog första idag och märkte, typ(?) att det kickade in 30-40 min efter intag. Kan tillägga att jag 

väger 95kg. Satt och pluggade konstant i 4-5 timmar och det gick mycket fint.  Planen är att ta en om dagen inför ett 4-6 

timmars pluggpass. Har inga som helst planer på att få något rus eller liknande.”  

Den risk man främst kan se med självmedicinering, och som av en i övrigt uppenbart mycket 

missbruksvan deltagare insiktsfullt poängteras angående olika former av självmedicinering är 

att användningen kan vara svår att på egen hand hålla på en hälsosam nivå: 

”Problemet med självmedicinering ligger inte i att det är farligt i sig utan i att man bereder sig en osäker tillgång och sätter i 

sig läkemedlet baserat på vad som väsentligen är att betrakta som en magkänsla och inte ett beprövat habiliterande 

behandlingsprogram. Man skaffar sig helt enkelt beteendemönster som man kontrollerar baserat på en faktor som läkemedel 

av stimulanttyp verkar genom att justera. Knarket ändrar på knarkbehovet när man knarkar knark, helt enkelt. 

Det kräver en betydande disciplin att upprätthålla en sund metylfenidatkonsumtion och i praktiken blir det tomt hos langaren 

förr eller senare och då alltid vid ett långt sämre tillfälle än vad man kunnat tänka sig” (201).  

Kort sagt, även om användning i studiesyfte bland vanliga ungdomar utan tendenser till 

missbruksproblem inte förefaller akut alarmerande så är det ett riskabelt beteende som lätt kan 

utvecklas i oplanerad riktning. 

3.9 Genusaspekten 

Det faktum att betydligt fler pojkar/män än flickor/kvinnor har diagnosen AD/HD  kan ges 

många olika implikationer. Att kvinnor medicineras i lägre grad innebär att de har mindre 

naturlig tillgång till preparaten. Dels att kvinnor själva mer sällan får medicin utskriven, men 

också att de kanske mer sällan än män har nära vänner med AD/HD och medicin. En annan 

förutsättning, vilken kan tyckas indikeras av fördelningen av diagnoser, är om kvinnor 

verkligen i lägre grad än män upplever AD/HD-symtom. Det skulle i sådana fall innebära att 

de faktiskt rent fysiologiskt löper mindre risk att missbruka stimulanter överhuvudtaget 

eftersom just AD/HD-symtom anses mycket predisponerande för alkohol och drogmissbruk i 

allmänhet, stimulantia och AD/HD-mediciner i synnerhet. Detta skulle kunna innebära att 

kvinnor i allmänhet har mindre anledning till självmedicinering. 

Men har kvinnor verkligen mer sällan AD/HD än män, eller upptäcks det bara mer sällan? 

Nussbaum (2012) har funnit att även om det uppmätta förhållandet mellan antal pojkar och 

flickor med AD/HD i tidiga barndomsår ofta varierar mellan 2:1 och 4:1 (eller ända upp till 

9:1 beroende på studie) så jämnar det här ut sig med ökande ålder. Hon menar att bland vuxna 
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är fördelningen faktiskt ungefär 50/50. Att kvinnors AD/HD ofta upptäcks först senare kan ha 

mycket att göra med den något annorlunda symtomprofil de uppvisar. Det handlar oftare om 

uppmärksamhetsproblem än hyperaktivitet eller impulsivitet. Detta gör inte flickorna till ett 

lika stort störningsmoment utåt, vilket innebär att de inte blir utredda förrän senare då 

skoluppgifter börjar kräva mer fokus och uthållighet för att genomföras och problemen blir 

mer uppenbara för dem. Nussbaum talar också om hormonella skillnader som kan spela in. 

Till exempel östrogen kan i puberteten bidra till att öka symtomen hos flickor, samma ålder 

då pojkars symtom ofta snarare avtar (Nussbaum, 2012).  

Det förekommer också kritik mot att diagnossystemet DSM-IV är utformat utifrån pojkars 

symtomprofil och inte passar flickor som ofta riskerar att underdiagnostiseras. Nussbaum 

förklarar att flickor i regel uppvisar färre olika symtom än pojkar, därför behöver dessa 

symtom vara av betydligt allvarligare grad jämfört med friska jämnåriga flickor, än vad som 

gäller motsvarande för pojkar. Diagnossystemets dåliga passform tillsammans med flickors 

tendens att oftare ha komorbida psykologiska och känslomässiga svårigheter som 

ångestsyndrom kan avsevärt försvåra korrekt diagnostik och även leda till att flickor 

feldiagnostiseras, till exempel som bipolära (Nussbaum, 2012). Det finns alltså sammantaget 

mycket som talar för att flickor/kvinnor inte alls har AD/HD-problem i så mycket mindre 

utsträckning än pojkar/män. 

Intressant här är frågan om benägenhet att hänfalla till substansmissbruk. Förvånande tycks 

det enligt Nussbaum (2012) som att flickor rent av löper större risk i det avseendet än pojkar.  

Att flickors problem ofta eskalerar senare kan göra det rimligt att de hinner bli äldre innan de 

byggt upp sådan stress och frustration att de vänder sig till droger. Detta förklarar emellertid 

inte fullt ut deras underrepresentation i drogsammanhang även uppe i collegeålder. Det hela 

kan uppfattas som en smula motsägelsefullt. Möjligen beror en del av dessa motsägelser på 

variation i undersökningsmetoder och tolkningar av resultat. Man kan tänka sig att kvinnlig 

benägenhet att missbruka i viss mån är avhängigt hennes umgängeskrets, då det konstaterats 

att kvinnor är mer beroende av att erbjudas droger medan män själva ser till att få tag i dem. 

Associerat med kvinnlig AD/HD är också sociala svårigheter och låg självkänsla. Det är svårt 

att ge en aspekt på könsskillnader utifrån Flashbackmaterialet då deltagarna ofta inte kan 

könsbestämmas. Tendensen tycks dock vara att manliga deltagare är klart överrepresenterade 

även om det inte kan fastställas definitivt. Detta behöver naturligtvis inte vara ett tecken på att 

problemen är mindre bland kvinnor, de är kanske bara mindre expressiva. De kan ha mindre 

behov av att redogöra för sina beteenden inför andra. Det passar även ihop med att 
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flickor/kvinnor är mer internaliserande (Nussbaum, 2012). Om flickor oftare (som Wilens et 

al skriver) har någon som erbjuder dem drogerna kan man också tänka sig att denne någon 

hjälper dem och instruerar i användningen av dessa vilket skulle minska deras behov att söka 

instruktioner och uppmuntran på nätet. 

Wilens et al (2008) skriver också att kvinnor trots att de mer sällan anses missbruka, oftare 

blir beroende. Detta skulle möjligen kunna ha samband med de oftare förekommande 

psykiska problemen hos kvinnor, vilket även utan samtidig AD/HD kan öka risk för 

substansmissbruk och beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2007). En av de 

Flashbackdeltagare som klart kan identifieras som kvinna illustrerar detta ganska väl i ett svar 

på en fråga om varför man inte för att undvika avtändning kan hålla sig påverkad dygnet runt: 

 ”För att du blir beroende. Ökar toleransnivån och kommer behöva högre och högre doser. Och ATn (avtändningen) blir bara 

ännu värre när du slutar nästa gång. Så du kommer fortsätta. Har gjort det misstaget med Medikinet9,  oavsiktligt från början, 

men mådde/mår så fördjävla dåligt utan att jag nu tar medikinet/ritalin nästan dygnet runt. Minst sagt fördjävlig AT! Fyfan. 

Och en hel del sömnbrist leder det till. Dessutom är det problematiskt att förklara för läkaren på akutpsyk varför det tagit slut 

så snabbt inte bara en, utan flera gånger. Kommer förmodligen inte få ha kvar medsen om jag missbrukar. Men den där 

kicken är fan oslagbar trots att det är ohållbart. Därför ska du låta concertan gå ur kroppen innan du tar mer”(120). 

Att flickors AD/HD tenderar att upptäckas sent är extra olyckligt om man ser till teorin att 

behandlingsresultat blir bättre och risker minskar när behandling sätts in i tidig barndom, 

jämfört med i tonåren. Utifrån att färre flickor får tidig behandling kan det vara rimligt att de, 

som Nussbaum (2012) skriver, faktiskt är mer benägna än pojkar/män att senare missbruka. I 

socialt arbete behöver man alltså vara extra uppmärksam på möjliga AD/HD-symtom hos 

flickor och vara medveten om att dessa kan vara betydligt subtilare än hos pojkar. 

 

  

                                                   
9 Medikinet - En tysk, i Sverige ännu inte så vanligt förekommande AD/HD-medicin som i likhet med Ritalin och Concerta 

har metylfenidat (MF) som aktiv komponent. 
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4 Diskussion 

 

Man kan sammanfatta resultatet av den här undersökningen med att syn på AD/HD och vilka 

risker och problem som finns med diagnostisering och behandling är långt ifrån något tydligt 

och enhetligt. Om forskningsvärlden är oense, hur ställer man sig då som socialarbetare när 

dessa frågor får betydelse i ens arbete?  Är det största dilemmat att läkarförskriven medicin i 

olika sammanhang missbrukas och riskerar att bidra till ytterligare sociala problem, eller är 

det ett större bekymmer att just den här missbruksrisken och beteenden associerade med 

medicinerna försvårar situationen för dem som verkligen är i behov av hjälp? Någonstans 

måste man ju väga nytta mot risker, långa väntetider är frustrerande för många och man 

försöker få tag i mediciner på annan väg, för att självmedicinera i stället– eller kanske än 

värre, använder mer riskabla gatudroger till ändamålet. Med mindre långdragna 

utredningsprocesser skulle man snabbare kunna hjälpa fler men hur hanterar man dilemmat att 

inte kunna skilja på en person som fejkar symtom för att få ut legala, billiga droger och någon 

som har äkta problem och desperat behöver hjälp i tillvaron? För att lösa detta problem skulle 

man behöva säkrare och mer tillförlitliga diagnosinstrument, i den mån det alls går att 

åstadkomma så länge diagnostisering är beroende på manipulerbara prestationer och 

subjektiva utsagor.  

De stora skillnaderna i utredningsförfaranden mellan orter känns svåra att förklara rent etiskt 

då det ger intryck av godtycklighet. Frågan är emellertid om det kan vara försvarbart utifrån 

skillnader i missbruksproblematik mellan orter? Det faktum att siffror för icke-medicinskt 

bruk skiljer så pass mycket mellan olika platser och miljöer skulle möjligen kunna ge visst 

stöd för att tillämpa mer rigorösa försiktighetsåtgärder i vissa städer/kommuner än andra.  

Missbruksproblematik är uppenbarligen ett stort och vanligt förekommande problem bland 

personer med AD/HD. Frågan är hur pass realistiskt man ser på risknivåerna med 

medicineringen av det här funktionshindret och om tänkbara sociala komplikationer till följd 

av medicinhanteringen ägnas adekvat reflektion och hänsyn. Även om diagnostisering är en 

fråga för sjukvården kan man som socialarbetare, särskilt om man arbetar med behandling, 

hamna i en rådgivande roll eller stå inför frågan hur man hanterar en klients 

missbruksproblematik och samtida behandling med centralstimulerande medel. Många 

behandlingshem vill till exempel inte att klienterna ska ta sinnesförändrande mediciner, detta 
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är något man behöver vara insatt för att ta ställning till. För att uppnå denna insatthet behöver 

man vända sig till forskningen, då kan det vara problematiskt om denna pekar i olika 

riktningar. De relativt skiftande siffror och bedömningar som presenteras i olika sammanhang 

kan vara anledning att inte sätta för mycket tilltro till varje studie i sig. Snarare bör de ses som 

delar i en större helhet till vilken man dessutom bör förhålla sig kritisk och ifrågasättande. 

Flashbackresultaten ger exempelvis anledning att ifrågasätta om medicinernas 

missbrukspotential verkligen är nämnvärt lägre bland AD/HD-patienter än hos ”friska”.  

Mycket energi inom läkemedelsindustrin läggs på att uppfinna nya mer missbruksresistenta 

konstruktioner och att marknadsföra sina egna produkter som de mest fördelaktiga. En stor 

del av den diskrepans man kan se mellan forskningsrapporter har sannolikt koppling till dessa 

ekonomiska intressen, då majoriteten av forskningsstudier på området finansieras av olika 

läkemedelstillverkare. Furman konstaterar att snedvriden vinkling, även om den inte verkar 

strategisk eller medveten, är vanligt förekommande. Det krävs dessutom mycket lite för att 

påverka en persons tolkning av information samt hur denne tar till sig informationen (Furman, 

2008). Concerta må vara det bevisat mest svårmissbrukade preparatet, men är detta odelat 

positivt? Metoder för att få ut ”bästa drogeffekt” förfinas, och om Concerta och liknande 

tablettkonstruktioner en dag är de enda tillgängliga, är sannolikheten att dessa i brist på annat 

kommer att missbrukas mer. Då återkommer vi till frågan om dessa tabletter, genom sin 

konstruktion, kommer att medföra allvarligare hälsorisker, då de injiceras eller kombineras 

med stora mängder alkohol. 

Den här problematiken rör  naturligtvis till stor del personer som, om de inte missbrukar egna 

eller andras AD/HD-mediciner, kommer att missbruka andra droger. Är det då så farligt? Det 

är ju människorna och deras fysiska och mentala hälsa man ska bry sig om i socialt arbete, 

inte vem som finansierar deras drogmissbruk? Om medicineringen minskar förekomst av 

annan droganvändning så är det väl ändå sammantaget positivt? I sjukvården, där diagnoserna 

ska ställas och medicinen ska förskrivas är man tvungen att välja sida i denna etiska 

rundgång. Som socialarbetare räcker det kanske att ha de olika sidorna av hanteringen i åtanke 

och kontinuerligt och i förekommande fall föra den etiska diskussionen med sig själv och 

kollegor, men det är ändå ett stort dilemma. 

Vad jag ser som mest angeläget att vara uppmärksam på är just om medicinerna för några, 

antingen dessa har dem på recept eller inte, faktiskt blir inkörsporten till ett drogmissbruk.  

Den stora tillgängligheten bland ”helt vanliga” barn, ungdomar och vuxna innebär att ett stort 
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antal människor har möjlighet att lättvindigt ”få prova” tabletterna genom vänner eller familj 

och på så sätt få sin första kontakt med centralstimulantia. Min farhåga är att detta innebär en 

risk att en ny grupp individer, som annars inte skulle tänka tanken, tack vare tillgängligheten 

och kanske en allmän acceptans av medicinerna som ”ganska säkra” tar steget in i 

drogvärlden och om detta leder till problem om så endast för ett litet fåtal är scenariot mycket 

bekymrande.   

Internetforum som Flashback kan ge en känsla av gemenskap och uppmuntran i olika 

beteenden. Missbrukande kompisar räknas ofta som en riskfaktor för att själv dras in i 

liknande problem (Andreassen, 2003). Idag, tack vare internet kan kanske personer utan 

”problemumgängeskrets” få samma typ av ”uppmuntran” och uppleva en känsla av att vilja 

passa in - i internetgemenskapen. Både tillgängligheten till tabletterna och den tillgänglighet 

till användarinstruktioner och en uppmuntrande omgivning som internet erbjuder riskerar att 

öka användning bland personer som kanske innan Internets tid inte skulle tillhöra riskgruppen. 

Genusfrågor behandlas överlag förvånansvärt lite i de forskningsartiklar som genererats av 

min sökning inriktad på missanvändning. Ofta konstateras mest att flickor/kvinnor är mindre 

representerade i sammanhanget och frågan problematiseras inte särskilt. Nussbaum ger ett 

intressant underlag för ett ifrågasättande av denna underrepresentation i litteraturen. Är den 

trots allt i någon mån med verkligheten överensstämmande eller är undersökningsmetoder 

utformade på sätt som lättare fångar upp ”mer maskulina” beteendemönster? Mycket tycks 

tala för det senare. 

Det finns forskning som visar på att påbörjad medicinering i tidig barndom är betydligt mer 

fördelaktig ur missbrukssynpunkt än när detta sker senare i en persons liv. Utifrån den 

aspekten kan det ingå i socialt arbete att uppmuntra till tidiga utredningar av barn som kan 

misstänkas ha AD/HD i familjer man kommer i kontakt med. Detta förutsätter naturligtvis att 

man som socialarbetare har en uppfattning om hur detta funktionshinder kan ta sig uttryck, 

kanske särskilt vad gäller flickors mindre tydliga symtom. Då forskning även tyder på att 

psykosociala behandlingsformer kan vara av lika stor eller större vikt än medicinering, då 

patienten hjälps av att så tidigt som möjligt lära sig olika strategier för att hantera omvärlden,  

bör detta alltid i minst lika hög grad som mediciner vara del av behandlingen. Detta tycks 

gälla i särskild grad för flickor. 

Är vi på väg mot en ny ”stimulantiaepidemi”? Världen och samhället förändras ständigt och 

möjligheter till tekniska och kemiska hjälpmedel till det optimala livet expanderar hela tiden. 
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Kommer det att bli allmänt accepterat förr eller senare att vem som helst använder droger för 

någon form av mental doping? Historiskt upplever jag det som att de etiska och hälsoinriktade 

resonemangen kring dessa frågor är betydligt mer utvecklade idag än de var under 

amfetaminpreparatens första 50 år. Det skulle kunna tala för att detta kanske rent av blir 

mindre och mindre accepterat. I det här sammanhanget har det dock antagligen betydelse att 

alltfler får drogerna utskrivna som mediciner, dessutom för ett tillstånd som inte tydligt kan 

avgränsas och etiketteras biologiskt. Det lämnar onekligen visst utrymme för att ifrågasätta 

vilken grad av ”problem” man behöver ha för att rent etiskt ha rätt till hjälpmedel. Detta 

riskerar möjligen att öka acceptans för mer godtycklig medicinering eller självmedicinering. 

Av mer omedelbar betydelse för socialt arbete är frågan om den ökande förskrivningen av 

centralstimulantia riskerar att öka drogmissbruket på samma sätt som man menar att 

totalkonsumtion av alkohol anses öka alkoholmissbruk och beroende. Detta är helt klart något 

att betänka. 

Nödvändig medicin eller mental doping? Hur långt kan man gå i att anpassa människor till 

samhället? Kanske det börjar vara på tiden att samhället anpassas istället och försöker möta 

individer där de är? Dessutom, om medicinering sällan leder till långsiktiga vinster, är det då 

alls värt det?  

Ja, det måste man ändå vara öppen för. Om det förbättrar de behandlades livskvalitet och 

underlättar anpassning till exempelvis skolgång eller arbetssituation så kan det förväntas få 

positiva verkningar åtminstone i form av ökat personligt välbefinnande, självkänsla och 

sociala förutsättningar.  För att få bästa möjliga utdelning på dessa områden förefaller det 

emellertid vara av betydelse att få hjälp så tidigt som möjligt i livet. 

Mer forskning behövs för att fastställa om de långsiktiga effekterna av behandling verkligen 

är så dåliga och hur man i så fall kan förbättra behandlingsresultat. Mer utvärderingar behövs 

av långsiktiga psykosociala och beteendemodifierande behandlingsformer både med och utan 

samtidig medicinering. Det behöver forskas närmare kring eventuella fördelar med att 

behandling sätts in i tidig ålder och förutsättningar för att upptäcka AD/HD tidigt behöver 

förbättras. Detta är av särskild vikt då tidig behandling förefaller vara det enda som visat sig 

minska benägenhet att senare utveckla olika missbruksproblem hos dessa individer som 

annars är klart överrepresenterade vad gäller både alkohol- och drogmissbruk.  
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