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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att undersöka upplevelsen och betydelsen av att få en ADHD-diagnos 
hos unga kvinnor. Studien har haft en kvalitativ ansats och består av intervjuer med tre 
kvinnor i åldrarna 24 till 30 år som alla har fått sin diagnos efter tjugo års ålder. Utskrifterna 
från dessa intervjuer har meningskoncentrerats och har analyserats utifrån känsla av 
sammanhang, diagnossociologiska tankeströmningar och medikaliseringsbegreppet. De två 
forskningsfrågor som studien har ämnat besvara har varit dels hur de intervjuade kvinnorna 
har upplevt att få en ADHD-diagnos och dels vilken betydelse ADHD-diagnosen har haft för 
de intervjuade kvinnorna. Resultatet visar att kvinnorna i studien upplevde det som 
mestadels positivt att få en ADHD-diagnos och att diagnosen har ökat deras känsla av 
sammanhang avseende framför allt begriplighet och hanterbarhet men även avseende 
meningsfullhet. Att få en diagnos har enligt mina informanter inneburit att de förstår sig 
själva bättre och att de också har fått en större förståelse från andra. Diagnosen har också 
fungerat som en förklaringsmodell för ens eget beteende. Förutom att egna beteenden har 
omdefinierats till att förstås utifrån en medicinsk förklaringsmodell har diagnosen även 
inneburit att kvinnorna fått tillgång till hjälp och hjälpmedel som exempelvis receptbelagda 
läkemedel. Det har också underlättat utvecklingen av strategier för att klara av vardagen 
genom att antingen ”ADHD-säkra” eller använda diagnosen som en felsökningsmanual. 
Slutligen visar studien, som dess titel skvallrar om, på en alternativ bild av att ha en ADHD-
diagnos än den som vanligtvis förmedlas i samhället, där kvinnorna ser på ADHD mer som en 
uppsättning personlighetsdrag som förvisso kan innebära vissa svårigheter i vardagen men 
som också för många goda saker med sig så som kreativitet, initiativrikedom och en förmåga 
att se möjligheter där andra ser problem. 

Nyckelord: ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, unga kvinnor, upplevelse, 
KASAM, känsla av sammanhang, diagnossociologi, medikalisering 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the experience and the meaning of being 
diagnosed with ADHD in young women. The study had a qualitative approach and consists of 
interviews with three women aged 24 to 30 whom all received their diagnosis after the age 
of 20. The transcripts from the interviews have been processed through meaning 
condensation and then content analysis, focusing on sense of coherence, sociology of 
diagnosis and medicalization. The study aims to answer two questions – how the 
interviewed women experienced being diagnosed with ADHD and what meaning the 
diagnosis had for the interviewed women. The results shows that the women in this study 
mainly had positive experiences of being diagnosed with ADHD and that the diagnosis 
increased their sense of coherence mainly in regards of comprehensibility and manageability 
but also regarding meaningfulness. Getting an ADHD-diagnosis has, according to the 
interviewed women, led to a greater understanding of themselves and also to a more 
understanding approach from others. The diagnosis has also been used as an explanation 
model for their own behavior. In addition to own behaviors being redefined to be 
understood in a medicinal explanation model, the diagnosis has also meant that the women 
has gained access to help and aids like, for instance, prescription drugs. It has also facilitated 
the development of strategies for managing everyday life through either “ADHD-securing” 
and using the diagnosis as a manual for troubleshooting.  Finally, this study shows an 
alternative picture of having an ADHD-diagnosis that differs from the picture that is usually 
conveyed in society, where the women in this study perceive ADHD more as a set of 
personality traits that indeed may cause difficulties in their everyday life but also brings a lot 
of good things with it, such as creativity, an ability to take initiatives and an ability to see 
possibilities where others see problems. 

Keywords: ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, young women, experience, SOC, 
sense of coherence, sociology of diagnosis, medicalization 
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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit en mycket givande och rolig men stundtals mödosam och tung 
process. Lyckligtvis har jag haft den stora förmånen att i mitt uppsatsskrivande vara omgiven av ett 
antal förträffliga människor som på olika sätt har bidragit till denna uppsats tillkomst. Jag har aldrig 
behövt känna mig ensam på den snåriga stig som har lett mig hit, och för det är jag väldigt tacksam. 

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till de tre kvinnor som deltagit i denna studie. Utan era kloka tankar 
och reflektioner samt stundtals väldigt självutlämnande livsberättelser så hade denna uppsats aldrig 
blivit till och jag hade aldrig uppnått den djupare förståelse inför ADHD hos unga kvinnor som jag nu 
hoppas kunna förmedla till andra. 

Jag vill också tacka min handledare Kitty Lassinantti, som har utmanat mig i mitt sätt att tänka kring 
funktionshinder och funktionsnedsättningar. Utan hennes ibland hårda men alltid konstruktiva kritik 
och uppmuntran hade denna uppsats inte varit det den är idag. 

Till sist vill jag tacka min kära sambo som har varit min personliga hejarklack under detta 
maratonlopp till skrivprocess för hans aldrig svikande tro på min förmåga och hans tålmodiga 
lyssnande på så väl sociologiska resonemang han inte är det minsta insatt i som mina frustrerade 
utbrott. Utan ditt stöd hade mitt arbete varit oändligt mycket tyngre. 

Uppsala, januari 2012 

Hanna Tjernqvist   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrunden till studien 

När jag för första gången hörde talas om ADHD var det ett begrepp som för mig främst kom 
att innebära någonting som gjorde att pojkar var stökiga och bråkiga och inte kunde sitta 
stilla i klassrummet. Det började ganska snart att användas som ett skällsord om någon som 
var jobbig eller inte klarade av att hålla sig till de regler som fanns i lekar eller på lektioner. 
Att ”få ett DAMP-ryck” var att bli så arg att man inte kunde behärska sig längre och ett 
”bokstavsbarn” var en allmänt knepig person som när som helst kunde få ett aggressivt 
utbrott. När jag långt senare började läsa på Socionomprogrammet och kom i kontakt med 
begreppet i en vetenskaplig kontext, så var det främst de stökiga pojkarna med de plötsliga 
vredesutbrotten som jag tänkte på. Huruvida flickor eller vuxna kunde ha en ADHD-diagnos 
hade jag överhuvudtaget inte funderat över och även om det förvisso nämndes under de 
kurser i barnpsykologi och barnpsykiatri som ingick i utbildningen så höll sig min inre bild av 
den stökiga pojken hyfsat intakt. 

Det var egentligen inte förrän jag gjorde min praktik som skolkurator i en grundskola som jag 
reflekterade närmare över flickor och ADHD. Nu satt jag med i elevvårdsteamsmöten och 
hörde diagnosmisstankar kastas mellan skolkurator, speciallärare och skolpsykologer. Det 
handlade fortfarande mest om pojkar, men ett och annat flicknamn fanns med i 
diskussionerna. Under praktiken höll jag även egna stödsamtal med elever och träffade 
bland annat en flicka som under en längre tid varit väldigt stödsökande utan att någon hade 
kunnat få grepp om vad som hon egentligen sökte hjälp för. Eftersom hon klarade sig bra i 
skolan och inte verkade ha några större sociala svårigheter så kunde hon inte prioriteras 
förrän nu, då det fanns extra resurser i form av mig som praktikant. Efter ett antal samtal så 
började bilden av flickans situation klarna – kunde det röra sig om ADD eller ADHD? Hos en 
flicka? Plötsligt var jag tvungen att revidera min uppfattning om vem som kunde ha 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och hur dessa kunde yttra sig. Jag bestämde mig 
därför för att undersöka det hela närmare när det blev dags att skriva mitt examensarbete. 

När jag började läsa på inför min uppsats slogs jag av att det mesta av den forskning som jag 
kunde hitta genomförts på framför allt vita pojkar och män och framför allt genomförts inom 
fälten för medicin och psykologi. Det var sällan som deltagarna i studierna själva fick komma 
till tals som hur det är att få en ADHD-diagnos, och särskilt sällan som den rösten gavs till 
unga kvinnor. Detta var något jag reagerade på då de utmaningar man stöter på under de 
första vuxenåren sannolikt skiljer sig en hel del från de utmaningar som man ställs inför som 
barn eller efter tjugoårsåldern. Jag kom också att fundera över vad en diagnos egentligen är i 
en sociologisk mening – vad fyller den för funktion i det mellanmänskliga samspelet? Och 
hur kommer det sig att det är först det senaste århundrandet som vi kommit att 
uppmärksamma överaktiva, impulsiva personer med koncentrationssvårigheter? 

I denna uppsats har jag inte utrymme att besvara samtliga av dessa frågor utan har därför 
valt att begränsa mig till att undersöka unga kvinnors upplevelser av att få en ADHD-diagnos 
efter grundskolan. Denna studies bidrag till forskningsområdet är således en ökad förståelse 
för unga kvinnors upplevelser av att få en ADHD-diagnos samt för betydelsen diagnosen har i 
deras vardagliga liv. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att uppnå en fördjupad förståelse för hur upplevelsen av att få 
en ADHD-diagnos kan se ut för unga kvinnor samt vilken betydelse en ADHD-diagnos kan ha 
för unga kvinnor. 

1.3. Frågeställningar 

De frågeställningar som studien ämnar besvara är 

a) Hur har de intervjuade kvinnorna upplevt att få en ADHD-diagnos? 
b) Vilken betydelse har diagnosen haft för de intervjuade kvinnorna? 

1.4. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består, förutom detta inledande avsnitt, av fem avsnitt där det första är en 
litteraturöversikt av forskning inom ADHD-området. I detta avsnitt kommer jag att 
presentera ett axplock av de studier som har gjorts inom området under rubrikerna 
”Attention Deficit/Hyperactivity Disorder”, ”Flickor med ADHD” och ”Kvinnor med ADHD”. 
Därefter följer ett avsnitt där jag ägnar mig åt de teoretiska utgångspunkter som är viktiga 
att ha med sig i bakhuvudet vid läsningen av analysen av mina resultat, vilket innefattar dels 
en närmare förklaring av vad som avses med socialkonstruktionism men också en översiktlig 
presentation av diagnossociologi, medikalisering och känsla av sammanhang (KASAM) där 
framför allt det sistnämnda är av stor betydelse för analysen. Sedan följer ett avsnitt där jag 
behandlar de metodologiska aspekterna av studien så som datainsamlingsmetod, 
analysmetod, informanter samt de etiska överväganden som har gjorts under studiens gång. 
Därefter följer avsnittet där jag presenterar och analyserar de resultat jag kommit fram till i 
min studie, och till sist en avslutande diskussion av mina resultat i förhållande till tidigare 
studier och de teoretiska utgångspunkterna, studiens begränsningar och forskningsfrågor 
som har väckts som en följd av denna studie. 
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2. Litteraturöversikt 
I detta avsnitt kommer jag att behandla den litteratur om ADHD som har ingått i min 
inläsning inom området. En del av litteraturen har jag hittat via Primo Central (Uppsala 
Universitetsbiblioteks internetbaserade sökverktyg för artikelsökningar i elektroniska 
databaser) med hjälp av sökorden ”girls”, ”women” och ”ADHD” och andra delar av 
litteraturen har jag sökt upp efter referenser i andra studier eller i Statens beredning för 
medicinsk utvärderings (hädanefter förkortat SBU) rapport ”Flickor med ADHD” från 2005. 
Jag har även tagit hjälp av en del av den kurslitteratur som har använts tidigare under min 
utbildning. 

Jag kommer först att gå igenom forskning som behandlar ADHD på ett mer allmänt plan för 
att ge en större bild av vad hur forskningen inom området ser ut. Jag kommer sedan gå 
vidare till forskning som fokuserar mer specifikt på flickor med ADHD, eftersom kvinnorna i 
min studie inte för allt för länge sedan var flickor. Därefter kommer jag att gå över till 
forskning som rör kvinnor och ADHD, vilket är den del av området som denna studie framför 
allt placerar sig i. 

2.1. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
SBU är en myndighet som har till uppgift att vetenskapligt utvärdera de åtgärder som tas 
inom vården i syfte att säkerställa att den vård som ges är så kostnadseffektiv så möjligt 
utifrån så stor nytta som möjligt för patienten och så resurseffektivt som möjligt för hälso- 
och sjukvården. Enligt deras rapport ”ADHD hos flickor” från 2005 så kan ADHD ”förenklat 
beskrivas som ett tillstånd med svårighet att reglera sitt beteende” (s. 15) främst i fråga om 
överaktivitet, koncentrationsförmåga och impulskontroll. ADHD är den vanligaste 
barnpsykiatriska diagnosen hos pojkar mellan 4-11 år, och enligt Broberg et al (2003) ligger 
prevalensen i internationellt genomförda studier av APA (American Psychological 
Association) på omkring 3-6% hos barn, medan man i Sverige räknar med att omkring 6% av 
barnen någon gång under sin uppväxt uppfyller kriterierna för ADHD. Enligt Broberg et al 
(ibid) räknar man med att pojkar får diagnosen ungefär tre till fyra gånger så ofta som flickor. 

Socialstyrelsen är en förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör bland annat hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. I deras kunskapsöversikt ”ADHD hos vuxna och barn” från 2002 
menar man att ADHD hos vuxna är en relativt ny företeelse på så vis att man för inte allt för 
länge sedan trodde att ADHD var ett tillstånd hos barn som ”växte bort” med tiden. Man 
förväntade sig att de flesta barn med ADHD inte skulle ha några symptom i vuxen ålder utan 
trodde att ADHD var en slags försening av hjärnans mognad och således skulle försvinna i 
och med att barnet blev vuxet. Senare forskning visade dock att merparten av de barn som 
fick diagnosen ADHD hade symptom som kvarstod i vuxen ålder, även om dessa kanske inte 
var lika uttalade och lätta att observera som hos barn. Detta ledde till att man började 
utreda och diagnostisera även vuxna med ADHD. Den mesta av forskningen är dock 
fortfarande genomförd på barn och främst på vita pojkar (Waite & Tran, 2010). Flickor och 
kvinnor är undantaget inom ADHD-forskning även om de på senare år kommit att 
uppmärksammas allt mer i litteraturen. Värt att nämna i sammanhanget är att det gjorts ett 
flertal studier på C-nivå de senaste åren som behandlar ADHD ur ett sociologiskt perspektiv 
och där en del fokuserar på kvinnor eller flickor med ADHD (Nordlund, 2008; Zettergren, 
2008; Ashir, 2011; Eneroth, 2011; Schröder-Ellner, 2011).  
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2.2. Flickor med ADHD 

De studier i den valda litteraturen som gjorts på flickor har främst varit kvantitativa till sin 
utformning och fokuserar på flickors svårigheter med kamratrelationer och skolprestationer 
(Mikami et al, 2008; Mikami & Lorenzi, 2011; Elkins et al, 2011; Cardoos & Hinshaw, 2011; 
Ohan & Johnston, 2011). Dock är det sällan som flickorna själva kommer till tals om sina 
upplevelser av att ha ADHD, utan forskningen baseras snarare på rapporter från lärare och 
föräldrar samt observationer i laboratorier. Fokus ligger ofta på andras upplevelser av flickor 
med ADHD, snarare än flickornas egna upplevelser av att ha ADHD. 

Ett undantag från båda ovan nämnda iakttagelser är Koro-Ljungberg med kollegors studie 
från 2008, där man undersökt afroamerikanska ungdomars upplevelse av att leva med 
ADHD. Studien följer två pojkar och två flickor med afroamerikansk bakgrund som uppfyller 
kriterierna för ADHD, även om bara en av pojkarna respektive en av flickorna har fått en 
faktisk ADHD-diagnos. Ungdomarna fick tillgång till var sin mobiltelefon som de kunde 
använda för att ringa upp en telefonsvarare och rapportera om interaktiva och kritiska 
händelser förknippade med hjälpsökande för ADHD-symptom, vilket gjorde att de kunde 
rapportera de upplevelser och händelser som de tyckte var relevanta på tidpunkter och 
platser där de själva kände sig bekväma med att delge sådan information. Syftet med studien 
var att studera på vilket sätt ungdomar konstruerar sina personliga upplevelser av ADHD i 
förhoppning om att kunna förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och ungdomar. 
Studien visade att ungdomarna sällan uppfattade sina ADHD-symptom (som exempelvis 
glömska, kort uppmärksamhetsspann, svårigheter att organisera sig och impulsivitet) som 
symptom på ADHD. (Koro-Ljungberg et al, 2008) 

En av de kvantitativa studier som genomförts inom området är Elkins et al (2011), där 
författarna spekulerar i att ADHD kanske har större effekt för flickor än för pojkar när det 
gäller social anpassning innan tonåren. Studien är genomförd på 499 tvillingpar av samma 
kön (varav 260 var kvinnlig tvillingpar) och undersökte om ADHD påverkar anpassning hos 
flickor och pojkar. Studien mätte tre olika aspekter av social anpassning – skolmässiga, 
relationella samt mental hälsa, behandling och medicinering – hos barnen baserat på 
barnens egna rapporter, föräldrarnas rapporter och lärarnas rapporter. Studiens resultat 
visade att flickor med ADHD, särskilt de med subtypen främst ouppmärksamhet, påverkades 
mer negativt i fråga om skolprestationer och kamratrelationer än pojkar med samma 
diagnos. Författarna menar att resultaten i studien kan bero dels på att flickor i allmänhet är 
mer studiemotiverade än pojkar och att flickor med den ouppmärksamma subtypen av 
ADHD därför bryter mot de förväntningar andra har på dem utifrån deras kön och därför 
utsätts för mer social stigmatisering. Författarna ger även den alternativa förklaringen att 
ouppmärksamhet gör att flickor har svårare att plocka upp de subtila sociala antydningar och 
normer som flickor förväntas vara medvetna om och förstå i större utsträckning än pojkar. 
(Elkins et al, 2011) 

Socialstyrelsens kunskapsöversikt från 2002 menar att flickor diagnostiseras med ADHD 
senare än pojkar på grund av att flickor i tidig ålder inte visar lika klara tecken på 
hyperaktivitet då pojkars och flickors lekbeteenden skiljer sig åt. Enligt kunskapsöversikten 
är en typisk bild av flickor med ADHD att deras problem inte uppmärksammas förrän i 
högstadiet då kraven på självständigt kunskapsinsamlande blir större och flickorna börjar 
skolka. Socialstyrelsens rapport menar att det därför kan dröja lång tid innan flickor 



11 
 

aktualiseras för utredning och det är inte ovanligt att detta sker först efter stora 
skolmisslyckanden. (Socialstyrelsen, 2002) 

2.3. Kvinnor med ADHD 

Flera studier inom området hävdar att ADHD hos kvinnor ofta är ett dolt, ignorerat eller 
feldiagnostiserat tillstånd som ofta tolkats om depressioner eller ångestsyndrom innan en 
ADHD-diagnos ställs (Quinn, 2005; Waite, 2005). Quinn menar att många kvinnor med ADHD 
upplever psykologiska och skolmässiga funktionsnedsättningar och att de flesta dessutom 
rapporterar låg självkänsla, försämrade sociala relationer och en generell känsla av 
nedslagenhet (Quinn, 2005). Waite & Ivey (2009) drar till och med slutsatsen av sin fallstudie 
att odiagnostiserad och obehandlad ADHD hos kvinnor innebär att kvinnorna begränsas i sin 
potential att blomstra socialt, akademiskt, interpersonellt och i sina familjeroller. 

Som en reaktion på den tidigare ADHD-forskningen som främst inriktat sig kvantitativa 
studier av vita pojkar och män så genomförde Waite & Tran (2010) en kvalitativ studie som 
undersökte sexton kvinnor med ADHD-diagnos som själva ansåg sig tillhöra etniska 
minoriteter och som för tillfället bedrev högskolestudier. De specifika målen med studien var 
att utforska kvinnors perspektiv på ADHD, att undersöka kvinnors upplevelser av ADHD och 
hur det påverkar deras livsbana samt att identifiera komorbida tillstånd (det vill säga 
”sjukliga” tillstånd som förekommer samtidigt som en primär sjukdom hos en och samma 
person) som kvinnorna själva rapporterade. Ett av studiens fynd var att många kvinnor 
utvecklade en större förståelse för sig själva och sina beteenden efter att de hade fått en 
ADHD-diagnos.  

 En kvantitativ studie inom området är Rucklidge & Kaplans (2000) studie av hur kvinnor fått 
sin ADHD-diagnos som vuxna dels tillskriver sig egenskaper och omdömen och dels uppfattar 
sin barndom. Dessa jämfördes med kvinnor som inte hade någon ADHD-diagnos. I studien 
ingick dels ett test där tolv hypotetiska scenarion prestenterades för kvinnorna (exempelvis 
att kvinnan fick sparken från sitt jobb) och kvinnorna fick ange den mest troliga orsaken till 
att detta skulle hända dem. Efter det fick de fyra frågor om den orsak de gav till varje 
scenario – i hur stor utsträckning de trodde att orsaken till detta berodde på dem själva eller 
andra, i hur stor utsträckning de trodde de hade kontroll över händelseförloppet, i hur stor 
utsträckning de trodde att anledningen var sannolik att upprepa sig i framtiden samt i hur 
stor utsträckning som denna anledning påverkade deras liv. Den andra delen av studien var 
två enkätundersökningar som mätte kvinnornas upplevelser av barndomen och missnöje 
under barndomen. Resultaten av studien visade att kvinnor med ADHD oftare upplevde sig 
själva som maktlösa och att maktlösheten genomsyrade samtliga scenarion i större 
utsträckning än hos kvinnor utan ADHD. De rapporterade också mer missnöje från sina 
föräldrar, kamrater och lärare under sin barndom än kvinnor utan ADHD. 

Sammanfattningsvis så har den forskning jag har funnit inom området haft en kvantitativ 
ansats snarare än en kvalitativ och tycks framför allt vara inriktad på barn och särskilt på 
pojkar. De studier som har gjorts på flickor har framför allt kommit att fokusera på de 
relationella och skolmässiga aspekterna av att ha en ADHD-diagnos. När det gäller kvinnor så 
antas ADHD vara problematiskt och en förhindrande faktor för kvinnors välgång både 
karriärsmässigt och relationellt, mycket på grund av den låga självkänsla som ett flertal 
studier rapporterar om. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teorier och perspektiv som utgör 
utgångspunkten för denna uppsats. Jag börjar med ett kort avsnitt om den 
socialkonstruktionistiska synen på verkligheten och på kunskap, vilket utgör grunden för 
resterande delar av detta avsnitt. Därefter kommer jag att gå igenom de tankegångar inom 
diagnossociologin som kommer att vara viktiga för att förstå analysen i denna uppsats, 
liksom medikaliseringsbegreppet som kommer i avsnittet som följer där jag också kopplar in 
social kontroll i förhållande till medikalisering. Teoriavsnittet avslutas med ett avsnitt om 
KASAM, känsla av sammanhang, samt ett salutogent perspektiv vilket kommer att vara den 
mest centrala utgångspunkten i min analys. 

3.1. Socialkonstruktionism 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är som tidigare nämnts 
socialkonstruktionistisk och utgår därför från antagandet att det inte finns någon objektiv 
kunskap om verkligheten, utan att den kunskap vi har om verkligheten alltid är konstruerad i 
samspelet mellan människor. Detta sätt att se på kunskap och på verkligheten skiljer sig från 
exempelvis den positivistiska tanketraditionen där man menar att det finns en objektiv 
sanning som vi, med rätt metoder, kan iaktta. (Burr, 2003) 

Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt innebär att man förhåller sig kritisk till 
vedertagna ”sanningar” eftersom man menar att det inte går att frikoppla ”sanningen” från 
den historiska och kulturella kontext som den har uppstått i. Vi kan heller inte koppla ifrån 
det filter som våra egna erfarenheter av världen utgör, vilket spelar roll för hur vi själva 
uppfattar världen omkring oss. (ibid) 

Som en följd av detta förhållningssätt blir även sådant som vi kanske uppfattar som 
objektivt, som exempelvis diagnoser och diagnoskriterier, sociala konstruktioner som 
vidmakthålls för att vi är någorlunda överens om vad vi menar med ett begrepp. ADHD är 
således en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men också en social konstruktion så till 
vida att vi har bestämt oss för att vissa egenskaper och beteenden avviker från det vi 
uppfattar som ”normalt” och därför faller inom kategorin för ADHD. Detta leder oss in på 
nästa avsnitt, som behandlar hur vi konstruerar diagnoser ur ett sociologiskt perspektiv. 

3.2. Diagnossociologi 

Jutel menar att diagnoser både är de befintliga kategorierna som den medicinska 
professionen enats om för att kunna bestämma ett visst tillstånd vilken den anser vara 
patologiskt, och den process genom vilken man applicerar denna etikett på tillståndet. 
Diagnoser organiserar ohälsa på så sätt att en diagnos namnger ett tillstånd, identifierar 
möjliga behandlingsalternativ och gör det möjligt att ge en prognos för utfallet av tillståndet. 
Utöver det fyller även diagnoser en administrativ funktion, då den ger patienten tillgång till 
saker som återbetalning från försäkringsbolag och receptbelagda mediciner. Jutel menar 
vidare att diagnoser även fyller andra funktioner – exempelvis ger en diagnos även patienten 
”rätt” att vara sjuk. Detta innebär att personens beskrivningar av sitt mående och sitt 
tillstånd ges ny mening och går från att vara klagomål eller inbillning till att vara ”riktiga” i 
och med att en diagnos sätts. (Jutel, 2009) 

Diagnoser är också ett kulturellt uttryck för vad ett samhälle vid en viss tidpunkt är beredda 
att acceptera som normalt (Jutel, 2009). Historiskt sett har vi betraktat bland annat 
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homosexualitet och drapetomani (slavars tendenser att försöka fly från sina ägare) som 
sjukliga tillstånd, vilket idag är diagnoser som vi sedan länge förkastat (Brown, 1995).  Blaxter 
(1978) menar att nutida diagnostiska kategorier kan betraktas som ”a museum of past and 
present concepts of the nature of disease” (s. 10), medan Brown (1995) tar det ett steg 
längre och menar att man kan se diagnoser som ”the sociomedical archives wherein we find 
the history of action by all levels of the health care system” (s. 40). 

Brown har utvecklat en teoretisk och analytisk modell för diagnoser som sociala 
konstruktioner. Den sociala konstruktionen involverar enligt Brown ett verkligt eller 
förmodat tillstånd och en biomedicinsk definition där tillståndet är antingen sjukdomen, 
funktionsnedsättningen eller det psykiska tillståndet. Tillståndet är antingen generellt 
accepterat eller icke-accepterat, och den biomedicinska definitionen är antingen tillämpad 
eller inte tillämpad. Med hjälp av dessa variabler framträder fyra kategorier som Brown 
kallar för 1) rutinmässigt definierade tillstånd, som vanligtvis är accepterade och där 
biomedicinska definitioner kan appliceras; 2) medikaliserade tillstånd, som inte är generellt 
accepterade men som det finns en biomedicinsk definition för; 3) omstridda tillstånd som är 
generellt accepterade, men där det inte finns någon biomedicinsk definition för eller där 
definitionen av tillståndet är omtvistat och 4) potentiellt medikaliserade definitioner, där 
tillståndet inte är accepterat och det heller inte finns någon biomedicinsk definition. (Brown, 
1995)  

Brown menar vidare att tillstånden inte alltid faller i ena eller andra kategorin och de 
tenderar att förflytta sig mellan olika kategorier beroende av i vilken historisk och 
samhällelig kontext man befinner sig i. Ett exempel på det är homosexualitet, som föll inom 
ramen för typ 2-tillstånd inom psykiatrin till dess att pressen från aktivister fick APA att ta 
bort homosexualitet som en mental störning.  ADHD faller inom ramen för den tredje 
kategorin, omstridda tillstånd som är generellt accepterade men där definitionen av 
tillståndet är omtvistat. (ibid) 

Den andra modellen som Brown utarbetat behandlar de olika stadierna i den sociala 
konstruktionen av sjukdomar, vilka han definierar som 1) identifikation och diagnos; 2) 
upplevelsen av sjukdomen; 3) behandling och 4) utfall. Det första stadiet, identifikation och 
diagnos, är enligt Brown den sociala upptäckten av en sjukdom – hur ett tillstånd upptäcks 
och vem som upptäcker det. Brown menar att lekmän ofta är centrala i upptäckten av 
sjukdomar och tillstånd. Människor är ofta medvetna om problem som inte kommer upp 
rutinmässigt vid medicinska undersökningar. Sjukdomar och tillstånd som upptäcks på detta 
sätt är ofta ”konfliktfyllda” eftersom de kan strida mot biomedicinska och samhälleliga 
auktoriteter. (ibid) 

Brown nämner även sociala rörelser som viktiga vid upptäckt av tillstånd och sjukdomar. Det 
vanligaste är att lekmannaupptäckt föregår sociala rörelser som tenderar att bildas när 
tillräckligt många individer känner igen och handlar utifrån en sjukdom för att tillsammans 
lyfta sina frågor och få erkännande från medicinskt håll. Även professionella faktorer och 
organisationella och institutionella faktorer tas upp som viktiga för upptäckten av tillstånd 
och sjukdomar. (ibid) 

Nästa steg i processen är upplevelsen av sjukdomen. När en sjukdom eller ett tillstånd har 
upptäckts så bidrar människors upplevelser av sjukdomen till en ständig förändring i hur 
tillståndet konstrueras. Människor kan ha samma diagnos och sägas ha samma sjukdom eller 
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tillstånd, men ändå uppleva det väldigt olika. Brown menar att skillnader i hur människor 
upplever sitt tillstånd kan bero på många olika faktorer som exempelvis socialt stöd från 
familj och vänner, upplevd påverkan på sociala och personliga relationer eller på 
arbetsförmåga och fysisk rörlighet. Om det dessutom finns ett socialt stigma kring tillståndet 
eller sjukdomen så kretsar också upplevelsen mycket kring att undvika att andra människor 
upptäcker det. (ibid) 

Det tredje steget benämner Brown som behandling. Man skulle kunna säga att diagnos och 
behandling egentligen är två skilda saker, men Brown menar att det är svårt att tala om 
diagnoser utan att tala om behandling eftersom en del av den sociala konstruktionen av en 
diagnos är den sociala konstruktionen av vad som man anser är rätt behandling (ibid). Om 
man tittar på den sociala konstruktionen av cancer så kommer man ganska snart in på den 
sociala konstruktionen av vad som är en riktig behandling av cancer, eftersom vi redan är 
ganska överens om vad som är att betrakta som sjukdomstillståndet cancer. Om vi däremot 
tittar på fibromyalgi, som är ett mer omstritt tillstånd, så är behandling kanske inte lika 
centralt i hur vi konstruerar diagnosen eftersom vi till att börja med inte är särskilt överens 
om vad tillståndet innebär och om det överhuvudtaget existerar enligt den medicinska 
professionen. 

Det fjärde och sista steget är utfall, där Brown konstaterar att sociala faktorer kan påverka 
konstruktionen av utfallet för ett tillstånd på många olika sätt. Som exempel nämns olika 
studier på schizofreni som visat på bättre återhämtning från sjukdomen exempelvis i 
utvecklingsländer och under brist på arbetskraft. Detta har bidragit till uppfattningen om 
schizofreni har reviderats till det positiva. (ibid) 

3.3. Medikalisering 

Medicinsociologen Peter Conrad (1992) definierar medikalisering som den process som 
omvandlar icke-medicinska problem till att definieras och behandlas som mediciniska, 
vanligtvis i termer om störningar och sjukdomar. Att medikalisera är med andra ord att göra 
mediciniskt. 

Conrad menar att medikalisering kan ske på tre olika plan – konceptuellt, institutionellt och 
interaktionellt. På det konceptuella planet används en medicinsk vokabulär eller modell för 
att ”ordna” eller definiera det givna problemet – få professionella inom det medicinska 
området måste vara involverade och medicinsk behandling tillämpas inte nödvändigtvis. På 
det institutionella planet kan organisationer anta ett mediciniskt tillvägagångssätt för att 
behandla ett specifikt problem som organisationen specialiserar sig inom. Läkare kan 
fungera som grindvakter för förmåner som endast är berättigade för organisationer 
som antar en medicinsk definition och förhållningssätt till ett problem, men där det 
dagliga arbetet utförs av icke-medicinsk personal. På det interaktionella planet är läkare 
direkt involverade. På detta plan pågår medikalisering som en del av läkare-
patientinteraktionen, när en läkare definierar ett problem som medicinskt eller behandlar 
ett ”socialt” problem med en medicinsk form av behandling. (Conrad, 1992) 

Conrad menar vidare att det går att urskilja tre olika typer av social kontroll genom 
medikalisering, även om de ofta överlappar varandra – medicinisk ideologi, medicinsk 
kollaboration och medicinteknologi. Utöver det nämner Conrad även en fjärde typ av social 
kontroll som stammar från Foucaults arbeten om maktutövning, medicinsk övervakning, 
vilket är den form av social kontroll som jag kommer att kommentera i min analys.  Där 
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menar Conrad att vissa tillstånd eller beteenden ses med en ”medicinsk blick”, och att läkare 
därför kan göra anspråk på alla aktiviteter som rör tillståndet. Ett exempel på detta är 
förlossningar som historiskt sett har varit någonting som har skett i hemmet utan medicinsk 
personal närvarande men som numera så gott som alltid sker på sjukhus med utbildad och 
specialiserad personal som övervakar hela processen (ibid). 

3.4. Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) utgår från ett salutogent perspektiv på hälsa respektive 
ohälsa. Istället för att fokusera på vad det är som gör en människa ”sjuk” eller ohälsosam, så 
fokuserar man istället på vad det är som gör en människa ”frisk” eller att hen klarar sig trots 
ohälsa. (Antonovsky, 2005) 

Antonovsky menar att känsla av sammanhang kan brytas ner i tre beståndsdelar, men att de 
inte går att mäta fristående av varandra. Dessa delar benämns som begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. (ibid) 

Den första beståndsdelen – begriplighet – är den kognitiva komponenten som mäter i vilken 
utsträckning inre och yttre stimuli uppfattas som greppbara, förutsägbara och 
sammanhängande. En person med låg känsla av begriplighet inför sitt liv eller inför en 
situation kommer att uppfatta sitt liv och de händelser som ingår i det som mer kaotiska och 
oförklarliga, medan en person med hög begriplighet kommer att uppfatta även 
oförutsägbara händelser som plötsliga dödsfall eller till och med krig som förklarliga (ibid). 

Hanterbarhet är den andra beståndsdelen och beteendekomponenten som mäter vilka 
resurser som individen upplever sig ha för att klara av de situationer som hen ställs inför i 
form av yttre och inre stimuli. Dessa resurser kan vara den egna personen men kan lika 
gärna vara familj, vänner, partner eller till och med Gud. Personer med låg känsla av 
hanterbarhet kommer att känna att livet är orättvist och drabbar dem, medan personer med 
hög känsla av hanterbarhet kommer att vara mer trygga i att svåra saker händer i livet men 
att man kommer över sorgen och lär sig att leva med den (ibid). 

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet och syftar på i vilken utsträckning som 
händelser i livet har en känslomässig innebörd för individen, och i hur stor utsträckning som 
man upplever att vissa motgångar och problem i livet är värda att lägga ner tid och energi på 
– kort sagt, hur motiverad man är att ta sig igenom svåra perioder i sitt liv (ibid). 

Som tidigare har nämnts så menar Antonovsky att de olika delarna är beroende av varandra, 
men om man ska skilja ut någon av dem som viktigare än de andra två så är en känsla av 
meningsfullhet den som är absolut mest nödvändig. En person med låg känsla av 
begriplighet och låg hanterbarhet men med hög meningsfullhet kommer att söka efter 
förklaringar och resurser för att klara av svåra situationer eftersom de har en känsla av att 
det är värt att lägga ner energi och engagemang på att ta sig igenom dem och på så sätt öka 
sin begriplighet och hanterbarhet, medan en person med låg meningsfullhet inte kommer 
att försöka eftersom hen inte kommer att se någon poäng i att göra det (ibid). 

Den teori som är mest central för min analys av de som nämnts i detta avsnitt är 
Antonovskys teorier om känsla av sammanhang, och särskilt begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet vilka alla kommer att avhandlas under egna avsnitt. 
Medikaliseringsbegreppet kommer jag att använda för att visa på hur så väl kvinnorna själva 
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som deras omgivning omvandlar beteenden till symptom, och de diagnossociologiska 
tankarna för att undersöka vilken mening diagnosen har både praktiskt och känslomässigt 
för kvinnorna i studien. 
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4. Metod 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Denna studie bygger på tre intervjuer med kvinnor mellan 24 och 30 år som fått en ADHD-
diagnos efter avslutad grundskola. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från en 
postmodernistisk konstruktionistisk kunskapssyn inspirerad av Kvale & Brinkman (2009). 
Mitt grundantagande är således att kunskap är någonting som skapas mellan minst två 
seenden och att det inte finns någon objektiv verklighet som man kan undersöka och få 
kunskap om. Istället menar jag att vi konstruerar verkligheten i samspelet med andra 
människor och att det därför inte meningsfullt att försöka studera en objektiv verklighet, 
men däremot intressant att undersöka hur olika konstruktioner av verkligheten ser ut. 

Kvale menar att ”den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades 
synvikel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 
vetenskapliga förklaringarna” (1997, s. 9). Att göra kvalitativa intervjuer är med andra ord att 
befinna sig i ett socialt samspel med dem som är föremål för forskningen, och som en 
konsekvens av detta så sker analys och datainsamling i växelverkan med varandra. 

Intervjuerna är genomförda under november och december månad i en mellanstor svensk 
stad och en svensk storstad efter en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2), vilket 
innebär att samma frågor har ställts till alla informanter och att frågorna är öppna till sin 
karaktär (Bryman, 2002). Informanterna har själva fått välja var intervjun ska genomföras för 
att de ska känna sig bekväma med intervjusituationen, vilket har inneburit att samtliga av 
intervjuerna har genomförts på offentliga platser som exempelvis kaféer. Informanterna har 
därför erbjudits fika som kompensation för sitt deltagande. Vid ett intervjutillfälle har jag 
haft hjälp av en kurskamrat som fört kompletterande anteckningar vid intervjun, men alla 
intervjuer också har spelats in med diktafon.  

4.2. Analysmetod 

Som metod för analys har jag först transkriberat de inspelade intervjuerna så nära det 
inspelade materialet som möjligt för att bibehålla mina informanters röster i materialet 
eftersom det jag strävar efter i denna studie är just att ge en förbisedd grupp utrymme att 
göra sina röster hörda. Därefter har jag med inspiration från Kvale (1997) gjort en 
meningskoncentrering av materialet vilket innebär att man koncentrerar intervjuutskrifterna 
till kortare sammanfattningar av det som sägs. Syftet med detta har varit att göra materialet 
mer lätthanterligt i förhållande till den innehållsanalys av materialet som jag genomfört 
därefter. 

I min innehållsanalys har jag valt att beröra det som är manifest i intervjuerna, alltså det som 
sägs rakt ut. Jag har utifrån de meningskoncentrerade versionerna av mina intervjuer 
identifierat meningsbärande enheter som därefter har kodats för att så småningom bilda 
olika kategorier. Utifrån detta har jag sedan analyserat materialet med utgångspunkt i de 
teorier som jag har nämnt i mitt teoriavsnitt. 

4.3. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är vanskliga begrepp att använda i en kvalitativ intervjustudie som 
denna eftersom jag inte har en positivistisk utgångspunkt i min syn på kunskap. Jag menar 
som bekant att kunskap inte är en objektiv sanning utan alltid är någonting som uppstår 
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mellan två seenden, och kan därför inte garantera att en annan person skulle få exakt 
samma svar som mig vid en intervju trots att jag har förhållit mig till en intervjuguide. Det är 
helt enkelt inte särskilt meningsfullt att tala om begreppen reliabilitet och validitet i den 
traditionella mening som de vanligtvis avses i detta fall. Jag delar därför Kvale & Brinkmanns 
(2009) uppfattning om reliabilitet och validitet som en hantverksskicklighet som genomsyrar 
hela studiens process och de val som har gjorts i varje del av denna uppsats. Med denna 
utgångspunkt blir det istället mer intressant att titta på hur öppna respektive slutna de 
frågor som har ställts i intervjuerna har varit och hur noggrant transkriberade 
intervjuutskrifterna är gjorda i förhållande till det inspelade materialet. 

4.4. Etiska aspekter 

Precis som med reliabilitet och validitet så menar Kvale (1997) att etiska avgöranden inte 
görs i någon avskild del av studien utan är genomsyrar alla stadier i forskningsarbetet. Det 
innebär att jag under studiens gång tagit ställning till olika etiska aspekter vid ett flertal olika 
tillfällen, vilket jag nu kommer att redogöra för. 

I tematiseringsfasen menar Kvale (1997) exempelvis att man ska formulera studiens syfte på 
ett sådant sätt att intervjuundersökningen inte bara tar hänsyn det vetenskapliga värdet av 
det insamlande materialet utan även ska sträva efter att förbättra den undersökta mänskliga 
situationen. Syftet med denna studie har varit dels att undersöka hur upplevelsen av att få 
en ADHD-diagnos som ung kvinna och dels att undersöka vilken betydelse diagnosen har för 
de intervjuade kvinnorna, ett syfte som har valts med avsikten att bredda förståelsen för 
gruppen som i övrig ADHD-forskning är en ofta förbisedd grupp, trots att de sannolikt möter 
utmaningar och situationer som skiljer sig både från flickors och äldre kvinnors erfarenheter. 

I planeringsfasen menar Kvale (1997) att den centrala etiska frågeställningen är att samla in 
ett informerat samtycke från studiens informanter. Enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska 
riktlinjer så innebär detta att informanterna ska informeras om 1) vad studien syftar till och 
2) alla de aspekter av studien som kan tänkas påverka deras villighet att delta i studien samt 
3) att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Först efter detta kan ett 
informerat samtycke till medverkan i studien lämnas. 

Vid deltagandet i den aktuella studien så har informanterna fått den viktigaste 
informationen om studiens syfte redan i mejlkorrespondensen inför intervjun och vid 
intervjutillfället givits möjlighet att ställa frågor om det är någonting de funderar kring innan 
dess att intervjun har påbörjats. Det informerade samtycket har därefter lämnats muntligen 
för att minska mängden material i studien som på något sätt kan härledas till de enskilda 
individerna. 

Nästa stadie där Kvale (1997) menar att det finns en etisk frågeställning att beakta är vid 
själva intervjusituationen, där det måste stå klart hur konfidentialiteten ska bevaras. 
Intervjuerna har spelats in med en digital diktafon efter samtycke från informanterna med 
löfte om att ljudfilerna kommer att förstöras så snart studien är klar. För att informanterna 
själva ska känna sig bekväma med intervjusituationen har de fått möjlighet att välja själva 
var de vill genomföra intervjun och man får därför anta att de har känt sig bekväma med att 
berätta om sina upplevelser på de offentliga platser där intervjuerna ägt rum. 

Konfidentialitetsfrågan är även närvarande under utskriftsstadiet (Kvale, 1997). Med tanke 
på detta har kvinnorna och eventuella anhöriga eller ortsnamn som har nämnts vid 
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intervjuerna anonymiserats och deras riktiga namn finns därför inte nedtecknade 
någonstans i forskningsmaterialet. Vidare när det gäller etiska aspekter av intervjuutskriften 
har jag valt att hålla mig så nära den ursprungliga inspelningen av intervjun som möjligt, 
vilket har inneburit att jag har behållit talspråket till största del intakt. Kvale (1997) menar 
att detta kan uppfattas som kränkande för informanterna som deltagit i studien eftersom de 
kan framstå som ”dumma”, men jag litar på att så väl informanter som andra läsare av 
denna studie inser att vi alla stakar oss, tänker högt och tvekar innan vi svarar på frågor och 
att det därför knappast kan sägas ha någonting med informanternas intelligens eller 
vältalighet att göra. 

Kvinnorna i studien har inte fått möjlighet att läsa intervjuutskrifterna innan analysen. Detta 
beror främst på tidsaspekten för denna studie då det hade varit svårt att färdigställa 
uppsatsen i tid med ytterligare ett led i kontakten med informanterna. På grund av detta har 
jag varit ganska försiktig i min analys och främst koncentrerat mig på det som faktiskt sägs i 
intervjuerna och inte fokuserat så mycket på ordval eller vad som sägs implicit.  

4.5. Urval 

De urvalskriterier som har gällt för studien har varit att informanten ska vara minst 18 år och 
högst 30 år fyllda och ha fått sin ADHD-diagnos efter avslutad grundskola. Avslutad 
grundskola betyder i detta fall inte att informanten har fullständiga betyg på grundskolenivå, 
utan att informanten vid diagnostiseringen inte längre befann sig i en grundskoleliknande 
miljö på daglig basis i egenskap av elev. Anledningen till denna avgränsning är att jag i denna 
studie intresserar mig för kvinnor som har fått diagnosen snarare som unga kvinnor än som 
barn, eftersom jag menar att det antagligen är ganska stor skillnad i upplevelsen att få 
diagnosen på eget initiativ respektive upplevelsen av att få diagnosen på initiativ av skola 
eller föräldrar. 

Gällande urval i ålder så har jag valt att sätta den nedre åldersgränsen för deltagande i 
studien vid arton års ålder. Denna avgränsning har jag gjort av två anledningar – den första 
är att man enligt svensk lagstiftning blir myndig och därmed vuxen i lagens mening vid sin 
artonårsdag och därefter ofta benämns som ”ung vuxen”. Den andra anledningen är att jag 
tror att det kan vara bra att ha fått lite perspektiv på sin uppväxt vilket jag tror kan vara svårt 
om man själv befinner sig i gränslandet mellan att betraktas som ett barn eller som en 
vuxen. 

Den övre åldersgränsen är satt till 30 år. Min tanke med denna avgränsning är dels att jag vill 
att ADHD ska ha existerat som begrepp under åtminstone en viss del av barndomen för 
informanterna, och dels att jag vill fokusera på hur unga kvinnor upplever att få en ADHD-
diagnos. Vad som är en ”ung kvinna” eller en ”ung vuxen” är givetvis svårt att definiera med 
tanke på att vi tillämpar många olika gränser för detta i samhället. Exempelvis är man att 
betrakta som vuxen i lagens mening vid 18 års ålder, medan man inte får köpa alkohol på 
Systembolaget förrän vid 20 års ålder eller sterilisera sig förrän vid 25 års ålder. Samtidigt 
som vi betraktas som ”vuxna” i materiell och relationell mening allt senare i fråga om saker 
som till exempel ekonomiskt oberoende, fast arbete och bildande av familj. Jag har därför 
valt att betrakta personer mellan 18 och 30 år som unga vuxna, och personer som definierar 
sig själva som kvinnor inom detta åldersspann som unga kvinnor.  

Informanterna har rekryterats genom bekvämlighetsurval som i allmänhet betyder att man 
väljer de informanter som finns närmast till hands (Jacobsen, 2007) och i detta specifika fall 
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har detta inneburit att jag har annonserat efter intervjupersoner på två internetforum för 
personer med ADHD och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHDforum.se, 
Riksförbundet Attentions forum) samt via Riksförbundet Attentions Facebook-sida, vilket 
genererade två av studiens tre informanter (de annonstexter som användes för 
rekryteringen via dessa sidor återfinns i bilaga 1). Den tredje informanten rekryterades via 
en kurskamrat som skriver sitt examensarbete inom ett angränsande område. Hon berättade 
om min studie för en av sina informanter som sedan kontaktade mig eftersom hon var 
intresserad av att delta i studien. Bekvämlighetsurval är en typ av urval som i möjligaste mån 
bör undvikas, men eftersom jag inte har haft tillgång till vare sig medlemsregister från något 
riksförbund för personer med ADHD eller till patientregister för personer som 
diagnostiserats med ADHD så har det varit det urval som jag med de begränsningar gällande 
tid och omfattning för denna uppsats har haft möjlighet att göra. Det innebär att de tre 
informanter som deltagit i studien på många sätt liknar varandra, vilket i sin tur innebär att 
det säkerligen finns många upplevelser hos unga kvinnor som inte finns representerade i 
denna studie. Det ska dock påpekas att en kvalitativ studie oberoende av typ av urval aldrig 
kan vara representativ för en hel grupp, utan endast för de personer som deltagit i studien. 

4.6. Informanter 

I studien har tre kvinnor deltagit som samtliga bor i en svensk storstad och en svensk 
mellanstor stad. De redovisas här under fingerade namn: 

Anna, 30 år, har inga andra diagnoser än ADHD och har vid intervjutillfället haft sin diagnos i 
ett par månader. Hon medicinerar vid intervjun för sin ADHD. 

Britta, 26 år, har utöver sin ADHD-diagnos även en läs- och skrivsvårighetsdiagnos. Sin 
ADHD-diagnos har hon haft i drygt två år och hon medicinerar vid intervjun för sin ADHD. 

Cecilia, 24 år, har inga andra diagnoser än ADHD men har eller har haft andra samtidiga 
besvär som depressioner, tvångstankar, ångestsyndrom och ätstörningar. Hon fick sin 
diagnos för ungefär 3-4 år sedan och medicinerar vid intervjutillfället inte på grund av 
graviditet. 
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5. Resultat och analys 

5.1. Att utredas för ADHD 

5.1.1. Vägen till utredning 

Vägen till utredningen har sett väldigt olika ut för de tre kvinnorna i studien, men 
gemensamt för dem alla tre är att de alla var minst tjugo år när de fick diagnosen. Två av 
dem har syskon som tidigare har utretts för och fått diagnosen ADD, vilket är en snarlik 
diagnos som dock inte inbegriper hyperaktivitets- och impulsivitetskriterierna. Två av dem 
har också fått tidigare diagnoser eller behandlats för tillstånd som de inte fått en regelrätt 
diagnos för, som bipolär sjukdom, depression, ångestsyndrom och läs- och skrivsvårigheter.  

En av kvinnorna, Britta, berättar att hon egentligen aldrig funderat över om hon skulle kunna 
ha en ADHD-diagnos förrän hon var på en föreläsning om ADHD och ADD för att lära sig mer 
om sin systers diagnos. När halva föreläsningen hade gått så kände hon igen sig själv mer än 
vad hon kände igen sin syster i föreläsarens beskrivningar. Efter att ha funderat på den 
möjligheten ett tag och pratat med en kompis som också tyckte att det lät som en 
beskrivning som stämde in på Britta, så tog hon kontakt med en mottagning för unga och fick 
därigenom hjälp att ganska snabbt få igång en utredning. 

Anna hade precis som Britta också ett syskon med en ADD-diagnos, men hade inte heller 
funderat över om hon också hade en diagnos förrän hennes mamma sa att hon tyckte att 
Anna och hennes lillebror var väldigt lika som personer och att hon kanske också borde 
utreda sig. Anna funderade ett ganska bra tag över det innan hon till slut bad om att få en 
utredning, vilket hon tror var bra på så sätt att hon hade hunnit bearbeta möjligheten att 
hon hade en diagnos innan hon blev aktuell för en utredning. 

Cecilias historia skiljer sig från de andra kvinnornas historia på så sätt att hon tidigare hade 
varit föremål för psykiatrin och blivit felbehandlad för bipolär sjukdom, ett tillstånd som det 
aldrig gjordes någon utredning av men som hon ändå medicinerades för. När det stod klart 
att medicinen för bipolär sjukdom inte fungerade för Cecilia utan bara fick henne att må 
sämre fick hon antidepressiva utskrivna och det tog ganska lång tid innan hon träffade en 
läkare som efter ett par samtal sa till henne att hen skulle vilja sätta igång en utredning för 
ADHD. Cecilia, som associerade ADHD med stökiga pojkar i skolan, tyckte att det verkade 
långsökt men gick ändå med på att låta sig utredas. Hon upplever att det gick väldigt snabbt 
att få komma till utredning, och tror att det kan bero på att hon dels hade varit en patient 
hos psykiatrin länge men också att hon hade blivit behandlad för ett tillstånd som det senare 
visade sig att hon inte hade. 

5.1.2. Utredningen 

Alla kvinnor i studien uppfattade utredningen i sig som mestadels positiv. Själva 
utredningstillfället består av ett ungefär tre timmar långt pass med olika tester för att mäta 
bland annat arbetsminne och perception. Det som sågs som jobbigt med själva utredningen 
var att gå igenom och berätta om sin barndom och ta upp saker som man inte hade funderat 
över på väldigt lång tid, och att man inte fick någon direkt feedback på de tester man 
genomfört. Det var också jobbigt att behöva vänta i närmare två veckor på 
utredningsresultatet: 
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”Och sen den här osäkerheten, att det dröjde så lång tid innan man fick veta svar och under 

utredningens gång var det ganska svårt det här att okej nu har jag ägnat två timmar åt 

nånting och så säger ingen nånting om ’okej, och det här tyder på’ utan man bara ’jaha, då 

har man gjort det här, då ses vi om två veckor’” (Cecilia) 

5.2. Begriplighet 

5.2.1. Känslan av att inte förstå sig själv eller förstå andra 

Ett av de teman som dyker upp i kvinnornas berättelser om hur det var att leva med ADHD 
utan att ha en ADHD-diagnos var en diffus känsla av att vara ”fel”. Den känslan manifesterar 
sig bland annat i en oförmåga att leva upp till omgivningens förväntningar, att ha svårt att 
passa in i gruppsammanhang och känna att man inte hänger med mognadsmässigt och 
socialt med personer i samma ålder som en själv: 

”Det bara kändes så liksom. Att jag inte hade... eller det var svårare att ha kompisar 

då. Nära liksom. De flesta hade ju liksom, de var ett gäng, jag hade lite spridda 

bekantskaper överallt liksom.” (Anna) 

”...jag hängde inte riktigt med i utvecklingen som alla andra, men... många, vissa säger 

de ju att man kan dra av en tredjedel av åldern ibland, på dom som har ADHD för att 

komma ungefär rätt, men så mycket har det inte känts som jag har legat efter, utan 

det kanske har varit... om mina kompisar var femton eller sexton och betedde sig som 

sexton kanske jag betedde mig som fjorton.” (Britta) 

”Och den här känslan av att ’varför kan alla andra det här sociala samspelet på en 

annan nivå än vad jag kan?’” (Cecilia) 

Det hela mynnar ut i en känsla av att inte riktigt förstå sig på sig själv - varför kan jag inte 
leva upp till de förväntningar som ställs på mig, fastän jag vill? Utifrån Antonovskys (2005) 
modell kan man se denna känsla som ett tecken på låg begriplighet – svårigheten att 
förutsäga framför allt tankar, känslor och handling (hur kommer jag reagera på den här 
situationen?), men även omgivningens reaktioner och socialt samspel (hur kommer andra 
att reagera på mitt beteende i situationen och hur kommer jag i min tur reagera på deras 
reaktioner?) gör både den egna personen och det sociala samspelet med andra vilken den 
egna personen formas i obegripliga för individen. Att få en diagnos upplevs därför som att få 
en förklaring till varför man betett sig som man har gjort, och gör både egna känslor, tankar 
och handlingar samt omgivningens reaktioner lättare att förutsäga. 

5.2.2. Diagnosen som förklaringsmodell 

Diagnosen har tagits emot med lättnad av alla tre kvinnor i studien. Genom att de har fått en 
diagnos upplever de att de har fått en förklaring till sitt beteende i vissa situationer och 
därför kan förstå sig själv och sina egna handlingar bättre. Med diagnosen som en 
förklaringsmodell till sitt beteende blir det inte bara lättare att förstå egna tankar, känslor 
och handlingar samt omgivningens reaktioner med hjälp av resurser som mediciner eller 
annan hjälp så blir det dessutom lättare att agera i enlighet med vad som förväntas av dem 
från omgivningen. Det blir också lättare att förklara sitt beteende för andra och på så sätt få 
en annan förståelse för varför man inte klarar av att leva upp till vissa förväntningar, vilket i 
sin tur ökar hanterbarheten inför de situationer man ställs inför i livet.  
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5.3. Hanterbarhet 

Som vi konstaterat i det tidigare avsnittet så ökar alltså enligt Antonovskys (2005) modell 
begripligheten inför sig själv och sin omvärld när man får en diagnos. Därifrån är inte steget 
långt ifrån att anta att en diagnos även ökar hanterbarheten individen känner för sin 
situation, förutsatt att diagnosen innebär att man får resurser och stöd av både anhöriga och 
samhälleliga instanser. Detta ska vi titta lite närmare på i detta avsnitt. 

5.3.1. Diagnosen som en nyckel till resurser 

Precis som Jutel (2009) konstaterar i sin artikel så fungerar en diagnos som en nyckel till 
många saker som inte är tillåtna om man inte har en diagnos. Att få en diagnos låser upp nya 
möjligheter för den som har diagnostiserats – att få tillgång till receptbelagda läkemedel, att 
få sjukersättning från Försäkringskassan och erkännande från omgivningen av ens tillstånd 
som ”verkligt” och legitimt. Beteenden som betraktats som ”lata”, ”otacksamma” och 
”provokativa” medikaliseras till att istället betraktas som symptom på ett neuropsykiatriskt 
tillstånd, vilket gör att de nu bemöts med överseende och förståelse – deras avvikelse från 
normen har legitimerats av diagnosen eftersom det antas finnas en biologisk förklaring till 
avvikandet (Conrad, 1992). 

Att få en diagnos har för kvinnorna varit att få ett namn och en förklaring till sitt beteende 
som godtas av deras omgivning och i kontakt med myndigheter: 

”Det var väl skönt dels att någon kanske hade prickat rätt, dels att få ett namn för det 

att skriva på alla papperna man skulle skicka in över allt. Depression och 

ångestsyndrom imponerar ju inte på Försäkringskassan och CSN, för det är så otroligt 

diffust.” (Cecilia) 

Diagnosen har också underlättat studier på högskolenivå för två av kvinnorna. När de kunde 
bevisa sina svårigheter med hjälp av läkarintyg fick de tillgång till särskild hjälp och 
hjälpmedel som gjorde det enklare att klara av studierna. En av kvinnorna fick exempelvis 
rätt att ta en uppsamlingstermin där hon kunde sitta hemma och läsa ikapp kurser som hon 
inte klarat av tidigare och beviljades studiemedel trots att hon inte hade nått upp till den 
andel godkända studieresultat som egentligen krävs för att få det fortsatt beviljat. En annan 
av kvinnorna reflekterar också kring att hon förmodligen hade klarat av sina studier på lägre 
nivå bättre och lättare om hon hade fått sin diagnos och därmed tillgång till hjälp och 
hjälpmedel som exempelvis utökad skrivtid eller medicinering redan som barn.  

5.3.2. Medicinering 

Under resurser för att hantera ADHD finns också medicinering som en mycket viktig del, 
eftersom den är så central i behandlingen av tillståndet. Att få en diagnos innebär ofta en 
möjlighet att få tillgång till receptbelagda läkemedel, vilket är fallet med den typ av medicin 
som används för behandling av ADHD. Följaktligen har en av de största fördelarna för 
kvinnorna med att få en diagnos varit att de nu kan ta mediciner som gör att de får lättare 
att koncentrera sig och inte är lika överaktiva och impulsiva. Detta har ökat hanterbarheten i 
kvinnornas vardag: 

”Sen när jag väl började medicineras ordentligt, då kände jag ju mer och jag känner 

absolut extremt mycket när jag inte tar mina mediciner och känner hur det är, hur det 

var innan jag började med medicinerna, och då ba, ’fan har jag levt så här i tjugofyra 

år?’ Jag förstår inte hur jag har överlevt.” (Britta) 
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Att medicinera hjälper kvinnorna att leva upp till de förväntningar de har på sig att klara av 
vardagliga situationer och socialt samspel. En av kvinnorna menade att hon utan medicinen 
aldrig skulle ha haft orken eller koncentrationen att genomföra intervjun på ett kafé, och att 
hon själv kände sig mycket lugnare sedan hon hade fått medicinen. För en annan av 
kvinnorna så var det påfrestande att inte kunna ta sina mediciner under tiden hon var gravid, 
eftersom det gjorde att hennes andra psykiska besvär förvärrades och hon hade mer ångest. 

En kvinna berättar att det finns fördelar med att inte medicinera och säger att hon upplever 
att hon är mer effektiv med flera saker när hon inte tagit sin medicin, men att de sakerna 
inte blir så grundligt genomförda till skillnad från när hon medicinerar och hon kan 
koncentrera sig mer på en sak åt gången. 

5.3.3. Strategier för hantering 

Kvinnorna i studien hade egentligen två kategorier av strategier för att hantera sina 
symptom på ADHD och de problem som uppkom som en följd till symptomen – ADHD-
säkring och att använda diagnosen som en felsökningsmanual. 

ADHD-säkring var ett uttryck som myntades av en av informanterna när hon beskrev hur hon 
försökte minska ner på stressfaktorerna för att undvika att hon blev överväldigad och till slut 
slutkörd av alla intryck: 

”Man kan väl säga att man ADHD-säkrar livet på nåt sätt. Att man minskar ner på dom 

stressfaktorerna enligt risk- och sårbarhetsmodellen, att okej, nu har jag kanske jobbat 

för mycket, hur ska vi göra det här då? Eller okej, jag har bokat in varenda minut i hela 

den här helgen, vad kan vi ta bort nu? Jag kommer att behöva att ligga och titta på 

teveserier på datorn.” (Cecilia) 

ADHD-säkring bygger på en självkännedom om vari ens begränsningar som person ligger och 
kan användas förebyggande genom att se till att det går att få överblick över sin vardag. En 
av de andra kvinnorna i studien hade exempelvis själv kommit på att hon kunde färgkoda de 
olika aktiviteterna i sin almanacka för att lätt kunna se vad det var som skulle göras varje 
dag. Hon ställde också in alarm i sin mobiltelefon för att komma ihåg saker som att betala 
räkningar och ta sin medicin i tid. 

Den andra strategin för att hantera symptomen var att använda diagnosen som en 
felsökningsmanual: 

”... så försöker man ju hitta lösningar för att komma över det. Det blir ju lättare, man 

vet ju mer var man kan söka information om hur kan jag överlista det här problemet” 

(Britta) 

Två av kvinnorna i studien tyckte att en sak som var bra med att få en diagnos var att de 
plötsligt visste var de skulle leta efter lösningar på de problem som uppstod i vardagen som 
en följd av symptomen. Att få ett namn för sitt tillstånd gjorde det lättare att hitta andra via 
internet som delade ens upplevelser och kunde tipsa om hur de hade löst de problem som 
de hade stött på. På så sätt blev diagnosen en felsökningsmanual – genom att man 
identifierade problemen som typiska för diagnosen så blev de sökbara via böcker och 
internet. Man skulle kunna säga att kvinnorna på så sätt medikaliserade sina problem för att 
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göra dem lättare att söka efter – genom att se dem som specifika för ADHD så kunde de hitta 
lösningar som var riktade till personer med ADHD. 

Kvinnorna i studien har givetvis haft strategier för att hantera sina symptom redan innan de 
fick sina diagnoser. En av kvinnorna som hade andra psykiska besvär som hon menade var 
grundade i att hon inte fått sin diagnos förrän i vuxen ålder och såg på sina andra tillstånd 
som ätstörningar och tvångstankar som ett sätt att hantera den ångest som den 
odiagnostiserade ADHDn hade medfört. Man skulle kunna se det som att en låg begriplighet 
kan ge en sorts destruktiv hanterbarhet – visserligen så hanterade kvinnan sin ångest men 
på ett destruktivt sätt eftersom hon inte hade någon begriplighet för vilka tankar, känslor 
och handlingar som utlöste ångestreaktionen hos henne. 

Två av kvinnorna menade att det var bra att de inte fick diagnosen som barn, eftersom de 
har varit tvungna att utveckla strategier för att hantera sina symptom istället för att 
passiviseras till att ”skylla ifrån sig” på diagnosen: 

”Jag tycker att det är ganska bra att man har fått diagnosen sent och att man har fått 

perspektiv på det och vet att den är liksom... Det är inte jag. Eller det är ju jag på sätt 

och vis, men det är en liten del av mig. Det är liksom, får jag rita på det här papperet? 

(ritar) Jag har en kompis som visade mig, nu gör jag en lite mindre ruta, men säg att 

det här är ett ark... Eh, då är ungefär den här delen diagnosen av ens personlighet (ett 

hörn av arket). Och det kan jag tänka mig är ganska svårt för dom som har fått en 

diagnos när dom kanske är åtta-tio, som har levt med det och vet om det och kanske 

inte gör så mycket åt det, för att dom skyller på diagnosen.” (Anna) 

Trots det så säger en av dessa kvinnor att diagnosen i vuxen ålder har underlättat 
hanterbarheten i det dagliga livet väldigt mycket och känner att det är lättare att försöka 
hantera situationer som uppkommer som en följd av ADHDn eftersom hon vet var hon ska 
söka efter lösningar. 

5.4. Meningsfullhet 

Samtliga tre kvinnor kan se positiva aspekter med att ha ADHD, och det ses snarare som ett 
personlighetsdrag än som ett funktionshinder eller funktionsnedsättning. En av kvinnorna 
konstaterar att hon inte känner att hon lider av ADHD, hon har ADHD och det är ett 
funktionshinder i de sammanhang där hennes funktion är hindrad av yttre omständigheter. 
Hon skulle inte välja bort sin ADHD om hon hade möjligheten, även om hon upplever att det 
är frustrerande många gånger att ”inte ha en fungerande hjärna”. Det finns en stolthet över 
ens personlighet och en mening med att man är som man är. Det är inte alltid positivt, men 
det är en del av en personlighet som man på det stora hela trivs ganska bra med. 

Att se på ADHD som någonting positivt kan med hjälp av Antonovskys (2005) modell ses som 
ett sätt att skapa meningsfullhet i någonting som är påfrestande. Precis som vuxna som blivit 
mobbade som barn kan se tillbaka på sitt liv och säga att mobbningen förmodligen ledde 
fram till att de blev ”bättre” människor som vuxna, kan man föreställa sig att de 
påfrestningar som den odiagnostiserade ADHDn gav upphov till under uppväxten också 
retrospektivt uppfattas som karaktärsdanande och personlighetsformande. 

Två av kvinnorna menar att de är mer kreativa och initiativrika än många andra, vilket alla 
som har läst platsannonser under de senaste tio åren vet är något som betraktas som 
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eftertraktade personlighetsdrag på arbetsmarknaden men även i samhället i stort. Att vara 
öppen för nya intryck och impulsiv kan onekligen ha sina fördelar och en av kvinnorna i 
studien menar att hon nog är en ganska rolig person att umgås med just för att hon är bra på 
att se till att saker och ting händer. Hon har ofta tagit på sig rollen som organisatör och säger 
att även om hon har svårt att samordna sin privata vardag till och från så är hon den på 
jobbet som ser till att saker och ting blir gjorda. 

Samtliga tre personer i studien menar att sättet de ser på sig själva har påverkats av att få en 
diagnos i någon mån. Eftersom diagnosen förklarar vissa beteenden och legitimerar dem 
inför andra så flyttas fokus från den egna personen till diagnosen – det är diagnosen som är 
grunden till svårigheten att koncentrera sig, det är inte personen som är korkad eller lat. Det 
innebär inte att kvinnorna ”skyller ifrån sig” på diagnosen, men att de förhåller sig till sina 
svårigheter på ett mindre dömande sätt: 

”För att annars är man väldigt bra på att skuldbelägga sig själv, det har jag alltid varit 

jättebra på. Nu har jag en mycket mera positiv bild av mig själv. Att det handlar mer om att 

jag måste säga till ibland att det här kan jag inte riktigt hantera, vi gör det på ett annat sätt.” 

(Cecilia) 

5.5. Egna och andras uppfattningar om ADHD 

Ingen av kvinnorna hade under barndomen och tonåren egentligen kunnat identifiera sig 
med den bild av ADHD som förmedlades ute i samhället. Bilden av den stökiga och bråkiga 
pojken som välte bänkar i klassrummet hade väldigt lite gemensamt med hur de uppfattade 
sig själva både som barn och som vuxna. Den bilden finns i mångt och mycket kvar idag och 
kvinnorna rapporterar att de stöter på fördomar och diskriminering från samhället om vad 
ADHD är och hur en person med ADHD ska bete sig: 

”Sen så hörde jag nå rykten om att dom som har ADHD har svårt att få försäkringar för 

att dom har det, men det vet jag inte om det exakt stämmer. Då blir det ju så här att 

’jaha, ska inte jag få ha nån försäkring på mina prylar bara för att jag har det?’” 

(Britta) 

Den egna uppfattningen av ADHD och personer med ADHD har förändrats över tid och 
särskilt efter den egna diagnosen. Som tidigare konstaterats ser kvinnorna idag mer på 
ADHD som personliga egenskaper än som ett sjukligt tillstånd. Detta får dock konsekvenser 
för hur man ser på de personer med ADHD som har en mer negativ uppfattning av ADHD: 

”Som till exempel som på Facebooks Attention-sida när folk sitter och verkligen 

beklagar sig och det är så hemskt och dom kan inte leva och bla bla bla och jag ba, 

’men vad håller ni på med?! Ni gör det ju bara värre för er själva och alla runt omkring 

er’” (Britta) 

En av kvinnorna ger uttryck för uppfattningen att ADHD ofta blir en självuppfyllande profetia 
för personer som får diagnosen redan som barn för att de får någonting att bortförklara sina 
beteenden med: 

”Det känns som att många som går i gymnasiet och högstadiet idag som har fått den 

diagnosen, dom ÄR sin diagnos istället för att man har en diagnos. Man behöver ju inte 

leva i diagnosen på det sättet” (Anna)’ 
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6. Diskussion 

6.1. Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelsen och betydelsen av att som ung 
kvinna få en ADHD-diagnos, vilket jag har gjort utifrån två frågor – a) hur har de intervjuade 
kvinnorna upplevt att få en ADHD-diagnos och b) vilken betydelse har diagnosen haft för de 
intervjuade kvinnorna? 

En kortare sammanfattning av resultaten kan formuleras på så vis att kvinnorna i studien har 
alla fått sina diagnoser efter tjugo års ålder och har upplevt det som mestadels positivt att få 
en diagnos, eftersom diagnosen dels har gjort hjälp och hjälpmedel tillgängliga och dels har 
inneburit en större förståelse både från omgivningen om från kvinnorna själva. De läkemedel 
som på så sätt har blivit möjliga behandlingsalternativ har avsevärt ökat kvinnornas känsla av 
livskvalité. Kvinnorna identifierar sig inte direkt med diagnosen och gör en viktig åtskillnad 
mellan att vara sin diagnos och vara en person som har en diagnos, eller ser på ADHD-
symptom mer som personliga egenskaper som man kan ha på gott och ont. 

6.2. Övergripande diskussion 

Upplevelsen av att få en ADHD-diagnos har sett lite olika ut, liksom vägen dit. Två av 
kvinnorna i studien hade syskon med liknande diagnoser som på ett eller annat sätt 
uppmärksammat dem på möjligheten att de själva kanske uppfyller diagnoskriterierna, 
medan en tredje kvinnan fick sin diagnos som en följd av en längre tid inom vuxenpsykiatrin 
som började med framför allt depressiva symptom. Ingen av kvinnorna kunde identifiera sig 
med begreppet ADHD som barn – delvis för att det var ett begrepp som knappt talades om, 
men också för att de inte kunde identifiera sig med den stereotypa bilden av den stökiga 
pojken som förmedlades i samhället. Istället var de ganska ensamma i sina tankar om vad 
som var ”fel”, även om de tidigt kände av svårigheter med att leva upp till de förväntningar 
omgivningen hade på dem i fråga om skolprestationer och de nära relationer som flickor 
framför allt förväntas ha till varandra.  

Skolmässiga, arbetsmässiga och relationsmässiga svårigheter är den problematik som oftast 
nämns i annan forskningslitteratur inom området, delvis för att det är främst dessa faktorer 
av flickors och kvinnors liv som man har valt att studera, men även för att det de facto utgör 
tre viktiga arenor i livet oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Målet med 
denna studie har inte varit specifikt att undersöka skolmässiga eller relationsmässiga 
effekter av ADHD, men det är teman som gärna dyker upp när kvinnorna i studien reflekterar 
över hur livet har sett ut innan de fick en diagnos. 

Kvinnorna i studien lever däremot inte upp till de genomgående negativa beskrivningar av 
effekter av att ha ADHD som förekommer i bland annat Socialstyrelsens (2002) rapport om 
vuxna och barn med ADHD. De stora skolmisslyckanden som enligt Socialstyrelsens skrift 
ofta förekommer innan flickor aktualiserats för ADHD-utredning har inte varit framträdande i 
informanternas berättelser, utan de har tvärtom klarat skolan så pass bra att de blivit 
antagna till och slutfört eller är på väg att slutföra studier på högskolenivå. En tänkbar 
anledning till detta är att kvinnorna i studien har haft andra styrkor att kompensera för sin 
funktionsnedsättning med som exempelvis intelligens, viljestyrka och ett stödjande nätverk. 
Resultaten i denna studie stämmer heller inte överens med Elkins et al (2011) som visar på 
att flickor har svårare än pojkar att anpassa sig i skolan. Elkins et al menar att flickor kan ha 
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svårare att anpassa sig i skolan på grund av att det ställs högre krav på flickornas förmåga att 
tyda subtila signaler i socialt samspel med jämnåriga. Svårigheten att tyda dessa signaler är 
någonting som kvinnorna i denna studie också ger uttryck för, men det är möjligt att dessa 
svårigheter inte varit framträdande nog för att anses som avvikande från skolpersonal och 
andra som funnits i deras närhet som barn eller att det inte funnits tillräckliga kunskaper om 
ADHD i största allmänhet och ADHD hos flickor i synnerhet för att kvinnorna ska ha 
aktualiserats för utredning och fått en diagnos som barn. 

Själva utredningen har uppfattats som en positiv upplevelse av samtliga kvinnor i studien, 
även om det kunde vara jobbigt att tänka tillbaka på sin barndom och att på nytt reflektera 
över händelser som man inte har funderat över på länge. När diagnosbeskedet sedan kom 
mottogs det med lättnad och en känsla av att förstå sig själv bättre. Detta resultat stämmer 
överens med de iakttagelser som Waite & Tran (2010) gjort i sin intervjustudie på etniska 
minoritetskvinnor om upplevelsen av att få ADHD. Genom att kvinnornas egenheter och 
beteenden medikaliserades så kunde de ta ett steg tillbaka och se på sig själva med nya ögon 
och på så sätt förhålla sig till dessa beteenden och egenheter på ett annat sätt. Diagnosen 
legitimerade det som tidigare setts som dålig karaktär eller provokativt beteende och gjorde 
att omgivningen fick en annan förståelse för dem. Den ökade självförståelsen gjorde livet 
mer begripligt, vilket man kan betrakta ur ett KASAM-perspektiv (Antonovsky, 2005) – 
diagnosen gjorde det lättare att förstå och förutsäga egna känslor, tankar och handlingar 
samt omgivningens reaktioner dels för att man fick en förklaringsmodell till sitt beteende 
och dels för att man fick tillgång till hjälp och hjälpmedel som exempelvis receptbelagda 
läkemedel som dämpade koncentrationssvårigheterna och hyperaktiviteten samt ökade 
impulskontrollen.  

I enlighet med Jutel (2009) och Brown (1997) så har diagnosen fungerat som en nyckel för 
kvinnorna på så sätt att den har gjort nya alternativ tillgängliga för dem. De har fått tillgång 
till receptbelagda läkemedel och hjälp med att organisera sina studier på ett sådant sätt att 
de blivit mer hanterbara. Även kontakter med myndigheter och andra samhälleliga instanser 
har blivit lättare på så sätt att man nu har ett mer konkret namn på sina svårigheter. 
Medikaliseringen av beteendet har på så sätt lett till att svårigheterna betraktas som riktiga 
och inte inbillade av andra (Conrad, 1992; Jutel, 2009). 

Kvinnorna i studien har framförallt två strategier för att hantera sin ADHD – att ADHD-säkra 
och att använda sin ADHD-diagnos som en felsökningsmanual. Det förstnämnda inbegriper 
strategier som att planera in vila, färgkoda kalendrar och ställa in alarm i mobilen som 
påminnelser för saker som måste göras. Genom att ADHD-säkra så ser man med andra ord 
till att förebygga situationer som blir övermäktiga att hantera och bygger upp strukturer som 
gör att livet blir mer lätthanterligt. 

Att använda diagnosen som en felsökningsmanual innebär att man själv medikaliserar de 
beteenden och egenheter som ställer till med problem för att göra det möjligt att hitta 
lösningar på liknande problem som andra personer med ADHD kommit på. Internet är en 
viktig källa till kunskap i detta avseende, men även böcker och annan litteratur som 
behandlar ämnet har varit till hjälp. Genom att förstå mekanismen bakom så blir det lättare 
att undvika att liknande situationer uppstår igen. Med andra ord kan en strategi uppstå som 
en följd av att man använt diagnosen som en felsökningsmanual och sedan flyttas över till 
att bli en ADHD-säkringsstrategi. 
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Den dåliga självkänsla som rapporteras från kvinnor i andra studier (Quinn, 2005; Waite, 
2005; Waite & Ivey, 2009) har inte varit lika närvarande hos mina informanter. Detta kan 
bero på att de inte har några stora skolmisslyckanden med sig i bagaget och att de trots sin 
funktionsnedsättning har kunnat leva ganska ”normala” liv även innan de fick sin diagnos, 
eller på att de befinner sig i en social och kulturell kontext som inte har riktigt lika snäva 
könsroller som i många andra länder samt ett mer förlåtande skolsystem där man ges fler 
chanser att lyckas.  

Inte heller ger mina informanter intrycket av att själva uppleva den maktlösthet eller inlärda 
hjälplöshet som informanterna i Rucklidge & Kaplans (2000) studie, även om de tycker sig 
kunna skönja det hos andra med samma diagnos. Tvärtom visar informanterna i min studie 
prov på att vara kompetenta och självständiga personer som inte gärna vill ”skylla” på sin 
diagnos, utan bara ser diagnosen som en beskrivning av vilka svårigheter de har gemensamt 
med en del andra individer i den sociala och kulturella kontext som de befinner sig i. 

Avslutningsvis kan man reflektera över medikalisering som social kontroll (Conrad, 1992) i 
förhållande till ADHD, och hur det kommer sig att vi under det senaste århundradet kommit 
att uppmärksamma personer med koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet som 
personer som behöver medicineras och hållas uppsikt över. Är det självklart att det som vi 
idag kallar för ADHD är ett problem hos de personer som uppfyller diagnoskriterierna, eller 
är det i själva verket samhället och de krav som samhället ställer på de enskilda individerna 
som utgör problemet? För den enskilde individen kan det givetvis vara positivt att få en 
diagnos och en förklaringsmodell att förhålla sig till, men jag vill samtidigt poängtera att 
diagnoser inte är skrivna i sten och säger någonting om den tid och det samhälle som den 
formuleras och används i – vilka normer och värderingar som är rådande och hur vi 
behandlar dem som bryter mot de tysta överenskommelserna och spelreglerna som finns. 

6.3. Begränsningar 

En kvalitativ studie har alltid en begränsning i att det inte går att generalisera utifrån de 
resultat som studien visar på. Resultaten i denna studie är bara en ögonblicksbild av hur tre 
unga kvinnor har upplevt att få en ADHD-diagnos som unga kvinnor, och har inte heller 
ambitionen att vara någonting mer än just detta. 

De tre informanter som har deltagit i studien har liknande social och kulturell bakgrund och 
kan troligtvis inte ses som särskilt representativa för unga kvinnor med ADHD i stort. Alla tre 
har studerat på högskolenivå och är i övrigt ”välfungerande”, även om deras funktion i vissa 
fall hindras av hur samhället är uppbyggt. Det är lätt att föreställa sig att det finns massor av 
upplevelser som skiljer sig från de huvuddrag som är gemensamma för denna studie som 
exempelvis skulle kunna vara beroende av när i livet man fick sin diagnos eller vilken social 
och kulturell bakgrund man kommer ifrån. 

6.4. Slutsatser och förslag till framtida forskning 

Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån studien på grund av dess utformning, 
men att ta med sig från studien är att ADHD inte behöver vara något entydigt negativt – inte 
heller att det nödvändigtvis är bäst med en tidig diagnostisering av tillståndet. Man kan dock 
konstatera att diagnosen ökar begripligheten inför egna tankar, känslor och handlingar samt 
omgivningens reaktioner och öppnar för hjälp och hjälpmedel som ökar hanterbarheten i 
vardagen.  Vi kan även konstatera att de intervjuade kvinnorna ser på ADHD som en 
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uppsättning egenskaper som kan vara negativa och positiva men som man inte skulle vilja 
vara utan och att det därmed finns en meningsfullhet i att ha dessa egenskaper även om de 
på grund av hur samhället är utformat ibland utgör ett hinder för individen. 

Utifrån den litteratursökning som har gjorts inför denna studie ser jag ett behov av fler och 
mer omfattande studier av samma karaktär som denna. Det behövs ett sociologiskt 
perspektiv på ADHD som kan komplettera den medicinska och psykologiska forskningen som 
idag har ett tolkningsföreträde i att definiera vad ADHD är, vad som orsakar ADHD samt 
vilken nedsättning i funktion som ADHD innebär. Ett strukturellt tänkande saknas ofta och 
mycket av forskningen kommer att handla om ADHD som ett absolut problem på individnivå 
istället för ett fenomen som säger något om den sociala och kulturella kontext vi befinner 
oss i och vilka krav samhället ställer på sina medborgare. 

Som kontrast till denna studie vore det intressant att undersöka unga kvinnor som fått 
diagnosen under grundskoleåren och deras upplevelser av att få ADHD samt unga mäns 
upplevelser av att få ADHD både före och efter grundskolan. 
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Bilaga 1: Annonsering efter informanter 

ADHDforum.se och Riksförbundet Attentions internetforum: 

Hej! 
 

Hanna Tjernqvist och Rebecca Borgström heter vi och vi skriver just nu våra examensarbeten 
på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. 
 

Under våra studier på programmet har vi kommit att intressera oss för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och framför allt för personer med diagnosen 
ADHD, vilket vi ämnar att skriva våra arbeten om. Vi letar nu efter personer som skulle kunna 
tänka sig att ställa upp på en intervju för någon av dessa studier: 
 
Hanna Tjernqvists studie undersöker hur unga kvinnor som fått sin ADHD-diagnos efter 
grundskolan har upplevt att få en diagnos och vilken betydelse diagnosen har haft för dem. 
Hon söker kvinnor mellan 18-30 år som bor i Stockholms- och Uppsalaområdet för intervjuer 
under slutet av november och början av december. 
 
Hanna nås per mejl: Hanna.Tjernqvist.0092@student.uu.se 
 
Rebecca Borgströms studie undersöker hur unga vuxna med ADHD-diagnos har upplevt att 
flytta hemifrån och ha ett eget boende. Hon söker kvinnor och män mellan 18-30 år som har 
flyttat hemifrån och bo i Stockholms- och Uppsalaområdet för intervjuer under slutat av 
november och början av december. 
 
Rebecca nås per mejl: Rebecca.Borgstrom.5728@student.uu.se 

Riksförbundet Attentions Facebooksida: 

Hej! Jag skriver just nu mitt examensarbete på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet 
om hur upplevelsen av att få en ADHD-diagnos kan se ut för unga kvinnor. Jag söker nu 
därför efter kvinnor mellan 18-30 år som har fått sin ADHD-diagnos efter grundskolan och 
som bor i Uppsala- eller Stockholmsområdet för intervjuer. Om du är intresserad av att vara 
med, mejla mig på Hanna.Tjernqvist.0092@student.uu.se! 

  



34 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du nu och hur gammal var du när du fick din ADHD-diagnos? 
2. Arbetar du eller studerar du? I sådana fall med vad? 
3. Hur kom det sig att du utreddes för ADHD? 
4. Kan du berätta lite grann om hur det gick till när du fick din ADHD-diagnos? Hur blev 

det för dig? 
5. Hur såg ditt liv ut innan diagnosen? 
6. Hur tänker du du kring det nu när du har fått din diagnos? 
7. Hur tänkte du om ADHD innan du fick en diagnos? Har det förändrats över tid? Hur 

då? 
8. Fick du några andra diagnoser innan du fick din ADHD-diagnos? Om ja, vilka? Hur blev 

det för dig? 
9. Var det någonting som var positivt med att bli utredd? Vad var det? På vilket sätt? 

Vad innebar det för dig? 
10. Var det någonting som var negativt med att bli utredd? Vad var det? På vilket sätt? 

Vad innebar det för dig? 
11. Upplever du att ditt liv har påverkats av att få en ADHD-diagnos? I sådana fall, på 

vilket/vilka sätt? 
12. Har sättet du ser på dig själv påverkats av att få en ADHD-diagnos? I sådana fall, på 

vilket/vilka sätt? 
13. Är du öppen med att du har en ADHD-diagnos eller är det någonting du föredrar att 

hålla för dig själv? Hur kommer det sig? 
14. Vilken roll spelar din ADHD-diagnos för dig idag? 


