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Sammanfattning 

Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring 

hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och 

kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars 

ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. Denna studie studerar hur tjejer 

upplever sin ADHD och hur de rådande diskurserna formar deras syn på diagnosen. I 

uppsatsen används en diskursanalys för att belysa vilken roll diskurser kan ha för just tjejer 

med ADHD. Unga tjejer med ADHD missas ofta på grund av att man stoppar dem i 

kategorier såsom ”hormonella tonårstjejer” och detta kan leda till stora svårigheter med ångest 

i framtiden. Uppsatsen visar att tjejerna i studien begränsas av normer gällande ”vanliga” 

tjejer där de har svårt att leva upp till dessa förväntningar. Detta kan leda till att tjejer antingen 

känner sig missanpassade och avvikande, vilket i sin tur leda till en snedvriden självbild.  

Tjejerna i studien ser samhället som en motkraft för deras välbefinnande och sin personliga 

utveckling. Motståndet och frustrationen som tjejerna uttrycker mot samhällets snäva normer 

kring tjejer visar på att det krävs nya olikheter inom diskurser eller eventuellt nya diskurser. 

Studien visar på att det krävs mer variation för att inkludera fler olika slags förväntningar på 

tjejer och hur tjejer är.  

Studien belyser hur tjejer med ADHD skriver och upplever sin ADHD, och hur de upplevde 

diagnosen i yngre år. Studien bidrar till forskning om tjejer och till forskning om diskurser 

kring genus och diagnoser och bidrar även till ett nytt perspektiv på psykisk ohälsa i samband 

med diskurser gällande ADHD och andra liknande diagnoser. 
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1.  Inledning 

Tjejer och flickor förväntas att vara lugna, stilla, förstående, och tjejer får höra att det borde 

veta bättre än de stökiga killarna i klassen. En person med ADHD fungerar inte riktigt som 

andra. Denna energi kan ta uttryck på olika sätt, det kan handla om fysisk överaktivitet vilket 

är det som syns tydligt i klassrummen. Men det är lätt att dessa tjejer missas då killar tar en 

större plats redan från början och då det anses inte okej att tjejer är överaktiva. Många tjejer 

som har diagnosen ADHD och inte får den hjälpen eller stödet dessa personer behöver får 

stora problem när det blir äldre.  

Ett blogginlägg som jag fastnade för, och som även blev mycket uppmärksammat på 

Facebook och andra sociala medier, var ett inlägg skrivet av en ung tjej som har ADHD-

diagnos. Ett öppet och blottande inlägg där denna tjej uttrycker hur hon upplever att hon 

skiljer sig från andra, syftet med inlägget var att uppmärksamma och skapa förståelse för 

personer med ADHD-diagnos.  

Syftet med denna studie är att belysa tjejer med ADHD, att få en inblick i deras perspektiv 

och hur de genom skrift upplever sin diagnos. Detta görs för att ge en bättre inblick i detta 

fenomen då det saknas forskning om tjejer med bland annat ADHD-diagnos. Detta är relevant 

för tjejer med denna typ av diagnos, för föräldrar, lärare och andra pedagoger som arbetar 

med barn och ungdomar och som har möjlighet att hjälpa och fånga upp dessa tjejer. Jag vill 

bidra till ett bredare perspektiv på vad ADHD innebär för tjejer då den största delen av 

tidigare forskning utgått från killars ADHD. Kriterierna för ADHD är grundat på hur den 

utspelar sig hos killar och detta gör det mycket relevant att undersöka hur den utspelat sig hos 

tjejer. Detta är även en relevant anledning till att fortsätta och undersöka hur dagens barn och 

unga upplever sin ADHD.  

För att studera detta fenomen och diskursen adhd har jag vänt mig till bloggar på nätet för att 

kunna nå tjejernas perspektiv, det vill säga de som lever och är uppväxta med adhd. Bloggar 

är ett enkelt sätt att uttrycka sig öppet om sina känslor och upplevelser, därför är detta ett bra 

sätt att närma sig fenomenet. Syftet är inte att belysa hur dessa tjejer klarar av skolan eller vad 

det behöver för resurser gällande deras skolgång. ADHD har en stark koppling till svårigheter 

inom skolan, både när det gäller koncentration och inlärning och det är relevant att se över 

dessa i samband med tjejer och hur deras diagnos yttrar sig men mitt syfte är inte att diskutera 

resurser utan belysa hur tjejerna själva ser på sin diagnos. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet är att belysa hur unga tjejer idag upplever sin ADHD-diagnos och att belysa fenomenet 

adhd ur tjejernas perspektiv. Fokuset ligger på hur tjejer själva uttrycker sig om sin ADHD-

diagnos i sina bloggar. Genom att belysa fenomenet försöker jag att identifiera de olika 

diskurser som påverkar hur tjejerna upplever sin diagnos, inklusive hur tjejerna upplever sin 

diagnos i kontrast till de rådande diskurser kring ADHD och genus. Då många tjejer med 

adhd-diagnos missas av föräldrar och lärare är det relevant att se hur denna diagnos yttrar sig i 

tjejernas vardag. Med detta vill jag bidra till forskning kring hur ADHD hos tjejer kan yttra 

sig då tidigare forskning haft killars ADHD som utgångspunkt för hur diagnosen yttrar sig.  

 

Frågeställning  

Hur uttrycker sig tjejerna om sin ADHD? Hur påverkar diskurser om genus och ADHD hur 

tjejerna ser på sin diagnos och på sig själva i samhället?  

 

Vad är ADHD?  

 

För att skapa förståelse av vad en ADHD-diagnos innebär är det relevant att ta upp vad adhd 

är idag och hur diagnosen adhd har tolkats av tidigare samhällen. ADHD står för 

Attention/Deficit/Hyperactivity Disorder och innebär att man har svårigheter med 

uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet, och att dessa är så påtagliga att det ger 

problem i vardagen. Detta påverkar familjelivet, skolan och framförallt en själv. Diagnosen 

adhd yttrar sig på olika sätt hos människor och kan träda fram senare i livet, diagnosen har 

alltid funnits där men ibland behöver den inte yttra sig speciellt mycket. Men diagnosen kan 

leda till läs- och skrivsvårigheter, svårt att lära sig saker i skolan och är även starkt ihop 

kopplad med andra neuropsykiatriska variationer så som Tourette, Asperger eller 

Tvångssyndrom (http://attention-riks.se/npf/adhd/, 2016-11-30). Attention Riksförbundet går 

igenom vad ADHD är och innebär och problematiken med en ADHD-diagnos. 

Uppmärksamhetsproblem kan visa sig genom koncentrationssvårigheter, slarvighet, 

lättstördhet och glömskhet. Man blir lätt distraherad av annat och har svårt att fullfölja 

uppgifter. Impulsiviteten kan visa sig genom svårkontrollerade starka känslor, dålig förmåga 

att lyssna till andra och även till motorisk klumpighet. Den kan även visa sig genom att 

individen har svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och 

eftertanke. Överaktiviteten handlar om svårigheter att kontrollera aktivitetsnivån utefter det 

http://attention-riks.se/npf/adhd/
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man gör, den är antingen väldigt hög eller väldigt låg. Individer kan även ha svårigheter att 

varva ner och slappna av, framförallt att sitta still och detta kan visa sig genom extrem 

passivitet och utmattning (ibid, 2016-11-30).  

Diagnosen kan innebära att man bara har en av kärnsymptomen, hos personer med ADD finns 

inte överaktiviteten och dessa individer har snarare en lägre aktivitetsnivå än normalt. 

Individer med diagnosen DAMP som är ADHD-kombinerat med dcd har dessutom problem 

med motorikkontrollen och vissa fall perceptionen (ibid, 2016-11-30).  

 

Utredningen av ADHD är noggrann och tidskrävande och innefattar läkare, psykologer och 

även pedagoger när det gäller barn. Utredningen består av medicinsk undersökning, tester och 

intervjuer med individen och ens anhöriga. Gäller det en utredning på ett barn som intervjuas 

även förskole- eller skolpersonal (ibid, 2016-11-30).  

 

Förekomsten av ADHD tydliggörs i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

en SBU-undersökningen Flickor med ADHD undersökningen är från år 2005. Studiens syfte 

är att bidra till forskning kring tjejer med diagnoser då man tidigare utgått från hur killars 

ADHD utspelar sig. SBU har utfört en omfattande kvantitativ studie om ADHD hos flickor. 

Studien visar att biologiska mekanismer som ger upphov till ADHD är fortfarande i stor 

utsträckning okända. Det finns mycket som tyder på att det finns en obalans eller en brist på 

de två signalämnena dopamin och/eller noradrenalin. Dessa fungerar som kemiska 

”budbärare” i olika delar av hjärnan och är en del av funktioner så som motoriska aktiviteter, 

vakenhet, koncentration och impulskontroll. Detta kan i sin tur även ha en negativ inverkan på 

arbetsminnet, svårigheter att planera, organisera och prioritera. Dr. Barkley som är en stor 

forskare inom ADHD hos barn och vuxna har även en egen hypotes hur diagnosen påverkar 

hur hjärnan fungerar. Denna hypotes innebär att de tidiga bromsmekanismerna i hjärnan inte 

fungerar som det ska, vilket kan leda till brister i tidsuppfattning, minnesförmåga, 

affektkontroll, konsekvenstänkande och motivationen (Barkley, 1997 i SBC, 2005, s. 17) 

 

ADHD ur ett tidsperspektiv/historia 

 

Diagnosen ADHD har ökat en hel del de senaste 10–20 åren men ADHD är ingen ny diagnos 

som tillkommit under 1990-talet. För att kunna förstå hur fenomenet ADHD kan uppfattas 

idag kan det vara relevant att se hur föreställningar kring ADHD har sett ut genom tidigare 

decennier. År 1785 blev en man vid namn Alexander Crichton läkare i Holland, ursprungligen 
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från Skottland, Crichton skrev om detta fenomen som inte hade namnet ADHD då. Han 

publicerade en bok som bestod av tre volymer och som blev hans mest kända bok. I denna 

bok finns det ett kapitel där han tar upp ”sjukdomar” som grundar sig i ouppmärksamhet och 

den mentala rastlösheten och han uppmärksammar även hur detta kunde leda till svårigheter i 

livet (http://adhd-npf.com/adhd-history/, 2016-12-03).  

I mars år 1902 publicerade Englands första professorn i barnmedicin Sir George Fredrerick 

Still sina föreläsningar i tidskriften the Royal College of Physicians in London, under namnet 

“Goulstonian lectures”. I hans artiklar belyser han fenomenet ADHD och han skriver om barn 

som hade mycket allvarliga problem med att upprätthålla uppmärksamhet, problem att styra 

över sig själva och att inte bli överemotionella eller aggressiva. Han beskriver även att det var 

problematiskt hur dessa barn blev hyperfokuserade på vissa uppgifter vilket ansågs olämpligt, 

och han beskrev hur barnen försvann in i sig själva.  

I början av 1900-talet så använde man beteckningen MBD som då innebär minor brain 

damage och man menade på att barn med ADHD symptom led av en hjärnskada eller 

hjärnhinneinflammationer och att detta var anledningen till det oönskade beteendet (Hjörne 

och Säljö, 2008, s. 51). Under 1930-talet upptäcktes en medicin som skulle kunna hjälpa 

dessa barn att lugna ner sig, denna medicin hette Benzendrine vilket var amfetamin som man 

inhalerade. År 1937 beskrev Dr Charles Bradley i Providence hur en grupp av barn med 

allvarliga beteendemässiga problem svarade positivt på denna medicin. Detta hjälpte barnen i 

skolan och hade enligt Dr Bradley en positiv inverkan på barnens empati förmåga. Enligt Dr 

Bradley hjälpte det även barnen att hålla sig inom det som antogs vara ”samhällets moral”, att 

man skulle bete sig korrekt enligt de rådande normerna (http://adhd-npf.com/adhd-history/, 

2016-12-03). År 1960 förändras beteckningen från MBD, minor brain damage till dysfunction 

istället, och i Sverige ersattes även detta senare med DAMP. Idag samlar man diagnoserna 

DAMP och ADD under ADHD och ser de som olika variationer av ADHD. ADHD är idag 

samlingsnamnet för dessa diagnoser och innefattar olika variationer och svårigheter 

http://www.netdoktor.se/neuropsykiatri-npf/artiklar/adhd-add-damp/ 2016-12-21).  

 

Myter kring att tjejer inte kan ha ADHD, eftersom de inte är hyperaktiva som killar med 

ADHD har cirkulerat länge. Liknande uttryck som “Min blyga, dagdrömmande dotter kan 

omöjligen ha ADHD! Jag trodde att det bara drabbade hyperaktiva småpojkar” har etsats sig 

fast hos många (http://www.levamedadhd.se/vad-aer-adhd/myter-och-fakta/ , 2016-12-26). 

Många antar att tjejer bara har ADD, det vill säga att de inte är hyperaktiva. Denna myt 

http://adhd-npf.com/adhd-history/
http://adhd-npf.com/adhd-history/
http://www.netdoktor.se/neuropsykiatri-npf/artiklar/adhd-add-damp/
http://www.levamedadhd.se/vad-aer-adhd/myter-och-fakta/
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cirkulerar hos många i samhället och olika typer av myter som denna är en av anledningarna 

till en att det behövs bredare forskning kring tjejer med ADHD-diagnos.  

ADHD har länge förknippats mycket med personer som hamnat snett i samhället, avvikande 

personer. Personer med ADHD och framförallt barn med ADHD medicineras idag med 

centralstimulerande läkemedel som amfetamin eller metylfenidat som har visats sig ha goda 

effekter på bland annat impulskontroll, uppmärksamhet och inlärningsförmågan 

(http://ki.se/forskning/adhd-diagnos-som-vacker-kanslor , 2016-12-21).   

Studier visar på att personer med ADHD är förenat med en kraftig förhöjd risk att hamna i 

drogmissbruk eller dra sig till kriminella aktiviteter. Grupper och människor som står utanför 

samhället och som har svårt att passa in (http://www.netdoktor.se/adhd/artiklar/missbruk-

kriminalitet-och-adhd/ , 2016-12-05). Forskningen bedrivs idag för att söka eventuella 

biologiska dysfunktioner som kan ha påverkan och förklara vissa icke önskvärda sociala 

beteenden, som emotionella utbrott (Hjörne och Säljö, 2008, s. 51). Samtidigt som de finns 

forskare som anser att diagnosen inte finns på riktigt. En neurolog vid namn Richard Saul 

hävdar att diagnosen inte finns och att ADHD inte är någon funktionsnedsättning utan beror 

på andra problem. Han visar på bland annat ett exempel med en flicka som bara behövde 

glasögon för att lösa sin problematik i klassrummet. Hans slutsats är att individer med ADHD 

är feldiagnostiserade, att svårigheterna beror på andra faktorer såsom tvångssyndrom, 

Tourettes syndrom, depressioner, bipolaritet, dålig hörsel och inlärningssvårigheter 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18124107.ab, 2016-12-30).  

 

Hur ADHD kan skilja sig mellan tjejer och killar  

 

SBU kvantitativa studie ger en mycket generell bild av hur ADHD hos tjejer kan yttra sig och 

deras studie visar skillnader på tjejer med ADHD och killar med ADHD, men även skillnader 

mellan tjejer med ADHD och tjejer utan ADHD. SBU analyserar kostnader och nytta för olika 

medicinska metoder och jämför sedan vetenskapens ståndpunkt med svensk vårdpraxis (SBU, 

2005). Då psykisk ohälsa ökat bland ungdomar över de senaste åren menar SBU och 

tillsammans med Socialstyrelsen att det är relevant att undersöka flickors psykiska störningar, 

speciellt avseende ADHD. Målet med studien är att få en bredare beslutsunderlag för alla som 

avgör vilken vård som ska bedrivas. Studiens data kommer från Sverige men även delar av 

den är analyser från bland annat USA. SBU:s studie diskuterar inte hur dessa egenskaper och 

skillnader kring ADHD-diagnosen kan tolkas i relation till genusdiskurser. Resultaten kan 

http://ki.se/forskning/adhd-diagnos-som-vacker-kanslor
http://www.netdoktor.se/adhd/artiklar/missbruk-kriminalitet-och-adhd/
http://www.netdoktor.se/adhd/artiklar/missbruk-kriminalitet-och-adhd/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18124107.ab
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vara relevanta för att få en bild av hur en ADHD-diagnosen kan skilja sig mellan tjejer och 

killar. 

Tjejer med ADHD uppger enligt studien presterar sämre i skolan, har svårare att planera och 

organisera sin vardag, kommer ofta i konflikt med sina jämnåriga och stöts ofta ut från 

kamratkretsen, än tjejer utan ADHD. Tjejer med ADHD kan löpa större risk för att drabbas av 

andra diagnoser så om depression och ångest än killar med ADHD. Under senare år har tjejer 

som fått diagnosen ADHD ökat med 20–25 procent. Killar med ADHD ser ut att leker mer 

aggressivt och är mer spänningssökande medan tjejer med ADHD enligt studien är mer 

verbalt aggressiva och har en mer relationsorienterad lekstil. Flera tjejer med depression 

uppvisade också tidiga symptom på ADHD, och att tonårstjejer allmänt mår psykiskt sämre 

än tonårskillar. Tjejer med ADHD visade sig hade mindre störande beteende och var mindre 

aggressiva än killar med ADHD, båda könen uppvisande lika stora svårigheter att sitta still 

och att koncentrera sig. Fler tjejer än killar visade sig rökta och missbruka droger.  

Tjejer med ADHD uppvisade ha bättre impulskontroll än killar med ADHD. Lägre 

självkänsla var vanligare hos tjejer eller killar med ADHD, tjejerna uttryckte även att det hade 

svårare att komma överens med familj och kamrater än killar. 

SBU:s studie är en mycket generell överblick och de diskuterar hur det finns stora brister i 

forskningen och kunskaper kring tjejer med ADHD.  

 

2. Tidigare forskning 

 

Det finns forskning kring ADHD-diagnos och tjejer, men forskning har fokuserat kring skolan 

och hur samhällets resurser kan hjälpa dessa barn med ADHD-problematik. Dessa är viktiga 

att se till då självklart skolan har en stor betydelse för det sociala och lärandet. Men jag har 

valt att fokusera på hur dessa tjejer upplever sin ADHD och har upplevt den under uppväxten. 

Många tjejer växer upp utan att veta om sin ADHD-diagnos vilket kan göra en jobbig 

tonårsperiod mycket jobbigare och i värsta fall leda till olika former av missbruk. Jag har valt 

att angränsa min studie till tjejerna upplever sina diagnoser och inte se hur de klara av 

studiekraven i skolan utifrån problematiken som kan komma med en ADHD-diagnos. 

 

Flertal relevanta uppsatser och examensarbeten har skrivits inom ämnet. De mest relevanta 

studierna för mig och som föregår mitt syfte har visats sig vara olika examensarbeten och det 

har varit svårt att finna forskning om fenomenet och ämnet som fördjupar sig i hur diagnoser 
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upplevs av dem personerna som har diagnosen. Jag har därför valt att utgå från tidigare 

forskning från dessa examensarbeten och uppsatser för att förhålla mig till syftet och min 

frågeställning. Då mitt fokus ligger på hur tjejer bloggar så kommer jag även att redogöra för 

tidigare forskning om ungas bloggande och sociala aktivitet på nätet.  

 

Ungas bloggande och sociala aktivitet på nätet  

 

Malin Sveningsson har gjort en studie, Ungdomar kön- och identitetsarbete på internet, 

gällande hur ungdomar använder internet och hur det skapar identiteter och framförallt 

könsidentiteter på nätet. Studien är från 2002 och syftet är att undersöka hur unga män och 

kvinnors självpresentationer ser ut på Lunarstorm, vad de unga personer själva väljer att 

belysa och om hur deras sexualitet framställs på nätet. Forskningen visar att tjejer kan 

använda internet och olika sidor för att finna sin identitet och att tjejer ofta gör detta i säkra 

rum. En annan viktig aspekt är att ungdomar söker sig till dessa fria platser där det har 

möjlighet att uttrycka sig i säkra fysiska miljöer, i hemmet, i skolan eller på biblioteket. 

Forskningen handlar mycket om hur tjejer kan uttrycka och testa sin könsidentitet på nätet, 

men det relevanta att se är hur det använder nätet för att uttrycka sig i en fri miljö. En relevant 

tanke som Sveningsson tar upp är att hur unga forskar i sin identitet. Hon skriver att man 

söker vem man är och vem man vill vara, vem man vill vara som person. Denna studie, och 

annan forskning, visar att dagens unga inte är lika bundna till normer, regler och traditioner 

inom endast en kontext eller diskurs utan att det finns en frihet att utforma sitt liv och sin 

identitet som inte har funnits på samma sätt tidigare (Ganetz 1992, Sveningsson, 2005).  

 

Caroline Svensson Blomst uppsats ”Kära blogg – Unga tjejers identitetsskapande med 

bloggen” inom Fritidsvetenskap och fokuserar på tjejer och bloggar och hur de bloggar 

fritiden. Syftet med studien var att undersöka hur tjejers mening och identitet skapas genom 

att blogga. Hur tjejer bloggar på fritiden och hur detta kan bidra till identitetsskapande och om 

det kunde bidra till andra aspekter för tjejerna. Svensson hänvisar även till sin egna tidigare 

uppsats, ”Bloggen – en social grej” som jag anser relevant för mig forskning. Resultaten 

visade att anledningen till att man började blogga beror oftast på att det verkade spännande 

och kul och att man sett andra som bloggat. Man bloggar för att få utlopp för tankar, känslor 

och idéer, för att sprida budskap eller för att informera om något. Bloggande kan fylla olika 

funktioner för olika människor men social interaktion, organisation av strukturer och 

berättade är återkommande element, (Svensson, 2006 i Svensson, 2007).  
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Svensson tar upp om hur dagboken kan användas som terapi och även som en slags 

självbekräftelse. Bloggen kan användas för att få bekräftelse och visa att man finns, detta kan 

vara mycket viktigt för ungdomar, att få känna sig sedd och hörd. Svensson tar även upp 

Thomas Ziehe en tysk professor i pedagogik som menar på att självbekräftelse bara kan äga 

rum och detta innefattar uppmärksamhet från andra, detta kallar Zeihe för subjektivering 

(Zeihe, 200, Svensson 2007). Svenssons resultat visade även att tjejerna använder sina 

bloggar till att ”forma sig själva” och att ”fly verkligheten och vuxenvärlden”. Bloggarna ger 

även tjejerna att komma till tals, att bli sedda och hörda oavsett vem man är. 

 

Diagnosen ADHD  

 

Läkartidningen gav år 1999 ut en artikel skriven av Björn och Christina Kadesjö som handlar 

om hur en ADHD-diagnos kan vara osynlig. Tidigare forskningen från Läkartidningen 

fokuserar på hur personer med ADHD har starka medfödda egenskaper som kan leda till 

kriminalitet och andra sociala problem så som missbruk av olika slag (Modigh med fler, 

1998). Syftet med artikeln från 1999 är att lyfta fram och belysa ADHD och hur personer med 

ADHD behöver hjälp så dessa problem kan förebyggas. Artikel är relativt gammal och 

perspektivet på ADHD som diagnos ser annorlunda ut till skillnad från idag. Artikeln handlar 

om hur diagnosen är osynlig vilket innebär att den är svårt att upptäcka. De visar på att detta 

är problematiskt då diagnosen kan vara svårt att upptäcka både för föräldrar eller 

professionella behandlare. Detta är innebär att svårigheterna inte syns vilket gör det tufft för 

barnen som inte förstår varför de är annorlunda och vad som gör att det inte klarar av kraven i 

skolan. Författarna lyfter fram att all pedagogisk personal oavsett yrkesroll, ämne eller 

skolform måste ha en basal utbildning och kunskap när det gäller ADHD och vad detta 

innebär för ett barn skolgång. De lägger även vikt vid förståelse av det enskilda barnet 

perspektiv och barnets behov av stödinsatser, detta innebär även att politiker och andra ledare 

bör ha kunskap om diagnosen och vad den innebär (Kadesjö, volym 96, 1999). En diagnos 

kan hjälpa barn för att kunna få de stöd det behöver i skolan, och det är viktig att vara 

uppmärksam på hur denna diagnos kan yttra sig eftersom den annars osynlig. 

 

”Den goda viljans makt – en diskursanalys av ADHD-diagnosen” är ett Lärarexamensarbete 

av Kristina Bengtsson och Lisa H Clase skriven år 2012 vid Malmö Högskola inom 

Barndoms- och ungdomsvetenskap. Syftet med studien är att belysa ADHD ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv med fokus på skolan. De har fokuserat på frågor såsom, hur talar 
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barnen om ADHD-diagnostisering, hur pedagoger talar om diagnosen och även vilka 

diskursiva produktioner som kan urskiljas genom processen av att konstituera ”ADHD-

barnet”. De pekar på vikten av att förstå barn med ADHD och hur skolan kan påverka barnens 

psykiska hälsa. De tar upp en professor i barn- och ungdomspsykiatri vid namn Christoffer 

Gillberg som menar att barn kan knäckas av skolans krav, då de kan vara omöjliga för barn 

med ADHD-problematik att uppnå dessa krav. Detta kan leda till att dessa barn mår psykisk 

dåligt eller kan påbörja mobbningsprocesser av det som uppges vara annorlunda (Gillberg i 

Bengtsson och Clase, 2012). Bengtsson och Clase tar upp hur ADHD-diagnoser kan ha 

ekonomiska följder i samhället med koppling till skolan och resurser. Men även hur lärarna 

och pedagogerna kan känna en lättnad och känna sig skuldfria då ”problembarnen” får en 

diagnos och att även barnen kan känna sig lättade. Barnen menar Bengtsson och Clase ville 

distansera sig från begreppet och dess innebörd och sig själva som problematiska och talade 

mer om orättvisor i klassrummet. Författarna lyfter fram vikten av att se barnet och barnets 

perspektiv och att detta bör vara pedagogers utgångpunkt men menar på att så inte är fallet 

(Bengtsson och Clase, 2012). Mycket relevanta frågor tas upp i slutet av forskningen där 

författarna menar på att det väckts nya frågor om synen på avvikande bland dessa barn med 

ADHD-diagnos och om det avvikande beteendet skiljer sig beroende på beteendet är från en 

tjej eller kille. Detta vore något relevant att fördjupa sig i, och detta har en direkt relevans till 

min studie och framförallt mitt syfte. 

 

Avhandlingen Diagnosens dilemma – Identitet, anpassning och motstånd av Kitty Lassinantti 

från 2014 vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitetet studerar olika aspekter av 

identitetsskapande hos kvinnor med ADHD som fått diagnosen i vuxen ålder.  

Hon skriver att ADHD är en omstridd diagnos. Vissa menar att diagnosen har 

överdiagnostiserats, andra anser att många får diagnosen på för lösa grunder. Samtidigt är det 

många som menar att inte tillräckligt många får sin diagnos och att det även tar lång tid att 

utreda diagnosen. Lassinantti syfte med avhandlingen är att lyfta fram hur vuxna kvinnor 

upplever sin diagnos och att lyfta fram kvinnors egna röster om sin diagnos.  Det 

övergripande syftet är att även att bidra till vilka effekter biomedikaliseringsprocesser på 

individnivå (processer där sociala fenomen förs till biomedicinska sådana), samt hur motstånd 

görs mot dessa biomedikaliserande processerna i samhället. Hon vill även bidra till mer 

förståelse av hur vuxna kvinnor skapar sin identitet i förhållande till sin ADHD-diagnos. Hon 

har utfört intervjuer med vuxna kvinnor som fått sin ADHD-diagnos i vuxen ålder.  
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Resultatet visade att kvinnorna i fråga upplever sig avvikande från övriga kvinnor i samhället. 

De upplevde att de har en avvikande hjärna och kognitionsförmåga men i form av en positiv 

avvikelse. Lassinantti skriver att kvinnorna ansåg att tänka på ett ”ADHD-sätt” var något 

positivt och en resurs för dem. Kvinnorna menade även att genom retoriska konflikter 

uttryckte de en form av motstånd mot de avvikande normerna. 

 

Lassinantti skriver också att kvinnorna även ansåg att det var svårt att leva upp till den 

normativa femininiteten i hemmet, dvs. att en kvinna förväntas ha det övergripande ansvaret 

hemma (såsom att hålla i familjens ordning och struktur). Detta ansåg kvinnorna särskilt 

problematiskt då de tryckte på att individer med ADHD kan ha svårt med just ordning och 

struktur. 

 

Lassinantti menar att kvinnor kämpar med den maskulina tolkningen av diagnosens 

egenskaper och att kvinnorna kopplar sina egenskaper ihop med vissa ”maskulina drag”. 

Hon visar på att tjejers eller kvinnors accepterande av diagnosen, och deras 

socialiseringsprocess, innebär en hårdare social disciplinering jämfört med killar med ADHD.  

Socialiseringsprocessen för tjejer med ADHD, skriver Lassinantti, ställer högre krav på 

självreglering och självkontroll, detta för att passa in den normativa modellen av hur en tjej 

bör vara.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

 

Jag utgår från ett sociokulturellt perspektiv, människorna är samhället och upprätthåller 

samhället tillsammans. Vi skapar och återskapar normer konstant i vår vardag och dessa 

normer kan skilja sig in om olika kulturer och diskurser. Diskurser består av institutioner, 

grupper eller samhällen med gemensamma normer och värderingar (Jørgensen och Phillips, 

2002, s. 66). Jag har valt att använda begreppet ”tjej” och inte ”flicka” för att ”flicka” för mig 

är kopplat till en viss ålder, medan ”tjej” är mer åldersneutralt enligt mig.  

  

Diskurser 

 

Michael Foucault delar upp samhället i olika diskurser. Han ser de olika diskurserna som 

olika fält av strukturer i form av olika institutioner där det alltid finns maktstrukturer och 
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hierarkier. Foucault menar på att det finns sanningsregimer i samhället vilka kan fungerar som 

en ideologi, dessa sanningsregimer är vad definierar Foucault som diskurser. Diskurserna 

behövs då vi utifrån dessa diskurser skapar mening i det vi gör (Börjesson, 2004, s. 34). Inom 

dessa diskurser och maktstrukturer finns det normer och värderingar man bör förhålla sig till, 

det är de aktörer som kan utöva makt som har tolkningsföreträde och bestämmer hur det ska 

och bör se ut. Dessa är det som avser vad som innebär med normalt och vart gränserna går, 

hur en ”normal” individ bör bete sig. Men Foucault menar även att normer inte är någon yttre 

kraft eller bestämmelser utan att de finns i samhället. Makten menar Foucault finns hos oss, 

makten att förändra finns hos oss och makten inom diskurserna begränsar våra ramar för 

identiteter (Jørgensen och Phillips, 2002, s. 12). Makten inom diskurserna är ojämlikt fördelad 

bland individer och samhället, och texter av olika former blir en röst från de som är 

utelämnade eller ha en underliggande position. Detta innebär i sin tur att vissa inte får komma 

fram eller synas i samhället. Foucault menar att vissa till följd av vad han kallar 

utestängningsprocedurer stäng ute från samhället. Detta innebär att de som avviker inte får 

möjlighet att yttra sig om deras situation, de har ingen röst eller makt att komma fram i 

samhället (Foucault, 2003, s. 6–13). Därför anser Foucault att det är mycket viktigt att studera 

dess diskurser för att kunna se hur samhället ser ut för dess individer.  

 

Detta perspektiv är mycket relevant då man vill lyfta fram grupper som inte har en 

dominerande plats i samhället. Jag kommer att utgå från detta perspektiv på det sociala 

samhällets uppbyggnad. Det är relevant att undersöka hur diskurserna är uppbyggda och vad 

definieras som vad inom diskurserna. Detta är relevant att tänka på dessa 

utestängningsprocedurer då man vill analysera diskurser, detta då man kan belys vilka som 

inte har möjlighet att komma till tals i texterna. Detta gör det intressant att studera de som inte 

får komma till tals i texterna från bloggarna eller om perspektivet hamnar på att se dessa tjejer 

som utestängda från det övriga i samhället, att deras talan inte kommer fram, att deras behov 

inte tillgodoses i samhället. Enligt Foucault finns det individer med makt och 

tolkningsföreträde som bestämmer vilka kategorier som gäller och var gränserna går, hur man 

bör göra eller vem man bör vara. Det oönskade egenskaperna blir på så sätt avvikelser i de 

vardagliga praktikerna. Politiska makter och institutionella makter har även en betydande del i 

hur diskurserna ser ut och påverkar på så vis de vardagliga sociala praktiker (Börjesson, 2004, 

s. 34). Jag kommer därför att tolka tjejernas eventuella begränsningar i den sociala vardagen 

inom de diskurser och strukturer som råder i samhället.  
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Avvikande beteende kan man tolka på olika sätt, man kan se det något rebelliskt mot 

samhället och dess uppbyggnad. Kriminalitet ses vanligt som avvikande beteende från 

samhällsstrukturen och de förväntade beteendet hos medborgare i samhället. Avvikande 

beteende kan även tolkas som de som avviker från normen, de som inte riktigt klarar följa 

strömmen alla andra följer. Man kan se det som de som avviker från det vanliga som till 

exempel rödhåriga personer, det är bara en viss procent av befolkningen som är rödhåriga och 

därav avviker det från det vanliga eller ”normala”. Detta kan i sin tur även innefatta personer 

men olika diagnoser (Hilte, 1998). Hilte talar om avvikande beteende framförallt i form av 

psykiska sjukdomar, alltså personer med en variant av mental sjukdom som gör att det inte 

kan leva och ta hand om sig själva. En ADHD-diagnos är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning vilket även har skulle kunna tolkas som avvikande beteende.  

Fairclough delar Foucaults perspektiv gällande diskurser men lyfter även fram det viktiga i att 

förstå hur icke-språkliga, texter, påverkar de språkliga diskurserna. Han hade ett kritiskt 

perspektiv skrev om vilka funktioner diskurserna har, först är det relevant att förstå hur 

diskurserna påverkar hur vi uppfattar verkligheten, de bidrar till hur vi förstår samhället. För 

det andra hur diskurserna påverkar identiteter och för det tredje hur diskurserna påverkar 

relationen mellan grupper i samhället (Fairclough, 1992 i Ahrne och Svensson 2015). 

 

Genus och normer 

 

Inom diskurserna finns det ramar som begränsar olika identiteter men som även ger oss en 

ideologi att leva efter, våra mål, värderingar och vår världsbild. Judith Butler kommer från ett 

diskursperspektiv i Foucault anda. Butler har varit mycket viktig för genusforskningen och 

queer-forskningen och även i politiska rörelser. Enligt Butler är det biologiska könet och 

genus olika, genus är det sociala könet, de normer och beteenden som vi skapar och sedan 

applicerar på könet. Maskulinitet och femininitet är kopplat till den heterosexuella 

maktdiskursen som styr vårt tänkande kring kön, att det antingen är manligt eller kvinnligt 

(Butler, 2007, s. 56). Butlers perspektiv innebär att vi ”gör kön” hela tiden varje dag. Genom 

att följa dessa normer kring hur en kille bör vara och hur en tjej bör vara så förstärker vi dem 

och normerna fortlever. Man kan inte ta av sig sitt kön, lämna det hemma en dag, utan man är 

hela tiden en slags representant för sitt kön. Detta kommer jag att utgå ifrån i empirin och i 

min analys, hur tjejerna i sin tur faller under genusstrukturer med också hur de kanske själva 

uttrycker genus.  
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Detta är viktigt att ha i bakhuvudet för att kunna se kritiskt på allt som har med kön att göra, 

uttrycker man saker som tjejigt och killigt så säger man underliggande hur det bör se ut 

(Elvin-Nowak och Thomsson, 2004, s. 16–20). Dessa normer rättar man sig efter för att passa 

in och tillhöra sin grupp, för att känna delaktighet och tillhörighet. Gör man något rätt och det 

uppmärksammas så blir personen i fråga som utfört handlingen bekräftad, det är precis samma 

sak gällande hur man bör vara som tjej och kille. Det blir tvingande normer som ser till att vi 

anpassar oss i de mönster som redan existerar (Elvin-Nowak och Thomsson, 2004, s.110). På 

detta sätt bekräftas det manliga och kvinnliga, tjejiga och killiga, av oss individer i samhället 

varje dag. Därför att det relevant att belysa hur individer ändå har ett ansvar att se hur 

samhället ser ut och se alla olika individer som existerar inom det och för att kunna förändra 

så måste vi förstå hur vi är bärare av normerna i samhället. Genom att utgå från genusteorier 

och diskurser kring genus hoppas jag även på att kunna bidra med nya perspektiv och 

forskning kring tjejer.  

 

En bok om flickor och flickforskning från 2010 av Frih och Söderberg (red) är en bok som 

lyfter fram just flickforskning. Boken går igenom hur flickforskning har genomförts genom 

tiderna och hur intresset för att forska om flickor har ökat de senaste 20–30 åren. Temat i 

boken grundar sig i en polarisering mellan den nya flicka (samtidens flicka) i relation till den 

gamla flickan. Boken berör normer kring oönskade beteenden och avvikande i relation till 

flickor/tjejer. Boken är mycket relevant om man ska bedriva forskning om flickor/tjejer, den 

ger en bra grund till tjejer i allmänhet. Frih och Söderberg lyfter fram genus och diskuterar 

normer kring tjejer i olika diskurser och kontexter. Deras förståelse av tjejer relevant för min 

uppsats då det belyser hur det kan vara att växa upp som flicka i dagens samhälle relaterat till 

olika förväntningar och normer. Därför kommer jag att använda deras bok för att förstå hur 

samhällets normer och förväntningar på tjejer påverkar hur tjejer bloggar om sina upplevelser 

av sin ADHD-diagnos.  

 

De tar upp fenomenet att vara en ”riktig tjej” och vad det finns för föreställningar kring detta 

och hur tjejer förhåller sig till förväntningar kring den ”riktiga” tjejer. De belyser bland annat 

tjejer med ADHD-diagnoser och svårigheter i samband med detta, mycket är relaterat till 

skolan. De belyser även att psykisk ohälsa bland tjejer har blivit en slags normalitet, framför 

allt i tonåren. De trycker också på att tjejer genom tiderna har ansetts som biologiskt svagare 

än killar, både fysiskt och psykiskt. Detta menar Frih och Söderberg kan leva kvar då tjejer 

idag fortfarande ses som svaga och sårbara, något som inte minst är fallet under tonåren då 
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tjejer ses som svaga och drabbas av ångest och depressioner (Frih och Söderberg, 2010, s. 89). 

De visar på att tjejer framställs som passiva och inåtvända och att normen kring tjejer är att 

det inte vill vara till besvär för andra, något de menar bidrar till att tjejer tenderar att agera 

mer självbestraffande (ibid, s. 91). Tjejer, enligt Frih och Söderberg, framstår som mer 

lättsårade, känsliga och sårbara. Syftet med boken är att ge ett nytt perspektiv på tjejer och 

bidra till forskning om tjejer.  

 

Diagnoser och identitet 

 

En diagnos kan vara mycket viktig för en individ precis som sin könstillhörighet, en diagnos 

ger en identitet och gemenskap med individer med liknande diagnoser. Boken Diagnosens 

makt av Gunilla Hallerstedt (red) tar upp hur samhället ser på diagnoser och hur diagnosen 

funktion för med diagnos. En diagnos kan fungera som en bekräftelse av hur man känner sig 

och hur andra ser en, många individer skulle välja en diagnos som identitet istället för att inte 

ha någon identitet (Hallerstedt, 2007, s. 21). Diagnosen har en egen makt enligt Hallerstedt, 

för patienten betyder det en bekräftelse inför omvärlden, för arbetsgivaren, försäkringskassan 

och det egna jaget. En diagnos kan ge mindre ångest och avlastning gällande ansvar och 

skuld. Diagnosen kan även fungera som tröst och en vinst för en själv men även leda till 

utanförskap i samhället och i sin tur till stigmatisering (Hallerstedt, 2007, s. 30). Diagnosen 

påverkar individernas personlighet eller personliga utveckling, får man en diagnos tidigt kan 

detta påverka individen på ett sätt och ett annat om man får diagnosen senare i vuxen ålder. 

Hallerstedts perspektiv på diagnoser faller naturligt med min utgångsteori kring diskursers 

betydande i hur man uppfattar sig själv i samhället. Med hjälp av dessa teorier kring diagnoser 

och identitet kan jag belysa hur tjejernas upplevelser ser ut i relation till diskurserna kring 

diagnoser som ADHD. Även hur de upplever sin diagnos och sig själva i relation till hur 

samhället ser på diagnosen ADHD. Hallerstedt ger även en djupare förståelse av 

identitetsskapande i relation till diagnoser vilket är relevant relaterat till mitt syfte. 

 

4. Metod 

 

Grunden i denna studie, och det sociologiska ramverk jag valt, är ett social konstruktivistiskt 

perspektiv. Med detta grundperspektiv blir en diskursanalys lämplig och i linje med mitt syfte.  
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Texter är en stor del av samhället, det finns texter, bloggar och forum på nätet där det flesta 

ämnen diskuteras eller skriv om. Texterna reflekterar samhället och dess viktiga delar, texter 

belyser även många fenomen i samhället som är diskurs- och kontextbundna. Texter och 

språket konstruerar även verkligheten man lever i, de speglar ett visst samhälle vid en viss tid 

och rum. Texter är sociala praktiker och precis som sociala praktiker formas de inom en viss 

diskurs (Jørgensen och Phillips, 2002, s. 25). Hur vi ser vår verklighet eller det vi kallar 

sanning är utifrån de diskurser vi lever i, diskurserna är våra tolkningsramar för verkligheten 

och de ger oss mening i vår vardag.  

 

Språket är centralt i de sociala praktikerna och bidrar till upprätthållning av diskurserna. 

Språket är format av diskurserna och därmed är det mycket relevant att studera texter i 

samhället. En diskurs är strukturerade och strukturerande sätt att tala eller skriva om 

gemensamma avgränsningar. Det är viktigt att ifrågasätta normerna inom diskurserna, att se 

kritiskt på vem som talar om vad och hur man talar om olika fenomen, att ifrågasätta sådant 

som tas för givet. Diskurser är mångtydiga, vilket ger utrymme för nya tolkningar och 

strukturer inom diskursen (Jørgensen och Phillips, 2002, s. 34). Ingen diskurs är en sluten 

enhet utan omvandlas och definieras av andra diskurser, vilket också ger möjlighet till 

förändring. Diskurserna slåss med varandra om hegemoniska platser i samhället (ibid, s. 9).  

 

Syftet med diskursanalys är att problematisera och belysa olika fenomen i samhället. Fokus i 

diskursanalys är att vända sig till diskurserna, och att försöka belysa världsbilden inom 

diskursen och vilken roll diskursen har för olika sociala grupper. Att belysa de skillnader i 

kulturella och strukturella praktiker som påverkar olika grupper i samhället och i vissa fall 

begränsar vissa grupper, att belysa makten och hegemonin inom diskurserna. Diskursanalysen 

vill även belysa vilka subjektspositioner som konstrueras inom diskurserna, vilka fasta 

föreställningar som definierar diskurser och formar dem (Jørgensen och Phillips, 2002, s. 22). 

Syftet är även att kartlägga diskursernas roll i upprätthållandet av det befintliga strukturerna 

och hur det påverkar den sociala världen för att kunna bidra till social förändring. ”Målet” är 

mer jämlika maktförhållanden (ibid, s. 69). 

 

Bloggar och texter på nätet är mer lättåtkomligt än att leta texter inom olika privata eller 

offentliga arkiv. Eftersom jag inte är i direktkontakt med tjejerna så har jag ingen möjlighet 

att påverka något av de som uttrycks, vilket är positivt. Datan blir på så sätt personlig och jag 

kan enkelt komma åt personliga tankar och upplevelser. Bloggar är många gånger något 
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väldigt personligt och öppet. Det finns mycket information via olika statliga hemsidor men 

vissa privata sidor och Facebook-sidor behöver man bli medlem eller godkänd för att få ta del 

av texter och kommentarer. 

Hur tjejerna uttrycker sig om sina diagnoser och andra fenomen är en social produkt genom 

språket som inrymmer föreställningar kring en ADHD-diagnos. Detta gäller även andra 

fenomen och diskurser tjejer uttrycker sig om. Hur de skriver är påverkat av samhälleliga 

föreställningar och diskurser. Mitt mål är att undersöka vilka diskurser och föreställningar 

tjejerna själva tar upp och hur de skriver om dessa. Det är även relevant att med detta 

undersöka vilka eventuella utestängningsprocesser tjejerna varit del av (Ahrne och Svensson, 

2015, s. 186). 

  

Urval 

 

För att få en ärlig bild av deras känslor till sin diagnos har jag valt att studera bloggar där 

tjejerna skriver öppet om händelser och känslor kring sin diagnos. Urvalet har bestått av fyra 

bloggar där tjejerna har varit aktiva och personliga, detta för att få en bättre och ärlig inblick i 

dessa tjejers liv. Alla tjejer är över 18 år och är bosatta i olika delar av Sverige.  

 

Min första tanke gällande utförandet av studien var att använda mig av intervjuer, något som 

speglade mitt intresse av att belysa hur unga tjejer själva upplever diagnosen. Då det ur ett 

etiskt perspektiv kan vara känsligt att intervjua personer under 18 år, och att ADHD även kan 

vara ett mycket känsligt ämne för de som kanske på grund av diagnosen mår dåligt i 

dagsläget, ansåg jag att det var bättre med att söka texter på nätet. Min tanke var att söka efter 

bloggar och olika forum där tjejer fritt uttrycker sig om sin diagnos men jag stötte på lite 

hinder då många sidor (t.ex. Facebook-sidor) inte var öppna för allmänheten. För att få 

tillgång till dessa sidor måste man ansöka om medlemskap eller tillgång och kriteriet är att 

man har en diagnos. Detta gjorde att jag vända mig till bloggarna istället. Bland bloggarna 

valde jag bort vissa bloggar som inte har var lika djupgående i hur tjejer skriver om sina 

personliga upplevelser. Dessa var bloggar som tar upp och diskuterar ADHD i allmänhet och 

ADHD i samhället, utan att lägga fokus på tjejers egna upplevelser. 

 

Bloggarna 

 



 

 17 

Tjejerna som äger bloggarna är i 20 årsåldern och många av dem har barn idag. Jag hade 

svårigheter att finna yngre tjejer som bloggade öppet om sin diagnos. Bloggarna varierar i 

antal läsare, vissa har några läsarna och några tillhör en av Sveriges största bloggar. 

Bloggarna har i snitt funnits runt fem år, och många har bytt bloggar genom åren. Jag valde 

bloggarna då inläggen och texterna ligger i linje med mitt syfte, tjejerna är öppna om min 

diagnos och blottar deras liv med denna diagnos. Dessa texter avspeglar upplevelser av 

ADHD, och visar på diskurser kopplade till ADHD och genus. Dessa texter är relevanta och 

tydliga exempel på hur tjejerna själva väljer att diskutera sin ADHD-diagnos. Jag har valt att 

lyfta fram inlägg eller citat som visar olika upplevelser, men då materialet ser ut som det gör 

så hamnar det mesta inom den ”mörka sidan” av ADHD (alltså det negativa aspekterna att 

leva med ADHD). Jag har även valt att lyfta fram när tjejerna uttrycker hur det kämpar mot 

normaliteter eller vardagliga sysslor. Det finns absolut positiva delar som tjejerna utrycker i 

sina bloggar, men i sin helhet så uttrycker blogginläggen en stor portion av tunga och mörka 

erfarenheter. En annan anledning till att jag har valt att ge de negativa delarna större plats är 

att det positiva oftast handlar om en slags process av acceptans som många av tjejerna har 

kommit till i vuxenålder, och att de några år innan visar sig haft det tufft.  

 

Etiska överväganden 

 

Då jag väljer att analysera texter på nätet hade jag kunde vänt mig till metoden netnografi som 

innebär att man plockar det empiriska materialet från nätet. Materialet kan vara bloggar men 

också forum, olika Chat-funktioner och Facebook. Metoden grundar sig i att lägga fokus på 

hur fenomen skapas och skrivs om på nätet, och endast på det som sker på nätet. Detta gjorde 

det svårt för mig att välja denna metod då mitt syfte inte är att undersöka hur fenomen skapas 

på nätet. Netnografi grundar sig i att undersöka det sociala som sker på nätet, alltså sociala 

interaktioner inom olika forum, spel och hemsidor. Man behandlar fenomenen på nätet som 

egna fenomen och undersöker hur de tar sig i uttryck endast på nätet (Ahrne och Svensson, 

2015, s. 155). Då mitt syfte är att koppla texterna på nätet till sociala strukturer i vardagslivet 

så var inte detta rätt metod. Däremot menar jag att etiska riktlinjer för netnografi är för min 

typ av datainsamling mycket relevant då min empiri endast består av texter från nätet.  

 

Det kan vara svårt att veta hur man ska dra gränser för vad som anses för privat då det ändå är 

publicerat på nätet, inte minst när det gäller bloggar som kan användas som ens dagbok. I 

grunden kan man se det som att då det som är publicerat på nätet är öppet kan man använda 
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det hur som helst. Men det här kan samtidigt strida mot etiska regler som konfidentialiteten, 

informerat samtycke eller nyttjandekravet. När det gäller etiken har jag valt att utgå från 

Ahrne och Svenssons riktlinjer vilket innebär att människan ska gå före forskningen. Det är 

viktigt att ha respekt för människovärdet och att de mänskliga rättigheterna ligger som grund 

för hur man ser på och behandlar de människor som ingår i studien. Detta innebär att 

grundläggande friheter alltid ska beaktas. Vid etisk prövning skall ingen forskning som inte 

förhållit sig till dessa etiska regler godkännas. Det är därför man har dessa etiska regler att 

förhålla sig till. Informerat samtycke innebär att man informerar personerna som ingår i 

studien vad studien innebär och att det har rätt att avbryta medverkandet. Konfidentialitet 

innebär att man inte kommer att använda personuppgifter och annat personligt material som 

på nått sätt kan skada personen i fråga. Nyttjandekravet, slutligen, innebär att personerna i 

studien ska vara anonyma och att personerna inte ska kunna identifieras av utomstående 

(Ahrne och Svensson, 2015, s. 30).  

Enligt Ahrne och Svensson är det forskarens roll att avgöra vad som är det mest etiskt riktiga 

förhållningssättet till det man undersöker eller till det materialet man har (Ahrne och 

Svensson, 2015, s. 154). I mitt fall har jag valt att inte ta kontakt med tjejerna vars bloggar jag 

undersöker då dessa inlägg enligt mig är publicerade för omvärlden. Jag har istället valt att 

lägga fokus på att bevara dessa tjejer, och deras texter, helt anonyma. I praktiken har jag valt 

att inte publicera något om åren då bloggarna startades, hur många följare bloggarna har eller 

något annat som kan kopplas ihop med dessa tjejer. Jag har även valt att ha väldigt korta citat 

och istället återberätta inläggen för att göra det svårt att söka upp bloggarna. Jag har även valt 

att inte ha med något personligt som kan på nått sätt kan knytas till tjejerna, detta för att 

behålla deras anonymitet.   

 

Analysprocessen   

 

Analysprocess har varit mycket öppen och även djupgående, jag har valt att arbete växelvis 

mellan empiri, teorier och analys. Jag har valt teorier och begrepp som belyser diskurserna 

kring genus och ADHD och fenomenet på ett öppet och tydligt sätt med de teoretiska 

utgångpunkterna. Jag har valt ett konstruktivistiskt analyseringssätt vilket innebär att jag 

kommer att se alla aktörer i texterna som aktivt deltagande i kontexter och diskurser. Det 

ligger i mitt intresse att studera dessa diskurser och hur diskurserna kan komma att påverka 

tjejernas perspektiv, men att samtidigt behandla det som uttrycks som sanningar för dem. Det 
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är av vikt att tolka deras berättelser som sanningar ur deras perspektiv och verklighet, detta 

för att behandla texterna med respekt och för att visa respekt för tjejernas perspektiv och 

upplevelser. Deras berättelser kommer jag att tolka som deras upplevda verklighet inom den 

diskursen de befinner sig i. Mitt fokus ligger i att se hur föreställningar kring ADHD och 

genus konstruerar hur tjejerna upplever sin ADHD-diagnos. 

Datainsamlingen utgick från att söka på nätet. Det var inte lätt att hitta dessa bloggar och det 

var inte alltför många att välja mellan. De stora bloggarna som jag förväntade mig att finna 

bra empiri från var inte de bloggarna som gav den typen av data jag var intresserad av.  

Jag sparade alla intressanta inlägg vilket innebar att jag fick mycket data att bearbeta. Efter 

detta valde jag bort de blogginlägg som inte återspeglade syftet. Jag valde sedan att bearbeta 

datan och spara några meningar som definierar texten och inlägget i helheten. Det här innebär 

att jag sparade det jag ansåg som det mest relevanta och intressanta att analysera. 

Analysen har grundat sig i att tolka texterna utifrån en diskursanalys, både att undersöka det 

som skrivs och uttrycks men också det som inte skrivs ut i ord (det outtalade). Frågor jag 

ställde mig var vad det är som underförstås i dessa texter, vilka texterna är skriva till och hur 

texterna kan framstå för de som läser. Av intresse var också hur tjejerna kategoriserar sig 

själva i olika situationer och händelser (Ahrne och Svensson, 2015).   

 

Trovärdighet 

 

Att forska och tolka är ett ansvar, det är viktigt att vara kritisk och neutral i sin forskning för 

att kunna ge en så öppen tolkning som möjligt. Det är viktigt att man förklarar och visar hur 

man har gått tillväga genom studien, detta gäller alla delar av studien. Ahrne och Svensson 

skriver att det är viktigt att man kan visa på genomskinlighet i studien vilket innebär att man 

tydligt visar sin forskarprocess och att man kan kritisera sin egna studie (Ahrne och Svensson, 

2015, s. 15). Detta ökar trovärdigheten i studien, eftersom kvalitativa studier inte går att 

generalisera på samma sätt som kvantitativa är detta ett viktigt kriterium för att studien ska 

anses relevant och ”korrekt”. Generalisering för kvalitativa studier innebär inte att kunna 

applicera resultaten på populationen utan generaliseringen inom kvalitativa innebär 

möjligheten till relevans i andra diskurser och fält så som, i mitt fall, skolan eller för föräldrar 

och uppfostran av barn (Ahrne och Svensson, 2015, s. 26). Mitt intresse för ADHD-diagnosen 

började för många år sedan. Jag är uppväxt i en familj där denna diagnos är ett faktum för en 

del av mina familjemedlemmar vilket innebär att jag har en viss förförståelse och ett visst 

perspektiv. Detta har självklart bidragit till mitt val av ämne och mitt syfte men mitt fokus 
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som forskare har varit att ha ett kritiskt synsätt och perspektiv och att följa riktlinjerna för den 

kritiska diskursanalysens tillvägagångssätt.   

 

Kritik av diskursanalys 

  

Diskursanalys skall som sagt ta ett kritiskt perspektiv mot det som sägs och det som skrivs, 

det vill säga det handlar om kritik mot hur samhället och uppbyggt. Det problematiska kan bli 

att det som man anser som ett kritiskt perspektiv bara ger ett perspektiv på hur man kan se på 

ett fenomen kritiskt. Det här kan innebära att man ser det som att det kritiska perspektivet är 

taget om man följer vissa riktlinjer för att anses vara kritisk. Detta in sin tur begränsar 

tolkningsmöjligheter och eventuella eller alternativa kritiska tolkningar. Det kan också bli 

problematiskt att kritisera om och om igen i en anda av att det skulle finnas en verklighet av 

ett visst fenomen eller en sanning om hur man bör tolka ett visst fenomen. Det går emot vad 

diskursanalys grundar sig i, vilket är att det inte finns några sanningar. Målet är inte att finna 

det ”rätta” sättet att se på fenomen eller det ”korrekta” sättet att tolka fenomen, det finns inte 

ett svar på det som sker i samhället (Börjesson, 2004, s. 183). Men det är mycket relevant för 

forskningens utveckling och samhällets utveckling att fortsätta få nya och olika perspektiv på 

samhällsfenomen eftersom att dessa i sin tur påverkar människors vardag. Kategorisering är 

föränderlig, samhällets strukturer är föränderliga och det är därför relevant att bidra till 

forskningen och möjligheten att kunna tänja på gränserna för det som anses som rimligt och 

inte (Börjesson, 2004, s. 188). 

 

5. Resultat 

 

Empirin kommer att lyftas och kopplas till teorier i resultatdelen och den kommer sedan att 

diskuteras och analyseras djupare i diskussionsdelen. Jag har valt ut texter som manifesterar 

hur dessa tjejer känts när det växt upp med ADHD, vissa har fått sin diagnos vid ett senare 

skede och vissa har fått sin diagnos redan i ung ålder. Vissa tjejer lider av stark ångest i stort 

sätt varje dag och andra mår bättre idag då det lärt sig hantera sina egenheter. Detta gör att det 

är en variation hur tjejer känner inför sin diagnos, vissa hatar diagnosen och vissa trivs bra i 

nutid.  
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Tjejerna använder bloggen för att skriv av sig tankar och känslor, något som uttrycks i form 

av formuleringar såsom ”tack för att ni lyssnar” eller ”jag behövde skriva av mig” och även 

”Thank GOD för internet, det är räddningen i dubbel bemärkelse för många av oss som inte 

passar fyrkanten.” Tjejerna använder sina bloggar mycket som sin dagbok och menar att det 

hjälper dem i vardagen, den ger dem möjlighet att få utlopp för känslor och reflektera över 

händelser. Detta stämmer överens med Svenningsons studie (Svenningson, 2006 i 

Svenningson 2007. Vissa inlägg är även skrivna i ett informerande syfte, de skriver om 

diagnosen i sig och då de lyfter fram forskning kring ADHD och egenskaper hos personer 

med ADHD. De skriver om hur tjejer med en ADHD-diagnos skapar strukturer i vardagen för 

sig själva eller för familjen, något som de även skriver om i ett hjälpande syfte för andra som 

har ADHD. I resultaten ser vi hur tjejerna uttrycker stor frustration gällande genusdiskurser 

kring hur tjejer bör vara och ADHD-diskurser, men även diskussioner kring diskurser om det 

normala och det avvikande.  

 

Empirin visar på att tjejerna mått mycket dåligt under sina tonår, många har haft mycket tuffa 

år dominerat av drogmissbruk och destruktiva relationer. Empirin visar även på andra 

diskurser som till exempel uppfostran, skolan, normaliteter och avvikelser. Tjejerna har alla 

tydligt känt av gränser inom olika diskurser. De diskurser som belyses mest av tjejerna är 

diskurser inom skolan och avvikelser. Jag har valt att dela upp empirin i två olika delar. 

”Normer och avvikande” har ett fokus på samhällets normer och syn på avvikelse i relation 

till mer övergripande strukturer. I denna del innefattas även delar om diagnosen i allmänhet. 

Del två innefattar mer upplevelser kring anpassning till normer och olika motsättningar i 

tjejerna enskilda liv. Denna del är mer fokuserat på individens egna känslor och upplevelser i 

relation till egna händelser. Jag har valt att lyfta fram vissa citat mer och hitta förklaringar 

inom teorierna. En del andra citat har jag valt att belysa då jag anser att de är relevanta för att 

få en översiktlig förståelse av tjejernas perspektiv. Jag ansåg även att det var relevant att lyfta 

fram positiva och negativa upplevelser för att ge ett helhetsperspektiv på diagnosen.  

 

Normer och avvikande 

 

”Det märks väldigt tydligt hur vi drar oss undan när något inte är som vi förväntar oss att det skall vara.” 

En av bloggarna talar om hur barn i allmänhet vet att något är annorlunda och att man drar sig 

undan och att barnen visar tydligt att man är annorlunda. Det blir en känsla av att vara 

avvikande, när vi inte är som vi förväntas vara. Normerna kring hur man bör vara visar sig 



 

 22 

tydligt, även fast man som barn kanske inte vet vad detta innebär, alltså hur man bör vara så 

känner barnen att det är något fel. ”Vi” i detta fall tolkas som människor i allmänhet.  

Tjejerna uttrycker ofta hur det känner att det inte passar in i samhället, hur samhället är för 

smalt avgränsat och det som anses som det normala är mycket svårt att passa in i. De pekar på 

hur samhället idag är uppbyggt på stress och flexibilitet vilket kan vara svårt för en person 

med diagnos. Gränsdragningen för diskursen kring normalitet skapar i sin tur en känsla av 

utestängning i samhället och tjejerna kategoriserar sig själva tillhörande ett avvikande 

beteende (Hilte, 1998). Detta menar även Foucault med utestängningsprocedurer då individer 

blir utestängda från diskursen och inte får möjlighet att yttra hur diskursen påverkar dem 

(Foucault, 2003, s. 6–13). Samhället är uppbyggt utifrån individer inom diskurser med mer 

makt och inflytande. Makten är relationell och tillhör inte enskilda individer men finns inom 

diskurserna som blir till rådande strukturer. Till exempel diskurser om hur skolan är 

uppbyggd med hjälp av scheman som utgår från tid och struktur.  

 

”Normen är den där stora, i mina ögon, gråa kolossen som är formad som en fyrkant.” 

En av tjejerna uttrycker hur barn med ADHD känner att man måste lära sig att anpassa sig, 

samhället kommer inte anpassa sig efter barn med ADHD då det finns brister i skolan och 

resurserna i samhället. Hon som skriver detta menar på att det är så svårt för barn med ADHD 

att anpassa sig då deras svårigheter är de egenskaper som gör att det är svårt att anpassa sig. 

Hon uttrycker att det är orättvist för dessa barn att samhället inte satsar mer på barn med 

ADHD då man vet att svårigheter med att anpassa sig till normen och mallen leder till 

utanförskap. Tjejerna använder ofta uttryck kring cirklar och fyrkanter, detta är en tydlig 

visuell bild av hur man inte passar in i samhällsnormen. Det ger en som läser en väldigt tydlig 

uppfattning av en frustration av att inte lyckas pressa ner en fyrkantig form i ett cirkelformat 

hål. Enligt Hilte föds vi in i en existerande värld av rådande strukturer och värderingar. Vi 

behöver anpassa oss för att kunna få ta del av denna värld vi ska överleva i, detta behöver alla 

individer göra. Försöker vi röra oss utanför de moraliska strukturerna som råder i ett samhälle 

utförs sanktioner för att hålla oss inom de befintliga ”riktiga” strukturerna (Hilte, 1998). I 

bloggtexterna trycker tjejerna på att det har väldigt svårt att passa in i denna mall och dessa 

strukturer kring hur man ska vara och hur man ska göra saker för att ta sig fram i samhället. 

Detta i sin tur kan leda till ett utanförskap och en kategorisering som avvikare.  

 

Tjejerna är noga med att upplysa om hur jobbigt det har varit under uppväxten, att 

utanförskapet och att bli uppfattad som en belastning hela tiden har påverkat dem mycket 
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negativt gällande sin självbild. Det skriver därför mycket om dagens unga med ADHD-

diagnos och hur viktigt det är att inte ge dessa barn samma behandling som de själva behövt 

uppleva. De skriver om hur samhället och individer ska kunna förstå och hjälpa dessa unga 

istället för att påpeka hur de inte passar in i samhällsmodellen. De pekar på att samhället inte 

är uppbyggt för individer med ADHD, istället är samhället är uppbyggt utifrån hur individer 

utan ADHD fungerar och lär sig, i skolan till exempel.  

 

”En bra början är att komma ihåg att barn är en tillgång, inte en belastning med prislapp.” 

Uttrycket ”belastning med prislapp” är mycket starkt och förmedlar enligt mig mycket tydligt 

hur dessa tjejer känt sig under sin uppväxt. Hur de upplevt sig själva och kanske också hur de 

sett eller ser på sig själva beroende på hur den dagliga situationen ser ut. Frih och Söderberg 

lyfter fram en berättelse om hur en tjej vid namn Elin inte blev sedd av sin lärare i skolan, hon 

kände sig diskriminerad och till slut blir hon utanför i hela klassen. Hon blev osynlig och 

exkluderad från institutionerna i samhället och det sociala sammanhanget. Tjejer måste 

synliggöras och analyseras i den sociala kontext där deras sociala position ges en innebörd, 

detta för att deras villkor och möjligheter ska bli synliga i vardagen. Institutionerna i 

samhället fördelar och organiserar individers villkor, skyldigheter och rättigheter och dessa 

påverkar hur individen ser och upplever sin position i livet och ens möjligheter. Hur tjejerna i 

bloggarna ser på sig själva jämförs med samhällets resurser gällande dessa tjejer och speglar i 

sin tur tjejernas möjligheter (Frih och Söderberg, 2010, s. 127). Tjejerna har känt att de inte få 

tillhöra gruppen eller få komma till tals, att de inte ses som mer än en ”belastning med 

prislapp”. Detta är ett uttryck för känslan av utestängning från de rättigheter och möjligheter 

andra ”normala” barn får ta del av (Foucault, 2003, s. 6–13).  

 

”Ganska typiskt för en klassisk ADHD.” 

En tjej skriver om hur hon fastnade i tunga droger, hade en partner som misshandlade henne 

och att hon har ett flertal självmordsförsök bakom sig. Hon förklarar detta själv som ”100% 

destruktivt”. Hon skriver att hennes beteende under denna tid var ett klassisk ADHD-

beteende, något som syns i citat ovan: ”typiskt för en klassisk ADHD”. Det jag funderar på är 

om detta är bilden samhället sänder ut om hur ADHD-personer är. När ett barn får diagnosen 

och kategoriseras som avvikande från den rådande normen är detta då alternativet i livet för 

detta barn? Denna tjej anammande ADHD-rollen och tog sig an rollen som avvikare från 

samhället och levde denna roll fullt ut. Hilte menar att man tar den rollen man får av 

samhället och från sin ”publik” vilket innebär ens omgivning och de som ser handlingen. Får 
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man rollen som avvikare, och om man inte lyckas få bort den stämpeln, är det lätt att 

individen i fråga som avviker tar rollen fullt ut (Hilte, 1998). Diskurserna kring det normala 

och olikheter i detta fall sätter gränser för olika identiteter. Kan man inte anpassa sig till de 

identiteter som erbjuds hamnar man utanför gränsen för det normala där man har andra 

identiteter att välja på (Hallerstedt, 2007, s. 36). Enligt Hallerstedt blir diagnosen ens identitet 

och den kan i sin tur påverka personligheten och den personliga utvecklingen. Hur samhället 

ser på diagnosen blir det den identiteten man försöker anamma (Ibid, s. 30) 

Makten ligger i relationer mellan individer i samhället där vissa har större inflytande och 

tolkningsföreträde. Det är denna makt som bestämmer gränser för vad som anses normalt och 

den sätter gränser för diskurserna (Jørgensen och Phillips, 2002, s. 12). Det är viktigt se till 

dessa processer om hur individer skapar och konstruerar diagnoser i relation till 

maktrelationer. Sjukdomar och diskurser uppnås genom en förhandling mellan dessa aktörer 

och diskurser (Hallerstedt, 2007, s. 37). Om vi ser till citatet nedan ser vi hur tjejen som 

skrivit detta känner sig frustrerad kring hur vissa läkare och andra inflytelserika individer inte 

klassificerar diagnosen som en ”riktig diagnos”.  

 

”Det finns fördomar om huruvida diagnosen existerar eller inte.” 

Diagnosen ADHD konstrueras utifrån diskurser kring funktionsnedsättningar. Tjejen som 

skrev citatet ovan menar att hon vet att ADHD finns och att hon inte har några problem att se 

skillnad på beteenden hos en individ med ADHD och en individ utan ADHD. Men samtidigt 

menar hon att det ligger hos individen själv att bestämma hur man vill hantera sin eventuella 

diagnos. Hon skriver även att det finns mycket fördomar kring ADHD både hos individer som 

inte har diagnosen och hos individer med diagnosen. Citatet ovan kan reflektera en brist på 

bekräftelse, att det kan vara svårt att inte få sina svårigheter och sin problematik bekräftad. 

Hilte menar att en sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan bli erkänd som ett problem om 

den inte blir legitimerad i samhället. Det är först när man erkänner den och legitimerar den 

som ett socialt problem som samhället kan börja förändra synen på diagnosen, och först då 

välfärdsstaten och politiker kan börja med förhandlingsplaner för en lösning på de problem 

som individerna i fråga lider av (Hilte, 1.1, 1998). Dessa fördomar som hon upplever existerar 

kring diagnosen, i citatet ovan, kan även ligga till grund för upprätthållande av gränser kring 

personer med ADHD och skapar i sin tur det som anses som det avvikande (ibid., 3.2.2, 

1998). 

 

”Varför fostrar vi våra barn i tron om att alla skall platsa i samma mall?” 
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Efter detta citat ovan skriver denna tjej att med ”vi” syftar hon på samhället vilket enligt 

henne innebär föräldrar, vården, skolan och politiken. Detta är ett inlägg som vill skapa 

förståelse och ett inlägg om en förändring som behövs i samhället. Inlägget öppnar upp för 

känslor hos föräldrar oavsett om barnet i fråga har diagnos eller inte. Många tjejer pekar ut 

samhället som den stora motvikten i denna fråga och föräldrar, skola och politiker får rollen 

som de som förstör denna process. Detta kan vara då de känner att de inte får den hjälp de 

behöver eller att de inte syns av samhället. Ovanstående citat är ett ifrågasättande av de 

rådande normerna men också av diskursernas gränser. Detta handlar om henne själv och kan 

ge oss en reflektion av hennes känsla under uppväxten, men även hur vi uppfostrar våra barn 

genom ideologier kring att det endast finns ett sätt att vara. Detta i sin tur begränsar 

möjligheten för olika identiteter och ökar känslor kring avvikande (Hallerstedt, 2007, s. 36).  

 

Anpassning och uppror 

 

”Att leva mitt liv är som att gunga.” 

Inläggen visar på mycket känslor under uppväxten och på mycket problem med missbruk av 

olika slag. När man läser får man en tydlig känsla av många mycket turbulenta år. Tjejerna 

belyser att de kände sig annorlunda och avvikande men samtidigt att de inte riktigt förstod 

varför då.  

 

Här ser vi hur tjejen som skrivit detta citat nedan tydligt ger en visuell bild av normen och 

rådande diskursen kring ”riktiga” tjejer: den blond lilla flickan. Tjejen som bloggar bryter 

tydligt mot denna norm och föreställning kring hur tjejer bör vara eller se ut. Hon går 

tvärtemot det som hon anser förväntas av henne och föräldrar kan i detta skede tro att det 

handlar om en tonårsperiod och ett slags identitetsskapande.  

 

”Den söta lilla livliga flickan med blont hår och naiva ögon var som bortblåst. Framför dem satt ett svarthårigt 

monster med skärsår och tom blick.” 

Med tanke på den ångest tjejerna i bloggarna beskriver, och hur de förklarar att de kände och 

hur de upplevde att de avvek från de resterande tjejerna, kan man tolka det svarta håret i 

citatet ovan som en krigsförklaring mot de rådande normerna och den trånga diskursens 

väggar. Det är en krigsförklaring av hur man bör vara som normal tonårstjej, ett slag mot de 

snäva gränsdragningar dessa tjejer pressas in i. Det är även ett uppror mot de orättvisor de 

upplever, de orättvisor de känner då de inte passar in. Denna tjej, och som även de andra 
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tjejerna gör, påpekar att hon inte kommer från någon traumatisk uppväxt, att hon inte har varit 

med om några trauman (som då i sin tur enligt tjejerna skulle ha påverkat dem till ett visst 

beteende). Återigen ser vi en pressande känsla av hur man bör vara, vilka gränser som 

diskurserna kring genus påverkar oss att känna. Denna tjej uppfattning av hur en tjej bör vara 

ser vi i citatet ovan och hon vill visa på motsatsen genom sitt svarta hår och sina skärsår. Hon 

indikerar även på att hon kanske öppnat sina ögon mer genom att beskriva att hon tidigare 

hade ”naiva ögon”. Det här pekar på att hon med tiden blivit mindre påverkad av sin 

omgivning och normerna kring tjejer.  

Enligt Frih och Söderberg så anses tonårstjejer särskilt sårbara och jag tror att många föräldrar 

kanske i detta skede kategoriserar sina döttrar till tonårstjej och att det går igenom en jobbig 

tonårsperiod. Psykisk ohälsa hos unga tjejer har blivit så normalt att det nästan ses som en 

naturlig egenskap. Hos unga tjejer är det föreskrivet att lida av ångest och depressioner enligt 

samhället och framförallt är det den bilden media ger oss (Frih och Söderberg, 2010, s. 104). 

Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att tjejer med ADHD missas då det istället 

kategoriseras som typiska tonårstjejer. En annan anledning till att denna tjej (i citatet ovan) 

gör uppror mot det förväntade tror jag kan handla om hennes oförmåga att anpassa sig till det 

som förväntas av henne och till det som upplevs som flickigt (ibid, 2010). Det som sker är att 

hon kan missförstås och fortsätta må dåligt, vilket i sin tur kan leda till allvarliga 

konsekvenser i form av självmord som texterna beskriver att många av tjejerna försökt göra.  

En av tjejerna uttrycker hur personer med ADHD ofta hamnar i konflikter, ”jag tror att detta 

gäller alla med ADHD” uttrycker hon. Hon skriver om hur personer med ADHD-diagnos är 

hypersensitiva när det gäller olika situationer och hur hon försöker provocera den stela 

situationen hon upplever då hon känner att något är fel, syftet är att ta reda på vad som är fel 

då man känner det men inte riktigt förstår vad som skett. Hon skriver att detta är anledningen 

till att personer med ADHD ofta hamnar i konflikter. Hon skriver att alla med ADHD hamnar 

i konflikter, eller så kanske hon syftar på tjejer med ADHD. Hon menar att det går så fort att 

hon inte hinner reagera på att en konflikt startats men att det är lättare idag då hon kan hantera 

sina impulsiva drag bättre än förr. I bloggarna skrivs det mycket om konflikter och 

annorlunda sätt att reagera och uttrycka känslor, detta uttrycks mycket med koppling till 

normer kring tjejer.   

”Jag kanske låter ilsken. Du kanske tycker att jag överdriver.” 

Denna tjej förklarar hur hennes hjärna fungerar och att problemet enligt henne sitter i att hon 

inte har en ventil för att få ut känslor och tankar, att det bara går runt och runt och att hon har 

svårigheter att sortera det relevanta från det som är irrelevant. Hon menar på att hon både 
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saknar vissa egenskaper eller funktioner men även besitter andra, såsom förhöjda känslor. I 

inlägget skriver hon om hur andra personer är och hur de skiljer sig från henne. Hon talar om 

hur hon reagerar starkt mot orättvisor, både när det gäller henne själv och andra i hennes 

närhet. Detta är återkommande hos många av tjejerna i bloggarna, de menar på att de lägger 

sig i mycket när någon behandlas orättvist och att detta i sin tur leder till konflikter. Detta 

kunde vi även se i Lassinanttis avhandling då, såsom hon skriver, de vuxna kvinnornas 

retoriska konflikter kan ses som en slags motkraft och uppror mot de normer och 

förväntningar de måste anpassa sig till (Lassinantti, 2014).  

Den kan vara svårt att förstå vad orden ilsken och överdriver innebär då dessa ord har en 

förväntan bakom. Det ligger en norm och en ideologi kring vad ilsken är och på vilken nivå 

ilsken är okej. Framförallt finns en förförståelse kring när det är okej att vara ilsken och vem 

som avgör detta. Är det den som avviker som i detta fall ska anpassa sitt sätt att uttrycka sina 

känslor, och det utifrån de som anses ”normala”. Detta kan grunda sig i tankar kring oförnuft 

och förnuft enligt Foucault, att man drar gränsen för att kunna peka ut de som avviker från det 

eftersträvade beteendet. Det här kan, till exempel, ha att göra med att personen i fråga får en 

koppling till psykisk ohälsa och mentalsjukdom, och därmed som avvikande (Börjesson, 

2004, s. 184). Hilte menar även att individer känner sig hotade av individer som är annorlunda 

och att man skapar en gemenskap inom grupper genom att peka ut individer som är 

annorlunda. På så sätt tillhör man de normala och accepterade själv då man kan peka ut en 

avvikare (Hilte, 1998). Tjejen som skrivit ovanstående citat menar att hennes känslomässiga 

sätt att reagera avviker från det som anses normalt för en tjej som är upprörd.  

 

”Jag gör det inte för att vara jobbig utan för att jag saknar den fega spärren som brukar känneteckna 

människan.” 

Tjejerna skriver mycket om andra individer och ger andra individer i samhället en form av 

brister när det gäller hur man uttrycker sig eller hur man beter sig. Hon skriver att individer 

med ADHD besitter egenskaper som ärlighet och styrka och att det inte är fega att stå upp för 

sig själva och andra. Hon menar på att ”vanliga” personer inte besitter dessa egenskaper. Man 

kan tolkar det som att ”vanliga” människor enligt henne är mer begränsade av normer och 

gränser för vad man får och inte får göra, och detta till skillnad från henne själv. Hon 

kategoriserar andra individer till en grupp som är på ett visst sätt och kategoriserar sig själv 

som tillhörande en grupp. Genom att avgränsa och tillskriva vanliga individers bristande 

egenskaper och markera detta skapas en slags ”vi”-identitet som är frånskild från övriga 

grupper (Hilte, 1998). Hilte menar att det skapas skillnader och om man lägger till åsikter om 
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moral blir dessa gränsdragningar ännu starkare. Han menar att individer kan känna sig hotade 

av individer som är annorlunda (ibid).   

 

”Jag förstår inte varför normalt skall vara något att eftersträva och vad är egentligen normalt?” 

Det finns en slags debatt i bloggarna mellan viljan att tillhöra det ”normala” och ett i 

frågasättande av det ”normala”. Samtidigt uttrycker tjejen som skrivit citat ovan att det 

normala anses som tråkigt. Att vara normal handlar enligt henne om att falla under regler för 

att upprätthålla sin tillhörighet till de ”normala”. I relaterat till texten ovan om att skapa 

gemenskap och gränser uttrycks i ovanstående citat en vilja om att tillhöra och inte begränsa. 

Men återigen i en slags dubbel bemärkelse av att tillhöra eller att vara stark i sin tillhörighet 

till det avvikande. ”Normalt” ses som något som kan ifrågasättas i citatet; vad innebär det att 

något är normalt? Men samtidigt ifrågasätts varför man skulle vilja vara normal. Citatet blir 

ett ifrågasättande av diskurser kring normalitet och avvikande och även av de avgränsningar 

diskurserna markerar.   

 

”Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer.” 

”Jag är precis som du men ändå alldeles olik”, tjejen som skrivit detta skriver även meningen 

ovan. I detta inlägg vill hon uppmärksamma personer med ADHD för omvärlden, och 

inlägget kan man tolka som ett slags informationsinlägg om hur personer med ADHD 

fungerar kontra ”vanliga” personer. Inläggen har olika syften och detta syfte skulle kunna 

vara ett försök att förmedla hur en person med ADHD lever sitt liv i sitt huvud och vad detta 

kan innebära. Hon skriver tydligt vilka svårigheter hon har i form av ouppmärksamhet och 

impulsivitet, hon beskriver hur hennes känslor går fort upp och ner, att man kan vara 

förbannad den ena sekunden och sedan glad den andra. Hon menar på att det endast beror på 

vilken känsla som får övertaget, och att det vänder fort. Detta menar hon sker mer och på en 

högre nivå än hos personer utan ADHD. Gränserna för vad som anses accepterat i sociala 

praktiker markeras genom citatet, att hon upplever samma känslor men mer. Detta uttalande 

blir en social produkt av diagnosen och diskursen kring diagnosen ADHD (Ahrne och 

Svensson, 2015, s. 183).  

Tjejer anses i allmänhet veta bättre än killar och vara duktigare än killar i skolan och hemma. 

Killar beskrivs ofta som arga, utåtagerande och aggressiva medan tjejer framställs ofta som 

ledsna, inåtvända och självbestraffande. Detta bidrar till en framställning av, och normer 

kring, vad som är typiskt tjejigt (Frih och Söderberg, 2010, s. 95). I ett sammanhang av 
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ADHD kan detta leda till mer ångest då dessa tjejer med ADHD krockar med normen kring 

hur den ”vanliga” tjejen bör vara.  

 

”Ni som följt mig ett tag nu vet att jag får lätt ångest.. pojkar med adhd blir lätt arga, stressade (det blir jag 

också i o för sig) Men killar brukar bli överaktiva De blir inte jag..” 

Hon skiljer här på tjejer med ADHD och killar med ADHD, tjejer har mer ångest och mår 

psykiskt sämre än killar med ADHD. Hon menar också på att hon inte blir överaktiv, detta 

kan klart skilja sig mellan personer. Dessa normer kan skapa ångest då tjejerna enligt sig 

själva, såsom nämnts tidigare, känner att de inte passar in, att normerna kring hur tjejer bör 

vara krockar med diagnosens egenskaper. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektiv kan 

all denna ångest förklaras som att den är ett resultat av en gränsdragning för vad som är ett 

accepterat beteende. Butler skriver hur genus handlar om komplicerade sociala, kulturella och 

diskursiva processer som skapar olika villkor för kvinnor och män och ger dem olika sociala 

positioner (Frih och Söderberg, 2010, s. 22). Utifrån detta kan jag tänka att ångest kommer 

både från att behöva pressas in i mallar man har mycket svårt att passa in i och att 

konstruktionerna kring vad som anses som tjejigt blir tuffa då egenskaperna i diagnosen går 

emot dessa normer. Heteronormativiteten ger endast utrymme för två genus och dessa genus 

bör införlivas och utföras korrekt (Butler, 2007, s. 56). Detta bidar till normativa och 

begränsande former av femininiteter och vad det innebär att vara en ”riktig” tjej (Frih och 

Söderberg, 2010, s. 132).  

Tjejerna skriver en del om hur de valt att gå vidare i livet och hur de valt att sluta klaga på 

gamla lärare och släktingar för att livet ser ut som det gör. Att diagnosen inte får kontrollera 

dem, och att den inte ska spela en central roll i deras liv. Såsom en tjej skriver: 

 

”För jag har blivit lat och bekväm i min självömkan” 

De menar på att med diagnosen kommer även en del ursäkter, att det inte klarar av uppgifter 

eller inte orkar med vissa saker. Att de har kunnat använda sin ADHD på ett negativt sätt 

vilket har resulterat i att de blivit lata och oinspirerade. Hur man talar om diagnoser är även 

det påverkat av hur de framställs och uppfattas av samhället. Enligt Hallerstedt kan en diagnos 

förändra ens personlighet och personliga utveckling (Hallerstedt, 2007, s. 21). På detta sätt tar 

man sig an de egenskaper och särdrag som tillskrivs identiteten ADHD, precis som tjejer i 

citatet uttrycker ovan. Föreställningarna kring diagnosen används som ursäkter till att inte 

kämpa och nå sina mål. 
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”Jag kan välja att vara vän med min diagnos eller välja att förklara krig. Jag väljer att ta den i handen och inse 

att den är en del av mig.” 

Detta är nog en viktig del av acceptans för sin diagnos och den man är, för att kunna gå vidare 

och göra det man vill göra. Att man inte själv stämplar sig som en avvikare fullt ut och väljer 

att ta avstånd från samhället då man inte anser att samhället har plats för en, det kan i sin tur 

leda till utanförskap och stigmatisering (Hallerstedt, 2007, s 30). Jag tror därför att det är 

mycket viktigt hur diagnosen framställs, att man inte lägger endast fokus på negativa 

egenskaper eller negativa aspekter av diagnosen ADHD. Deras vardag vände då tjejerna fick 

barn och i samband med det lyckades vända riktning på sina liv. Tjejerna skriver att det kan 

vara på grund av deras ADHD, att personer med ADHD bara kör på och att det rör sig framåt 

men kanske i olika slags riktningar. 

 

”Jag har förmånen att tack vare min ADHD bara köra på.” 

En av tjejerna påpekar att tack vare hennes ADHD så gör hon allt hon gör 100%, oavsett om 

det handlar om arbete, familjen eller droger. Detta är även något positivt menar hon för att det 

gör att hon inte fastnar i dåliga tankar och i hemska händelser som en gång var en stor del av 

hennes liv. Det är relevant att belysa positiva känslor kopplade till diagnosen då det här 

skapar en annan bild av ADHD. Därför kan det tjejen (i citatet ovan) i sin blogg uttrycker som 

en positiv egenskap hon har tack vare sin diagnos vara viktigt att ta upp. En förmån för 

personer med ADHD, förmån tolkas som sådan alla inte kan ta del av. Att diagnosen gör så att 

individer kan köra på, vilket tolkas som något positivt i samhället.  

Vissa av tjejerna skriver om att det i dag är stolta över vilka det är eller vilka de har blivit och 

många skriver att anledningen till detta är deras ADHD. Att det inte skulle orka kämpa utan 

den. Att man måste acceptera sina brister för att kunna vara stolt över sig själv. Att det är 

viktigt att gilla en själv även fast man har brister. Att man behöver väga upp det negativa med 

det positiva och de påpekar att idag kan det faktiskt göra det. Att alla människor har sina 

svagheter och brister och att det är det som gör oss till unika individer.  

I bloggarna framgår det att de som har fått sin diagnos när de var vuxna upplever det som att 

de äntligen fått svar på varför de är som de är och de fått en förklaring till deras ständiga 

känslor kring att vara annorlunda och att avvika från resten av tjejerna. Det påpekar att det 

kommer att ta tid att acceptera sig själv och förstå hur man ska göra för att det ska fungera bra 

för en själv och inte följa hur samhället vill att man ska vara eller hur man ska göra saker. En 

tjej skriver att hon fortfarande inte riktigt är hel men att hon strävar efter att bli det. Vikten av 

att få diagnosen har varit stor för tjejerna, äntligen får de svar på varför de är annorlunda eller 
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varför de har så svårt och framförallt hjälp att hantera vissa svårigheter. Det här belyses bra 

med detta citat från en av tjejerna: 

 

”Jag trivs med livet, ADHD-diagnosen, blev som sista pusselbiten för att förstå mig själv” 

 

6. Diskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att belysa hur unga tjejer upplever sin diagnos och hur de skriver om 

sina diagnoser. Jag anser att resultaten ger ett nytt perspektiv på hur det kan vara att växa upp 

som ung tjej med en ADHD-diagnos i dagens samhälle.  

Tjejerna har haft samhället och skolan som sin fiende under uppväxten, dessa strukturer 

besitter ett ansvar för hur de upplever och framförallt upplevt sin ADHD-diagnos. De 

uttrycker tydliga utestängningsprocesser inom skolan då de inte fått samma möjlighet att 

uppnå sina mål som andra barn. Makten till förändring ligger inom diskurserna och individer 

med tolkningsföreträde som bestämmer vilka kategorier som gäller och var gränserna går. Det 

här bestämmer vilka diskurser som råder, och det är utifrån det här tolkningsföreträdet som 

samhället är strukturerat (Börjesson, 2004, s. 34). 

Resultaten visar att diskurser kring avvikande beteende är det som är mest påtagliga för 

tjejerna. Det är dessa diskurser som kan bidrar till en låg självbild och som kan begränsa 

tjejernas handlande. Tjejernas inlägg blir en röst för att kämpa mot dessa diskurser, och i dem 

kan man tyda olika uppror mot dessa normer och diskurser. Hilte menar att avvikare är en 

normal produkt av samhället och att samhällets institutioner producerar avvikare, samtidigt 

som han uttrycker att utanför det sociala har detta stämplande av avvikare ingen funktion 

(Hilte, 1998). Jag anser att det här är mycket relevant för vår förståelse av individer och 

samhällets strukturer. Tjejerna i bloggarna kan redan ha tillräckligt svårt med sin diagnos i 

skolan och i andra sammanhang. Därför är det av vikt att, till följd av ett annorlunda sätt att 

vara eller att göra saker, inte kategorisera dem som avvikare Det är av vikt att vidga gränserna 

för diskurser kring olikheter. 

Hur vi talar om fenomenen inom diskurserna är också hur vi väljer att begränsa dem 

(Fairclough, 1992, Ahrne och Svensson 2015). Diskurserna handlar om olika maktutövningar 

som sker i samhället och genom att lyfta fram nya perspektiv och nya delar förändrar vi 

gränserna inom diskursen kring vad det innebär att ha ADHD. Det här innefattar även ett 

utökande av hur tjejer kan vara. Normen kring de ”riktiga” tjejer kan gynnas av att breddas 
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och ses i olika nyanser, detta för att ge tjejer i allmänhet mer frihet att vara sig själva oavsett 

om detta är inom genus-diskurser för ”killigt” eller ”tjejigt” eller ej. Tjejer med ADHD 

kanske behöver lite mer stöd, och förväntningar på tjejer som duktigare än killar skapar mer 

ångest för tjejerna (Frih och Söderberg, 2010, s. 95). Förväntningar på ADHD-tjejer kanske 

inte kan nås på det sättet som förväntas eller erbjuds.  

En tanke som väckts under analysen är om genus-diskurser gällande tjejer producerar mer 

ångest för tjejer med ADHD då de uttrycker att de har svårt att leva upp till diskurserna i 

fråga. Då tjejer, enligt Frih och Söderberg, tenderar att till följd av genusdiskurser vara mer 

inåtvända, och tjejer med ADHD behöver anstränga sig mer för att hålla sig inom gränserna 

för hur en ”vanlig” tjej ska vara, kanske deras ångest blir mycket större och svårare att hantera 

(ibid, s. 91). Diskursen kring genus gällande tjejer och vad som är ”tjejigt” behövs förändras 

och gränserna behövs förhandlas om. Att behandla tjejer som svaga och sårbara förstärker 

förväntningarna att det är så tjejer ska vara. Dessa texter och tjejernas berättelser bevisar att 

tjejer kan vara starka och drivna. De är viktigt att ge tjejer de stödet de behöver för att bli 

starka i sig själva, oavsett diagnos. Det är av stor vikt att samhället inte ser tjejer med ADHD 

som en belastning utan som en tillgång och vågar satsa på dessa tjejer och även visar vilka 

möjligheter som finns i samhället (ibid, s. 127). Att tjejer ges samma möjligheter, rättigheter 

och villkor som den resterande befolkning.  

 

Resultatet visar även på ett yttrande av att vilja passa in och inte stämplas som en avvikare, 

men att samtidigt vara nöjd och stark i den man är. Detta kanske visar på en viss förändring 

inom diskurserna, en debatt om gränserna (Jørgensen och Phillips, 2002, s. 9). Lassinantti 

belyser hur ADHD är en omstridd diagnos och att debatt förs kring om diagnosen är ”riktig” 

eller inte (Lassinantti, 2014). I resultatet ser vi hur en av tjejerna tar upp existensen kring 

ADHD (det vill säga att ADHD finns ”på riktigt”). Detta kan även vara anledningen till 

tjejernas egna debatt kring viljan att tillhöra det ”normala” eller vara en stark ADHD-individ. 

Samma individ kan uttrycka vilken förmån ADHD kan medföra och klassa sig själv som en 

ADHD-tjej, och i nästa stund uttrycka frustration kring att andra klassar ADHD som en 

avvikande grupp. Hilte menar att en diagnos behövs erkännas som ett socialt problem för att 

kunna bli legitimerad och för att man ska kunna påbörja en lösning och förändring (Hilte, 1.4, 

1998). Att ADHD-diagnosen inte erkänts som ett socialt problem kan vara bidragande till 

tjejerna väger mellan dessa känslor av att vilja tillhöra det ”normala” och att vara stolta i sin 

diagnos. Främst ifrågasätter de det ”normala” och hur samhället ser på diagnosen. Tjejerna 

har inte behovet att tillhöra de ”normala” idag vilket kan bero på att de haft möjlighet till 
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självacceptans. Idag har vissa av tjejerna inte lika svåra känslor kring att tillhöra en avvikande 

grupp, såsom de kände och upplevde som barn och ungdomar. Det är därmed mycket relevant 

att lyfta fram positiva delar med en ADHD-diagnos och att det kanske är bättre att det ses som 

en funktionsvariation istället för funktionsnedsättning. Detta här kan bidra till förändring i hur 

man ser på diagnosen. Om man förändrar hur man talar om en diskurs och förändrar de 

sociala praktikerna som den grundar sig i blir det förändring (Fairclough, 1992, Ahrne och 

Svensson 2015). 

  

Vidare forskning  

 

Resultaten visar på att unga tjejer med ADHD kan må mycket dåligt under uppväxten. 

Resultatet stämmer överens med tidigare kvantitativ forskning om att tjejer med ADHD mår 

dåligt. Unga tjejer idag med ADHD kan mycket väl idag känna dessa känslor kring 

utanförskap eller väljer att ta en väg som riskerar mycket problem i framtiden. Skolan har en 

stor och viktig del i barns uppväxt och sociala samspel därför är det mycket relevant att 

undersöka hur barn upplever sin diagnos i dagens skola. Att utföra intervjuer för att utöka 

perspektivet på hur tjejers ADHD kan yttra sig och vad dessa tjejer känner att det saknar i 

skolan och samhälle kan vara viktigt. Det skulle vara relevant att undersöka hur tjejer 

upplever sin diagnos som går i skolan och de svårigheter som kan tillkomma inom den 

diskursen. En analys av hur tjejer upplever sin diagnos inom skolan skulle vara mycket 

relevant för skolan, föräldrar, vården, skolan och politiker. En sådan studie skulle i sin tur 

kunna bidra till att man upptäcker ADHD:s olika variationer och tidigt kunna ge de stöd dessa 

tjejer behöver 

Jag anser även att det skulle vara relevant att se till andra påverkande diskurser såsom 

klasstillhörhet eller boendeort. Att analysera hur upplevelsen av diagnosen ser ut beroende på 

klasstillhörighet, och hur detta kan bidra till hur tjejer upplever diagnosen, är viktigt. Frih och 

Söderberg visar på att skillnader inom olika gruppindelningar oftast grundar sig på olika 

klass- och könstillhörigheter (Frih och Söderberg, 2010, s. 113). En studie med ett 

klassperspektiv skulle vara relevant för att se om det finns några skillnader och i så fall vad 

dessa skillnader skulle vara. Detta skulle kunna ha en påverkan på hur man ser sin diagnos, 

sina möjligheter och sina livsvillkor. 
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