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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att ge en bild av hur problematiken kunde se ut för flickor med AD/HD 

samt hur professionella inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) resonerade kring detta. 

Vidare var syftet att undersöka vilka insatser BUP kunde erbjuda dessa flickor. 

Empirin bestod av tre delar, en litteraturstudie, en mindre registerstudie, som kartlade 

förekomsten av flickor med AD/HD-diagnos inom BUP i  Stockholms län, och en kvalitativ 

intervjustudie med tre psykologer och en läkare,  alla verksamma inom BUP i Stockholm. 

Studiens vetenskapliga position var hermeneutisk och resultaten analyserades utifrån ett 

feministiskt perspektiv och ett genusperspektiv. Resultatet visade att kunskapsläget kring 

flickor med AD/HD idag var bristande. Både forskning och litteratur kring ämnet samt 

intervjupersonernas utsagor visade att flickor med AD/HD ofta uppvisade andra symptom än 

pojkar. Kriterierna för AD/HD betonar beteenden som är mer typiska för pojkar vilket kan 

leda till att flickor ignoreras. Den bristande kunskapen gällande flickors problematik medför 

att flickor upptäcks senare än pojkar eller förblir oupptäckta.  

Beträffande insatser visade sig könsskillnaderna vara små. Den viktigaste insatsen var att så 

långt som möjligt anpassa miljön runt barnet och att detta bestod av en kombination av skola, 

hem och BUP. Insatserna hos BUP bestod främst av individuellt samtalsstöd för barnet samt 

av föräldragrupper. 

 

Nyckelord: AD/HD + flickor, insatser, könsskillnader, BUP 
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Inledning 
Neuropsykiatriska diagnoser, även kallade bokstavsdiagnoser, är ett ämne som idag är aktuellt 

och som ofta väcker diskussion. En av dessa diagnoser är AD/HD. Diskussionen har bland 

annat handlat om huruvida det är rätt att ge barn diagnoser i form av bokstavskombinationer 

och om det är moraliskt försvarbart att medicinera barn med amfetamin. Frågan har ställts om 

vem som bär ansvaret för dessa barn och vad vi ska göra för att förhindra att de växer upp till 

morgondagens brottslingar? Finns överhuvudtaget AD/HD eller är det en beteckning på ett av 

de olika personlighetsteman som finns? Är det kanske samhället som skall ha en diagnos då 

dess stramare normer exkluderar allt fler människor. Åsikterna har varit många. De som talar 

för de neuropsykiatriska diagnoserna menar att diagnosen är ett redskap för barnet (Wrangsjö, 

1998).  De som tvivlar på diagnoserna ifrågasätter bland annat för vem man egentligen ställer 

diagnosen och det bakomliggande syftet (Kärfve, 2000). 

Denna studie behandlar ett ämne som det trots dessa diskussioner har varit ganska tyst 

omkring, nämligen flickor med AD/HD. Om flickorna i denna grupp är lika få som statistiken 

säger eller om mörkertalet är stort är en fråga som vi idag inte vet svaret på.  

Den kunskap jag hade när jag påbörjade denna studie grundar sig i erfarenheter jag fått av att 

arbeta inom skol- och barnomsorgen med barn med särskilda behov samt från min 

studiepraktik inom behandling av ungdomar med neuropsykiatrisk/psykosocial problematik. 

Mina förkunskaper kring diagnosen AD/HD i allmänhet var således goda. Vidare var jag 

medveten om att flickor är underrepresenterade inom gruppen AD/HD och att forskningen på 

flickor inom detta område inte är särskilt omfattande. Jag hade innan studiens start tankar 

kring att utredning och insatser är utformade efter pojkar med AD/HD och deras problematik.  

Begreppsförklaringar 
Ett centralt begrepp i denna studie är begreppet AD/HD och med detta menas den 

neuropsykiatriska diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (DSM lV, 1994) som 

översättas ungefär ”Uppmärksamhetsstörning / Hyperaktivitetssyndrom” (Nadeau, Littman, 

Quinn, 2002). Neuropsykiatrin tar sin utgångspunkt i hjärnans sätt att fungera. 

 Ytterligare två begrepp som bör förtydligas är begreppet kön och begreppet genus. Med kön 

menas det biologiska könet och med genus menas det socialt konstruerade könet. 
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Disposition 
I uppsatsens första avsnitt beskrivs bakgrund, syfte, frågeställningar och metod. I avsnitt två 

presenteras teoretiska perspektiv. Det tredje avsnittet innehåller en kunskapssammanställning 

av aktuell forskning samt litteratur kring ämnet. I det fjärde avsnittet presenteras resultat från 

registerstudien och intervjustudien samt analys av denna. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och diskussion. 

 

1. BAKGRUND 

Bakgrund 
I början av 1900-talet uppmärksammades barn med koncentrationssvårigheter, överaktivitet 

och inlärningsproblem. Dessa barn kom att gå under diagnosen MBD, ”minimal brain 

damage” som på 1960-talet ersattes med ”minimal brain dysfunction”.  MBD var kom att bli 

en mycket kritiserad diagnos. I början av 1980-talet började man istället för MBD använda sig 

av en diagnosterm bestående av en rad symptombeskrivningar, däribland begreppet AD/HD 

(Gillberg, 1996). 

Något som det ända in på 1990-talet varit tyst om är flickor med neuropsykiatrisk 

problematik. Denna tystnad beror bland annat på att man inom forskning inte ägnat särskilt 

stor uppmärksamhet åt är flickor i denna grupp. Detta är något man kunnat se även inom 

andra ämnesområden och de senaste åren har behovet av kvinnoforskning betonats inom de 

flesta områdena.  

AD/HD 
AD/HD är en förkortning för “Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder” översättas ungefär 

”Uppmärksamhetsstörning / Hyperaktivitetssyndrom” och innebär svårigheter inom områdena 

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. AD/HD är en beskrivning på en rad olika 

beteenden eller symptom som kan orsakas av en mängd olika störningsfaktorer (Duvner, 

1999). Dessa symptom beskrivs i DSM-IV (1994).  

Diagnoskriterierna för AD/HD enligt DSM-IV (1994): 
Minst sex av nedanstående symtom på ouppmärksamhet skall föreligga och/eller sex symtom 

på hyperaktivitet-impulsivitet. De skall ha funnits under minst sex månader och vara så 

uttalade att de klart stör barnets anpassning och inte överensstämmer med dess 

utvecklingsnivå. Symtomen skall föreligga i minst två olika miljöer/situationer som skola, 

fritidshem eller i hemmet. En del av symtomen skall ha debuterat före 7 års ålder. 
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Symtombilden skall inte enbart vara en del av en annan störning och inte bättre förklaras av 

annan diagnos. 

 
Den första delen av diagnoskriterierna gäller det som kallas ouppmärksamhet. 

- Slarvar eller missar detaljer i skolarbete eller andra aktiviteter. 
- Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller i lekaktiviteter. 
- Tycks inte lyssna på vad man säger. 
- Har svårt att uppfatta instruktioner och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, vardagssysslor och 

arbetsuppgifter (inte beroende på trots eller att barnet inte förstått instruktionen). 
- Har svårt att organisera sitt arbete eller andra aktiviteter. 
- Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning, t ex skolarbete. 
- Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som pennor, böcker och 

kläder. 
- Blir lätt störd av det som händer omkring. 
- Glömsk i vardagliga aktiviteter. 

 

Den andra delen i symptombeskrivningen rör det som kallas hyperaktivitet. 

- Har ingen ro i händer eller fötter, eller skruvar på sig på stolen. 
- Har svårt att sitta stilla, lämnar sin plats. 
- Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som anses lämpligt i situationen. Hos äldre kan 

detta vara begränsat till en känsla av rastlöshet. 
- Har ofta svårt att leka och arbeta lugnt och stilla. 
- Verkar ofta "vara på språng" eller "gå på högvarv". 
- Pratar ofta överdrivet mycket. 

 
Den tredje delen beskriver symptomen för impulsivitet. 

- Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
- Har ofta svårt att vänta på sin tur. 
- Avbryter och stör andra, bryter in i samtal eller lekar. 

 
 
AD  /  HD eller både och? 
Snedstrecket  i AD/HD kombinationen markerar att problematiken kan vara både AD eller 

HD eller både-och. Hyperaktivitet behöver alltså inte vara en självklar del i problematiken. 

 
AD/HD delas in i tre olika typer( Gillberg, 1996):  
1. AD/HD dominerad av uppmärksamhetsbrist. 
2. AD/HD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll. 
3. AD/HD med både uppmärksamhetsbrist samt överaktivitet och bristande impulskontroll.  
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Inom AD/HD finns alltså personer som inte är hyperaktiva (se typ 1 ovan), men har en klar 

uppmärksamhetsstörning. Dessa går under diagnosbenämningen ADD- Attention Deficit 

Disorder och är en undergrupp till AD/HD (Duvner, 1999) . 

Vissa med AD/HD har dessutom motoriska svårigheter samt svårigheter att tolka upplevelser 

och sinnesintryck. Dessa personer brukar i norden utöver AD/HD få diagnosen DAMP- 

Dysfunktion vad gäller Avledbarhet, Motorisk kontroll och Perception 

(http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=10598). Begreppet DAMP finns enbart i 

norden och är ett omdiskuterad och kritiserad diagnos (Kärfve, 2000). 

  
Orsaker till AD/HD 
De exakta orsakerna till AD/HD är inte fullständigt kända. Man vet dock att det finns en hög 

grad ärftlighet vid AD/HD. Man tror aven att intag av toxiner (exempelvis alkohol, tobak,  

droger) under graviditeten kan vara en bidragande orsak.  En annan orsak kan vara 

funktionsstörningar på hjärnan till följd av komplikationer vid förlossning, låg födelsevikt etc. 

(Kopp, föreläsning, 2004- 11-09). 

De hjärnfunktioner som är nedsatta vid AD/HD är framförallt funktioner som är viktiga för att 

en människa skall kunna organisera och planera sina handlingar och inte handla direkt när 

man får en impuls. En annan funktion som kan vara nedsatt är förmågan att mobilisera energi 

och motivation för en uppgift som inte känns spännande, även om den är viktig. 

I några studier har forskare kunnat visa på att personer med AD/HD har förändringar i 

hjärnans uppbyggnad och att vissa delar av hjärnan arbetar på ett avvikande sätt. 

För att hjärnan ska fungera väl måste nervimpulser snabbt kunna överföras från en nervcell 

till en annan. De ämnen som ansvarar för detta kallas signalämnen och har var och en sin 

speciella betydelse för olika hjärnaktiviteter. Vid AD/HD är det ämnena dopamin och 

noradrenalin som är viktiga och om dessa fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan eller om det 

finns för lite av dem skapas problem som är typiska för AD/HD 

(http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=10598). 

 
Medicinering vid AD/HD 
Det finns idag mediciner i form av centralstimulantia som minskar vissa symptom vid 

AD/HD. Dessa kan öka koncentrationsförmågan och minska överaktiviteten och 

impulsiviteten. Läkemedelsverket har utarbetat riktlinjer för medicinering vid AD/HD. 

Medicinering kombineras alltid med andra stödåtgärder. Den aktuella symtombilden för 
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barnet skall omsorgsfullt beskrivas samt tidigare och aktuella stödåtgärder i hemmet och 

skolan. (http://www.mpa.se/observanda/obs99/adhd.shtml?SOK=S%F6k). 

Problemformulering 
Den forskning som idag finns kring AD/HD är huvudsakligen gjord på pojkar vilka är 

överrepresenterade i denna grupp och således utgör normen för AD/HD. Vad detta innebär är 

osäkert, kanske kan detta innebära att diagnoskriterierna betonar beteenden som är mer 

typiska för pojkar. Kanske blir följden av detta att många flickor blir förbisedda och inte får 

sina svårigheter uppmärksammade över huvudtaget.  

Kunskapen kring flickor med AD/HD och vilka uttryck problematiken för flickor med 

AD/HD kan ta sig är idag ett relativt outforskat område, och det finns inte heller mycket 

dokumenterat om behandlingsmetoder och deras resultat. Frågan är om flickor med AD/HD 

inte uppmärksammas för att diagnoskriterierna är utformade efter pojkar och om detta innebär 

att flickor med en AD/HD problematik inte får det stöd de behöver. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur problematiken kan se ut för flickor med 

AD/HD samt hur professionella inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) resonerar kring 

detta. Vidare är syftet att undersöka vilka insatser BUP kan erbjuda dessa flickor samt vilka 

tankar man har kring dessa. 

Frågeställningar 
1. Hur kan problematiken ut för flickor med AD/HD se ut? 

2. Vilka insatser kan BUP idag erbjuda flickor med AD/HD och hur resonerar man kring 

dessa?  

Metod 
Denna studie består av tre delar, en litteraturstudie, en mindre registerstudie och en 

intervjustudie. Studiens vetenskapsfilosofiska position är hermeneutisk i den mening att den 

är tolkande och syftar till att söka förståelse (Kvale, 1997).  Forskningsintervjun är ett samtal 

om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som skall 

tolkas (Kvale, 1997).En viktig aspekt av detta förhållningssätt är således att delarna tolkas 

utifrån helheten och helheten utifrån delarna (Bergström & Boréus, 2000). 
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Litteratur, övriga källor 
Litteratursökningen är gjord i Libris , Google och i Alta Vista och de sökord som har används 

är adhd +flickor, utagerande flickor, neuropsykiatri, Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 

+girls. Samma sökord har används vid sökning på Stockholms stadsbibliotek. 

Av en kollega fick jag en internetsida vid namn ”neuro nätet” rekommenderad 

(http://hem.bredband.net/b115842/). 

Jag har under min studie deltagit i ”Flickdagarna” som är en del i ett informationsprojekt om 

flickor med AD/HD och flickor med Autism. Under dessa föreläste bland annat Svenny Kopp 

och Ylva Larsson om flickor med AD/HD.  

 
Registerstudie 
För att få en slags grund att utgå ifrån kontaktade jag Barn och Ungdoms Psykiatrin i 

Stockholm och med deras hjälp genomfördes en mindre registerstudie i BUP:s patientregister 

av de flickor som fått diagnosen AD/HD (avslutade ärenden) åren 2000-2003 i Stockholm (se 

bilaga 2). Syftet var att se hur många flickor som fick diagnosen AD/HD under denna period, 

inskrivningsålder samt hur den geografiska fördelningen såg ut? Syftet var även att söka 

intervjupersoner utifrån denna geografiska fördelning. De olika mottagningarna som 

kontaktades fanns bland dem som under registerstudiens tidsram jämförelsevis haft aningen 

fler avskrivna flickor med diagnosen AD/HD.  

Intervjuer 
Denna studie bygger på fyra kvalitativa intervjuer. Syftet med intervjuerna har varit att 

undersöka hur problematiken kan se ut för flickor med AD/HD och hur professionella inom 

BUP resonerar kring detta, samt deras tankar kring de insatser som finns. Intervjuernas fokus 

har varit hur intervjupersonerna beskriver sina upplevelser sin kunskap och sina erfarenheter. 

Intervjupersonerna består av fyra personer som i sitt yrke inom BUP kommer i kontakt med 

flickor med AD/HD; tre psykologer samt en överläkare och specialist i barn- och 

ungdomspsykiatri. 

Intervjuformen för denna studie omfattar en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga) vilken 

innehåller en översikt över de ämnen som skall täckas, samt förslag på frågor (Kvale, 1997). I 

”Metodpraktikan” (Essiasson, mfl. 2004) understryks att den viktigaste skillnaden mellan 

frågeundersökningar (enkäter) och samtalsintervjuer är möjligheten till samspel mellan 

forskare och intervjuperson. Motiveringen till detta är att man genom att använda sig av 
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samtalsintervjuundersökningar, istället för enkäter, ger möjligheten att registrera svar som är 

oväntade samt möjlighet till uppföljningar i form av ytterligare frågor (Essiasson, mfl. 2004).  

Intervjuerna har alla skett med informerat samtycke (Kvale, 1997). Varje intervjuperson har 

informerats om studiens syfte, hur den är upplagd samt vilka temata intervjun är uppbyggd 

kring och har därefter gett sitt samtycke till att delta i studien. Alla intervjupersoner har 

dessutom gett sitt samtycke till att intervjun fick spelades in på band och informerats om 

möjligheten till att vara anonyma. Alla intervjupersoner sa att deras verkliga namn fick 

redovisas men jag har ändå valt att fingera dem då namnen inte är av betydelse för studiens 

syfte.  

Alla intervjuer genomfördes på mottagningen och intervjutiden låg på mellan 40-60 minuter. 

Intervjumaterialet har bearbetats dels genom att citat delats in efter teman och till en viss del 

genom meningskoncentrering då varje text bearbetats till kortare, mer koncentrerade 

formuleringar (Kvale, 1997). Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna flera gånger och läst 

igenom utskrifterna valdes de citat som bäst beskrev valda teman. När intervjumaterialet 

sammanställts fick alla intervjupersoner ta del av och godkänna det. 

Urval 
Urvalet av intervjupersoner har sin grund i resultatet av registerstudien. De mottagningar som 

kontaktades fanns bland dem som under registerstudiens tidsram jämförelsevis haft något fler 

avskrivna flickor med diagnosen AD/HD. Två mottagningar som kontaktades tackade nej till 

att ställa upp i studien med hänvisning till tidsbrist. Totalt har fyra personer från tre olika 

BUP- mottagningar intervjuas.   

De mottagningar som ingår i studien har själva hänvisat mig till den /de personer som hos 

dem oftast kommer i kontakt med flickor med AD/HD. Motiveringen till detta är att dessa 

personer förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap med avseende på det forskningsproblem 

denna studie står inför (Esaiasson, mfl.2004). Tre av intervjupersonerna är psykologer (varav 

en psykoterapeut) och en är överläkare och specialist i Barn- och ungdomspsykiatri. Alla 

intervjupersonerna är kvinnor, vilket inte varit ett medvetet val. 

Studiens begränsningar 
Studien är begränsad till Stockholm och registerstudien är begränsad till avslutade ärenden år 

2000-2003.  Intervjupersonerna arbetar alla på BUP-mottagningar i Stockholm. De flickor 

med diagnosen AD/HD som studien fokuserar på är barn och ungdomar under 18 år. Hur 

problematiken för dessa kan se ut i vuxen ålder har inte studerats. 
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Val av analysperspektiv 
Redan från början av studien gjordes valet att fokusera på flickor med AD/HD. Resultatet 

analyseras utifrån ett genusperspektiv samt ett feministiskt perspektiv, för att söka förstå hur 

den aktuella problematiken kan se ut. Vidare kopplas resultatet till redovisad tidigare 

forskning och litteratur kring ämnet 

Validitet 
Validiteten svarar på frågan ”undersöker man det man avser att undersöka”, och är den metod 

man valt lämplig och passar för syftet på studien? Genom att noggrant redogöra för 

tillvägagångssätt, urval, datainsamling och förförståelse ökar validiteten.(Kvale, 1997). De 

professionella som intervjuats består av personer med god kunskap i ämnet och inblick i 

problematiken. Deras profession, kunskap och erfarenheter höjer validiteten. De tre 

datainsamlingsmetoderna som använts kompletterar varandra. Litteraturstudien, och 

registerstudien verifierar i viss mån resultaten från intervjustudien. Intervjupersonerna ger en 

utförligare bild av vad som i realiteten görs inom barnpsykiatrin idag. 

Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om huruvida mätmetoden är tillförlitlig. Bristande reliabilitet kan 

orsakas av slarv under datainsamlingen eller bearbetningen av denna. När det gäller intervjuer 

som metod kan reliabiliteten sänkas genom att forskaren ställer ledande frågor, gör slarviga 

anteckningar/skrivfel, eller missförstår intervjupersonen (Esaiasson, mfl. 2004, Kvale, 1997). 

För att testa intervjuguiden har jag genomfört intervjuerna på två utomstående personer. 

Intervjuerna har spelats in på band och därefter skrivits ut. Intervjupersonerna har fått ta del 

av den samanställda intervjun för att få chans att rätta till eventuella fel.  

Generaliserbarhet 
På grund av studiens begränsande omfattning kan resultatet av intervjustudien inte 

generaliseras (Kvale, 1997). Däremot kan det ge en bild av hur intervjupersonerna uppfattar 

och resonerar kring det aktuella ämnet samt belysa vissa likheter och skillnader i deras 

resonemang.  

Etiska överväganden 
När det gäller samtalsintervjuer är det ett krav att de som intervjuas är medvetna om att de in 

går i en studie och gett sitt samtycke till detta (Esaiasson, mfl., 2004). All insamling av har 
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skett på frivillig basis. Intervjupersonerna har innan intervjun att informeras om studiens syfte 

och dess genomförande samt gett sitt samtycke till detta (Kvale, 1997). 

Motiveringen till att jag valde att intervjua yrkesverksamma inom BUP i stället för flickor 

med AD/HD var att jag inte kände mig säker på huruvida jag hade den kunskap som krävs för 

att under en så begränsad intervjusituation möta dessa flickor, lyssna på och tolka deras 

berättelser och riskera att sätta igång tankar hos dessa som jag inte är kapabel till att hantera. 

 

2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

Presentation av valda analysperspektiv 
De teoretiska perspektiv jag har valt att utgå ifrån i min analys är ett genusperspektiv och ett 

feministiskt perspektiv. Dessa perspektiv hänger mångt och mycket samman men jag har valt 

att skilja dem åt. Med genusperspektivet vill jag  fokusera på är könsroller och med det 

feministiska perspektivet belysa mäns överordning av kvinnor. Orsaken till att jag valt just 

dessa synsätt är att belysa hur synen och förväntningar på flickor och pojkar påverkar 

symptomen vid AD/HD och vad detta innebär för behandlingen av flickorna. 

Genusperspektiv 
Begreppet genussystem är en av grundstenarna i det feministiska perspektivet. 

Genusbegreppet fördes fram av feminismen för att kritisera de traditionella försöken att söka 

definiera kvinnliga egenskaper med hänvisning till kvinnors biologiska kön (Young, 2000) .  

Detta perspektiv menar att ordningen mellan könen har en systematisk karaktär och visar sig i 

alla delar av samhällslivet. Könsstrukturerna är enligt detta synsätt sociala och kulturella 

konstruktioner. Du föds inte som flicka, du blir det, menar Beauvoir (1949). Ingen 

undkommer vår kulturs föreställningar av vad som är kvinnligt och redan från BB sorteras 

flickor in kategorin flicka och blir bemötta därefter (Björk, 1996). Vi föds alla in i sociala 

föreställningar om hur man ska/ bör/ får/ förväntas vara eller inte vara som flicka eller som 

pojke. Dessa förväntningar och krav är kopplade till den rådande normen i samhället (Björk, 

1996). Den mest grundläggande organisationsprincipen i vårt samhälle är vilket kön vi har. 

Detta gäller både hur samhället är uppbyggt med olika könsroller och hur den inre världen 

organiseras och kommer att upplevas hos varje individ (Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 

1994). 
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Feministiskt perspektiv 
Det feministiska perspektivet belyser mäns överordning av kvinnor utifrån antagandet att 

detta förhållande är något som måste ändras. I den teoretiska analysen innebär detta att ge 

maktförhållandet mellan könen en central plats. Feminismens kritik av den traditionella 

vetenskapen består i att det som inom denna framställs som något som gäller alla människor i 

själva verket representerar män. Män är således normen i vetenskapen. Den universella 

sanningen är en sanning av, om och för män. Men människan är inte identisk med mannen. 

Det är därför nödvändigt att sprida kunskap om kvinnor (Gemzöe, 2003). Arbetet kring 

synliggörandet av kvinnor har dock ofta utelämnat en grupp kvinnor, kvinnor med 

funktionsnedsättningar (Barron, 2004). Inom Feministisk teoribildning har det gjorts en 

åtskillnad mellan kvinnors biologiska kön och sociala kön, vilket benämns som genus 

(Hydén, 2002).  

 

3. KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING 
 
Tidigare forskning 
Den forskning som i dagsläget finns om flickor med AD/HD är bristfällig. Idag finns 

sammanlagt ca 50 publikationer kring studier av flickor och AD/HD. Av dessa studier är det 

enbart 10 stycken som omfattar mer än 40 flickor(Kopp, Föreläsning, 2004-11-08). 

Internationell forskning 
I USA hölls 1994 den första konferensen om könsskillnader och AD/HD. Det deltagarna 

beslutade under denna konferens var att flickor bör prioriteras på kliniker samt att forskning 

bör fokuseras mer på flickor( Kopp, föreläsning 2004-11-09). 

Den största forskningsstudien om flickor med AD/HD hittills genomfördes vid  Harvard 

Medical School(Biederman, et al.1999). Där jämfördes två grupper med flickor mellan 6 och 

18 år. Den första gruppen bestod av 140 flickor med diagnosen AD/HD.  Den andra gruppen, 

en kontrollgrupp, bestod av 122 flickor från samma åldersgrupp och bakgrund som inte hade 

någon AD/HD diagnos. I studien jämfördes grupperna i syfte att försöka se om det finns 

specifika problem som är relaterade till flickor med AD/HD. 

Resultatet visade följande.  I den första gruppen flickor med en AD/HD diagnos hade 59 % 

symtom på både uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet. 27 % hade 

övervägande symtom på uppmärksamhetsstörning och endast 7 % hade AD/HD med 

övervägande symtom på hyperaktivitet. 45 % av flickorna med AD/HD hade minst en 
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tilläggsdiagnos som t.ex. uppförandestörning, trotssyndrom, ticssyndrom och enures 

(sängvätning, oförmåga att hålla tätt under dagen), känslomässig störning och ångest. 

När det gäller ångest och andra humörrelaterade svårigheter hos flickorna med AD/HD var 

resultaten snarlika resultat från tidigare studier om pojkar. Det fanns inte några bevis för att 

flickor med AD/HD skulle ha känslomässiga problem oftare än pojkar. Det fanns däremot 

indikationer på att flickor med AD/HD hade en större benägenhet för olika former av 

missbruk jämfört med vad man tidigare har funnit hos pojkar.  

Gällande intellektuella förmågor och prestationer i tester låg flickorna med AD/HD obefintligt 

lägre än flickorna utan AD/HD. Trots detta visade det sig vanligare att flickorna med AD/HD 

hade inlärningssvårigheter, hade fått gå om en klass eller gick i specialklass. Resultaten från 

studien stämmer i de flesta avseenden överens med de resultat man tidigare fått på pojkar. Av 

de små skillnader man fann i undersökningen var att flickor inte så ofta får 

tilläggsdiagnoserna trotssyndrom eller uppförandestörning som pojkarna, samt flickornas 

eventuellt större benägenhet för missbruk  (Biederman, et al, 1999).  

Svensk forskning 
Flickprojektet (Gillberg & Kopp, 2003) var ett tre årigt forskningsprojekt i Göteborg som 

pågick mellan åren 99-01. Projektet initierades av Christoffer Gillberg och leddes av Svenny 

Kopp, överläkare på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, i samarbete med 

Riksföreningen Autism och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. 

Syftet med projektet var att kartlägga flickors symptom inom neuropsykiatri. Detta för att 

kunna upptäcka flickor tidigare samt ge dem rätt diagnos och sätta in stödinsatser så tidigt 

som möjligt.  

Projektet omfattade totalt 100 flickor i åldern 3- 18 år. Alla flickor som deltog hade en 

frågeställning om neuropsykiatriska svårigheter. Ett kriterium för att kunna delta i projektet 

var att flickan skulle ha en begåvning över 70 IQ poäng. Detta för att se symptomen i en ren 

form utan alltför stor sammanblandning av primärt kognitiva svårigheter. Flickorna utreddes 

omfattande av barnpsykiatriker, psykolog, pedagog, sjukgymnast och kurator. Några av 

flickorna var redan tidigare utredda utan att man kunnat diagnosticera deras svårigheter. 

Resultatet visade att drygt hälften, 47/100 av flickorna i projektet hade AD/HD som 

huvuddiagnos och 45/100 hade en autismspektrum diagnos. 

Den största gruppen flickor med AD/HD som deltog i projektet visade sig ha svårigheter inom 

alla tre områdena, hyperaktivitet, impulskontroll och uppmärksamhet. En grupp flickor hade 
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dessutom motoriska svårigheter och uppfyllde kriterierna för svår DAMP. Inte ens inom 

denna grupp hade flickorna tidigare fått någon diagnos, vilket i stort sett alla pojkar med 

samma diagnos fått före 7 års ålder (Gillberg, 2000). 

Ålder vid utredning 
Medelåldern för flickor med AD/HD var vid utredningen 12 år och 9 månader. Var tredje 

flicka var äldre än 15 år när utredningen inleddes. Enbart tre flickor var under 7 år. Detta är en 

betydligt högre genomsnittlig utredningsålder jämfört med pojkar med AD/HD, som är 7-10 

år.  Trots att många av flickorna diagnostiserades sent hade flickans föräldrar i de flesta fall 

varit tidigt medvetna om sin dotters svårigheter, i många fall redan under spädbarnsåren. 

Många föräldrar hade tidigare sökt hjälp men inte fått sin oro bekräftad (a.a). 

 
Skolsituation 
Flickornas skolsituation visade sig för det mesta vara bristfällig. Flickornas skolsvårigheter 

var tidigt uppenbara för föräldrarna, men sällan för lärarna. Äldre flickor med AD/HD hade 

stor skolfrånvaro. Oftast gick de till skolan men kom för sent eller uppehöll sig i korridorerna.  

För majoriteten av flickorna saknades ett åtgärdsprogram och i många fall undrade lärarna 

varför flickan utreddes. Läraren uppfattade det oftast som att flickan klarade sig bra i skolan. 

Detta trots att över hälften av de utredda flickorna inte nått upp till målen i ett av kärnämnena. 

Resultatet av Flickprojektet visar att de flesta fall där skolan inte finner några större problem 

handlar det i själva verket om mycket stora problem. Kunskapen bland skolpersonal är idag 

fortfarande mycket liten (a.a). 

Hyperaktivitet och uppmärksamhetsbrist 

En upptäckt man gjorde i projektet var att det tog tid innan man blev medveten om flickornas 

hyperaktiva beteende. En del flickor med AD/HD är utåtagerande och synligt hyperaktiva 

medan andra kan visa ett rastlöst och mindre märkbart hyperaktivt beteende exempelvis 

genom sitta och pilla, röra händer och fötter i ett eller prata väldigt mycket. Även om flickan 

uppfattas som lugn kan det ändå finnas ett hyperaktivitetsproblem (a.a). 

I studien framkom att en del flickor med AD/HD visade en större uppmärksamhetsbrist i form 

av svårigheter att minnas saker, vara lätt distraherad och ”dagdrömma”. Några flickor var 

påfallande energilösa och kände sig sömniga trots att de sovit tillräckligt (a.a). 

Depression och sömproblem 

 15



   
 

Var fjärde flicka med AD/HD visade sig ha en depression. Vanligt förekommande var även 

ångest och tvångssymptom. Majoriteten av de utredda flickorna visade sig ha sömnsvårigheter 

vilket medförde problem att komma i tid till skolan på morgonen (a.a). 

Aggressivitet 
Flickor med AD/HD visade sig ofta vara irriterade och blev snabbt och lätt arga. De var ofta 

trotsiga hemma. Den största svårigheten för föräldrarna var att ställa åldersadekvata krav på 

sina döttrar och flickorna reagerade ofta med utbrott. En liten grupp flickor slog föräldrar och 

syskon (a.a). 

Socialt liv 
De flesta flickor som utreddes i studien visade sig ha kamratsvårigheter i form av konflikter 

eller svårt att hålla kvar vänner. Få av flickorna hade någon regelbunden fritidsaktivitet och 

många flickor hade prövat flera olika aktiviteter men tröttnat efter några gånger. 

Flera tonårsflickor med AD/HD hade innan utredningen börjat leva mer asocialt och några 

hade börjat missbruka alkohol och droger samt begått brott (a.a). 

Sociala faktorer 
I Flickprojektet studerades även sociala faktorer. Familjerna som deltagit i projektet 

jämfördes med genomsnittet för en barnfamilj i Sverige. Resultatet man fick var att färre 

flickor med AD/HD lever med båda föräldrarna. Dessutom fann man att det i dessa familjer 

fanns fler barn. Färre av mödrarna till flickor med AD/HD förvärvsarbetade och familjerna 

hade sämre ekonomi (Kopp, föreläsning, 2004-11-09). 

Behandling vid ADHD 
När det gäller lämplig behandling vid AD/HD är däremot könsskillnaderna små. 

Den behandlings kombination som visat sig hjälpa är: 

- Information 

- Pedagogiska insatser 

- Medicinering 

- Kognitiv beteende terapi 

- Parent Management Training PMT (föräldraträning/stöd) 

- Sociala stödåtgärder 
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Utifrån Flickprojektet har kunde man urskilja att flickor med AD/HD behöver mer inriktning 

på sociala kontakter exempelvis ”mor och dotter samtal” samt stöd när det gäller 

kamratrelationer (Gillberg & Kopp, 2003). 

AD/HD - Förekomst 
Om förekomsten av AD/HD hos flickor finns olika uppgifter. 

Enligt Gillberg (1996) tycks AD/HD vara ca 3-4 gånger vanligare bland pojkar än bland 

flickor. Gillberg menar att många flickor inte får sina grundläggande svårigheter 

uppmärksammade över huvudtaget.  Kadesjö(2004) beräknar att AD/HD är 3-6 gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor. En förklaring till överrepresentationen av pojkar i denna 

grupp menar han är att flickornas svårigheter är mindre störande utåt. Flickor har mer av 

uppmärksamhetsproblem och är mer sällan utagerande. Svenny Kopp,  överläkare och ledare 

för ”Flickprojektet” menar att det går 1 flicka med AD/HD på 2-3 pojkar med AD/HD. 

Förmodligen finns även ett mörkertal flickor som inte får diagnos. ( Kopp, föreläsning 2004-

11-09).  

Kriterier utifrån ”pojknorm”? 
Kopp menar att det idag finns problem med diagnosen AD/HD när det gäller flickor. Enligt 

kriterierna för AD/HD skall  svårigheterna ha debuterat före 7 års ålder. Så är sällan fallet när 

det gäller flickor. Diagnoskriterierna för hyperaktivitet och impulskontroll är satta efter pojkar 

vilket leder till att flickor sällan uppfyller kriterierna. Flickor uppfyller sällan sex av de nio 

kriterier som gäller för hyperaktivitet även om de faktiskt är hyperaktiva menar Kopp. 

Diagnoskriterierna för uppmärksamhetsbrist däremot är mer könsneutrala menar hon 

(http://hem.bredband.net/b115842/flickor_svenny_kopp.htm,   

http://hem.bredband.net/b115842/flickor_svenny_kopp2.htm). 

I dag underdiagnostiseras flickor på grund av att deras symptom inte ses som AD/HD 

symtom. Flickor tenderar att få en ”familjerelations diagnos” medan pojkar får en rejäl 

diagnos menar Kopp. Flickor som får en AD/HD diagnos har oftast varit i kontakt med fler 

professionella och har mer långt gångna problem (Kopp, föreläsning, 2004-11-09). 

I Flickprojektet fann man att bara fyra av nio av de kriterier som samanlagt betecknar AD/HD 

med huvudsakligen hyperaktivitet och impulskontrollbrist är vanligt förekommande hos 

flickor trots att de är hyperaktiva och impulsiva. För att tydligt visa detta följer nedan dessa 

kriterier. De kriterierna med fet stil är de som är vanligt förekommande hos flickor, menar 

Kopp. 
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AD/HD med huvudsakligen Hyperaktivitet och impulskontrollbrist: 
- Har ingen ro i händer eller fötter, eller skruvar på sig på stolen. 
- Har svårt att sitta stilla, lämnar sin plats. 
- Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som anses lämpligt i situationen.  
- Har ofta svårt att leka och arbeta lugnt och stilla. 
- Verkar ofta "vara på språng" eller "gå på högvarv". 
- Pratar ofta överdrivet mycket. 
- Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
- Har ofta svårt att vänta på sin tur. 
- Avbryter och stör andra, bryter in i samtal eller lekar. 

 

Nadeau, Littman & Quinn. (2002) menar även de att en av kärnfrågorna är hur vi kan utarbeta 

bättre diagnoskriterier. Flickor som inte agerar utåt får mindre uppmärksamhet av föräldrar 

och lärare. Att tonvikten gällande AD/HD i dag läggs på hyperaktivitet/ impulsivitet och att 

man på så vis bortser från bristande uppmärksamhet och avledbarhet anser hon är ett problem 

då de som hör till de som inte är hyperaktiva försvinner. AD/HD hos flickor är mycket mer än 

vad ögat kan se, menar man. Dagens kriterier betonar beteenden som är mer typiska för pojkar 

vilket innebär att många flickor blir förbisedda och att de flickor som remitteras är de som är 

värst drabbade (Nadeau, Littman & Quinn, 2002). Detta är aven något som Ylva Larsson, 

psykolog och medverkande i Flickprojektet, uppmärksammat under sina utredningar av 

flickor. Hon betonar vikten av att jämföra flickor med flickor, eftersom vi i samhället ställer 

olika krav på flickor och pojkar. Flickor i allmänhet håller generellt en lägre profil än pojkar. 

Även när det gäller språkutvecklingen finns könsskillnader. Flickor ligger i allmänhet något år 

före pojkar i sin språkliga utveckling. Dagens tester är i dag allt för bundna till språket vilket 

medför att flickor lättare tar sig igenom dem, trots att de har en AD/HD problematik(Larsson, 

föreläsning, 2004-11-09) 

Nadeau, Littman & Quinn (2002) menar att det skulle vara förvånande om inte flickor 

uppvisade andra beteenden än pojkar. Flickor är biologiskt och neurologiskt annorlunda. De 

har andra sätt att umgås, uttrycka sig och är uppfostrade utifrån andra sociala förväntningar. 

Det finns en syn på att flickor med ADHD är mindre hyperaktiva än pojkar. En fråga man 

lyfter fram är huruvida hyperaktivitet innebär samma sak hos flickor och pojkar. 

Iglum (1999) menar att anledningen till att flickor med AD/HD kommit i skymundan är att 

många av dem finns i den icke-hyperaktiva gruppen och syns därav mindre. Ytterligare en 

orsak är att forskningen av tradition varit inriktad på pojkar. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Registerstudien 
Registerstudiens (se bilaga 2) resultat visade det var 68 flickor som fått diagnosen AD/HD 

åren 2000-2003 i Stockholm. I detta register finns endast avskrivna flickor med vilket innebär 

att siffran i verkligheten kan vara större. Resultatet ger ändå en bild av ungefär hur många 

flickor som fick diagnosen AD/HD under denna period, inskrivningsålder samt hur den 

geografiska fördelningen såg ut. Intervjupersonerna i denna studie arbetar inom de 

geografiska områden där antalet flickor var något högre under denna period. 

Intervjustudien 

Presentation av intervjupersonerna 
Alla intervjupersoner i denna studie är yrkesverksamma inom BUP i Stockholm. Tre av dessa 

är psykologer och en är läkare. 

Eva, Legitimerad Psykolog. Eva arbetar på en BUP- mottagning i en förort väster om 

Stockholm sedan 1, 5 år tillbaka.  

Mona, Legitimerad Psykolog och Legitimerad Psykoterapeut. Mona arbetar på en BUP-

mottagning inom tullarna sedan 10 år tillbaka.  

Anna, Legitimerad Psykolog och Legitimerad barn- och ungdomsterapeut, specialist i klinisk 

psykologi, utredning och behandling. Anna arbetar på en BUP-mottagning i en söderförort till 

Stockholm sedan 20 år tillbaka.  

Karin, Överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Karin arbetar sedan 4 år 

tillbaka på en BUP-mottagning inom tullarna.  

Tema 1: Tankar kring diagnosen AD/HD 

Eva 
Evas tankar kring orsaker till AD/HD är att det är en kombination av arv och miljö. 

”När det gäller orsaker tänker jag mycket att det är genteknink och miljö. Tillsammans. Jag ser AD/HD mycket 

imognadstermer, när det gäller barn speciellt då.” 

Hon anser att det finns problem med att sätta diagnoser på små barn där utvecklingsnivån kan 

variera kraftigt i samma åldersgrupp. När det gäller de test som finns anser hon att de är för 

bundna till språket och inte tar hänsyn till exempelvis kultur. 

”Diagnostisera barn är inte lätt. Jag har diagnostiserat vuxna och jag har diagnostiserat barn och med barn får 

man vara mycket försiktigare just med tanke på utvecklingen. Så jag själv tycker det är väldigt svårt att sätta 
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diagnoser på de minsta barnen, de under sex år. Där det inte riktigt finns bra tester, psykologtester. Och då 

barnen inte har språket och har olika kulturer, bakgrund och utvecklingen är väldigt ojämn.” 

Mona 
Som orsak till AD/HD hänvisar Mona till en kombination av en sårbarhet hos barnet samt 

miljöfaktorer. Om det finns en bakomliggande problematik av detta slag blir denna tydligare 

när kravet från samhället ökar. 

”Jag vill gärna ha ett både och seende så att man hänvisar både till faktorer som finns, både sårbarhet hos barnet, 

som då kan vara genetisk , att det finns en ökad sårbarhet. Men också naturligtvis miljöfaktorer. Och jag tycker 

att jag ser båda de här delarna, både de här sårbarheten men också miljöfaktorer som påverkar beteendet.” 

” Man har ju uppmärksammat problematiken allt mer. Man kan ju tänka sig att den här sårbarheten som finns 

hos barnet kanske alltid har funnits men att det utsätts för svårare påfrestningar idag. Både i familjen där det kan 

hända skilsmässor och andra svåra upplevelser. Jag tror också att det är större krav på barn i skolor och det finns 

inte tillräckligt resurser. Och finns det då ett barn med en ökad sårbarhet så blir ju den här problematiken mycket 

tydligare. De barn som finns i miljöer där det finns mer personal och kanske mindre klasser, mer anpassade, där 

kanske inte problematiken visar sig lika tydligt.” 

Anna 
Anna är bitvis kritisk till neuropsykiatriska diagnoser och anser att man ofta fokuserar för 

mycket på dessa. Detta innebär en stor risk för att diagnosen skymmer andra tillstånd som 

exempelvis begåvnings handikapp eller sociala förhållanden. 

 ”Om man tänker lite så här historiskt så fanns det ju en period tidigare då MBD var aktuellt och då kom väldigt 

många från skolorna och tyckte att vi skulle ta oss an typiska MBD-barn. Sedan la sig det där några år och man 

tyckte att diagnosen kanske inte var så användbar, eller rättare sagt den var bra på sitt vis tycker jag. Den gjorde 

så man uppmärksammade neuropsykiatriska svårigheter. Men det blev ju också så att det blev en kantring så att 

man ser ingenting annat utan bara det. Och så tycker jag att det har varit med AD/HD de senaste 5-10 åren och 

det blir ju bekymmer tycker jag. När skola och föräldrar och andra är väldigt övertygade om att det måste vara en 

neuropsykiatrisk diagnos. Särskilt om den kopplas till sådant, som det ibland gör, att om barnet ska få hjälp då 

måste det ju ha en diagnos.” 

Karin 
Diagnoskriterierna för AD/HD är symptombaserade. AD/HD är således bara olika 

symptomkriterier och säger ingenting om genesen menar Karin. 

De främsta orsakerna till AD/HD anser Karin är ärftlighet samt faktorer under graviditet och 

förlossning men poängterar även miljöns betydelse. Hennes erfarenhet är att man ofta kan se 

likheter i barnets beteende hos föräldrarna.  

”Om vi tittar på den forskning som finns så är det mycket som talar för en stor ärftlighet, sen finns det andra 

faktorer också som sådana som har med graviditet och förlossning och tidig start i livet. Man kan ju ta som 
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exempel då rökning, väldigt tidig födsel, tuff start i livet med infektion. I USA ser man s.k. crack-babys med 

liknande symptom. Sen går det ju inte att komma ifrån att det handlar ju också om miljön förståss, hur man har 

det under uppväxten. Där ser man ju också att alla typer av svårigheter ökar i socialt utsatta grupper. Så det är 

alltid jättesvårt att säga vad som är gener och vad som är miljö.” 

”Om man själv har det jobbigt och har ett barn som är ovanligt jobbigt, ovanligt svårt att förstå sig på och få nöjt 

och ovanligt svårt att få det att fungera med så blir det ju väldigt lätt negativa cirklar, och på så vis blir det till en 

del en miljöorsak.” 

Analys av tema 1 
Alla intervjupersoner tycks vara överens om att den grundläggande orsaken till AD/HD är en 

kombination av biologiska faktorer och miljöfaktorer. Detta överensstämmer med vad som 

redovisas i flickprojektet (Gillberg & Kopp, 2003). Intervjupersonerna lägger dock olika 

tyngd på de olika faktorerna. Psykologerna är mer betonande vad det gäller sociala faktorer 

och läkaren lägger större vikt vid biologiska faktorer. 

 Mona menar att barnets problembild måste ses och förstås utifrån dess miljö samt relationer 

och samspel med andra. Ur ett genusperspektiv innebär detta att flickor med AD/HD måste 

ses och förstås utifrån de rådande könsstrukturerna och hur dessa påverkar problembilden. 

Samhällets ökade krav på individen påverkar barn med en sårbarhet hårdare. Idag utsätts barn 

för svårare påfrestningar som skilsmässor och större krav i skolan, menar Mona. Här kan man 

dra paralleller med flickprojektet där man fann att de flickor som ingick i projektet kom från 

familjer som jämfört med genomsnittet hade en sämre ekonomi. Flickorna levde oftare med 

bara en förälder och i familjen fanns fler barn.  

När det gäller de psykologiska tester som finns idag menar Eva att dessa är för bundna till 

språket. Flickor ligger generellt något år före pojkar i sin språkliga utveckling. Att testerna är 

så språkligt bundna medför att flickor lättare tar sig igen dem trots att de har en AD/HD 

problematik (Larsson, föreläsning, 2004-11-09). Ur ett feministiskt perspektiv beror detta på 

att män är överordnade kvinnor även inom forskningen. Män är normen inom vetenskapen 

(Gemzöe, 2003). De test som finns idag framställs som de är utformade för alla, trots att de är 

utformade efter pojkar. 

Anna är mer kritisk än de övriga intervjupersonerna till diagnosen AD/HD och pekar på 

risken att man ger barnet en diagnos enbart för att det skall få någon hjälp alls.  Omgivningen 

föreställningar om att det handlar om AD/HD kan bidra till att skymma andra tillstånd. Ur ett 

genusperspektiv skulle man kunna tänka att omgivningens föreställningar om att en flicka, 

som uppvisar andra symptom än pojkar, inte har AD/HD kan bidra till att flickor kommer i 

skymundan då pojkarnas symptom idag utgör normen för AD/HD.  
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Tema 2: Flickor med AD/HD 

Eva 
Eva anser att pojkar och flickor i stort är ganska lika. Att flickorna är färre tror hon beror på 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor men att också miljöfaktorer har betydelse. 

”I stort sett så tycker jag att det är ganska likt mellan flickor och pojkar. Men det är väldigt få flickor som 

kommer på remiss till basteamet. Jag räknade i mitt område. Det är 22% som är flickor som står på kö. Mina 

personliga tankar kring varför det är så få flickor. Jag tänker väl att det finns skillnader mellan kvinnor och män. 

Det finns skillnader även i hjärnan mellan kvinnor och män. Flickorna är blygare också. Kulturen spelar in där. 

Pojkar har lättare att hävda sig. Det är inte lika acceptabelt för flickor.” 

Att omgivningens förväntningar påverkar symptomen vid AD/HD är en orsak till skillnader 

mellan pojkar och flickor, menar Eva. 

” Jag tror att samhällets könsnormer påverkar hur flickors AD/HD ser ut. Men det är svårt att visa i forskning. 

Det går nästan inte att göra så heltäckande forskning” 

”Det är möjligt att flickornas AD/HD problematik vänder sig inåt istället. Att man inte upptäcker dem.” 

Mona 
Även Mona upplever att flickorna upptäcks senare och att de ofta kommer för andra problem 

än AD/HD. En orsak till detta tror hon är att flickorna ofta fungerar bättre socialt än pojkarna. 

”Impulsiviteten och de här arga utbrotten är inte lika tydliga hos flickor och det är inte ovanligt att man 

upptäcker de här svårigheterna hos flickor först i tonåren medan pojkarnas svårigheter upptäcks mycket 

tidigare.” 

”Flickorna har ofta bättre kontakter med kompisar och det gör ju kanske att man ofta missar flickor. Pojkarna har 

svårare att fungera i större grupper. Relationen till andra, den svårigheten syns mycket tidigare hos pojkar.” 

” Jag tror att det är svårare att upptäcka flickors svårigheter, exempelvis i skolan, för att många lärare inte tänker 

AD/HD om den där flickan. Det är någonting som inte riktigt funkar, men man tänker inte på att det kan höra 

ihop med AD/HD.” 

”Framförallt i tonåren tror jag att det blir så att flickorna under en lång tid misslyckats i skolan, de har blivit 

missförstådda. Och vad är det då som händer, jo att de blir deprimerade.” 

”Jag tänker att man inom barnpsykiatrin har missat många flickor som har den här typen av problematik.” 

Flickor med en AD/HD problematik kan uppfattas som sociala men har egentligen problem 

med sociala relationer, menar Mona. 

”Det jag tänker på är hur flickors relationer till kompisar ser ut. De kan vara mycket ombytliga med kompisar, 

blir lätt osams med sina tjejkompisar. Även om de har kompisar, de har väldigt många och man kan till en början 

uppfatta dem som väldigt sociala, är det väldigt ytliga kompisar som de får.” 
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Mona menar att det är av stor vikt att belysa hur flickornas problematik kan se ut ur ett 

genusperspektiv.. 

”Man måste jämföra flickor med flickor och se hur de kan urskilja sig i den gruppen. Sen hur pass genomförbart 

det är, det vet jag inte.” 

”Det finns så mycket i vår kultur,förväntningar och traditioner, som påverkar hur vi ser på flickorna. Det är 

viktigt att uppmärksamma flickorna och att, i och med det att det finns inget som skulle tala för att AD/HD 

främst finns hos pojkar. Varför skulle det vara så.” 

”Jag tror inte man ska omarbeta kriterierna, men mera förtydliga att uttrycken kan te sig lite annorlunda. Det är 

ju ändå så att de här beteende kriterierna kan rymma väldigt mycket och man informerar personal om att 

flickorna uttrycker sig på de här sätten i stället.” 

Anna 
Anna beskriver flickors problematik som mer inåtvänd. 

”Om flickor och pojkar skiljer sig åt. Ja det tycker jag väl att de gör. Nu kan jag inte säga att jag haft så många 

att jag ser klara skillnader, utan det är väl snarare så att jag försökt läsa om skillnaderna. Och det stämmer väl att 

hos pojkar visar det sig mer i bråkighet och hos flickor som koncentrationsstörning och inåtvända symptom, 

dålig självkänsla, nedstämdhet. Kanske att flickor är lite mer plockiga, det stämmer på de flickor jag har haft.” 

”En flicka med AD/HD har koncentrationssvårigheter, dålig självkänsla, ofta ledsen, svårt med kamrater, 

problem med inlärning, glömmer ta hem läxorna, har svårt att hålla instruktioner i huvudet, ont i magen, 

huvudvärk och går till skolsyster ofta.” 

När flickorna i denna grupp kommer till BUP är Anna osäker på, men tror att de kommer 

senare än pojkarna. 

”Bråkiga pojkar är ju en stor grupp i 9-10 års åldern. Det är svårare att säga när flickorna kommer. Men ja, låg- 

och mellanstadiet kanske. Mellan och högstadiet. Kanske också för en del när de ska gå vidare till gymnasiet och 

man upptäcker att det här går inte alls, och att det inte varit upptäckt tidigare.” 

”Våra stora grupper är ju bråkiga pojkar 9-10 år och deprimerade flickor i tonåren. Bland de deprimerade 

flickorna har man upptäckt allt fler med neuropsykiatriska diagnoser.” 

Även Anna anser att det är viktigt att belysa flickornas problematik ur ett genusperspektiv. 

” Det är bra överhuvudtaget att ha ett genusperspektiv, att man uppmärksammar flickor för sig och flickors 

problem. Eftersom att det är svårare att känna igen dem.” 

Karin 
Diagnoskriterierna passar bättre in på pojkar, menar Karin. 

”Svenny Kopps flickprojekt visar ju tydligt, men det visste vi ju kanske redan innan, att diagnoskriterierna är ju 

naturligtvis tydligast på pojkar. De passar bättre in.” 

Flickor och pojkar skiljer sig åt både biologiskt och socialt, menar Karin. 
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”Det finns en biologisk skillnad mellan pojkar och flickor. Om vi tittar på sexåringar, där de är som mest 

motoriskt livliga, så är killar alltid snäppet livligare och har större rörelsebehov. Så det är klart att de får större 

utslag när det gäller hyperaktivitet och impulsivitet. Tjejer har ju oftast mer subtila symptom, kanske är rastlösa, 

viftar med foten, biter på naglarna, pillar sönder suddgummi, biter på pennor, drar sönder nagelbanden. Ett evigt 

pillande som ju inte stör på samma sätt som en kille. Det hyperaktiva har en annan dimension, det är väl kanske 

det som är det tydligaste.” 

”Och sen har vi ju också att tjejer och kvinnor har en annan social kompetens, en annan social förmåga. De 

kanske inte lika tydligt hamnar i bråk och har en önskan åtminstone att få kompisar och att umgås. Det blir en 

helt annan typ av problem med AD/HD-tjejer där det blir mycket tjafs i kamratgruppen. De går från den ena till 

den andra, är intensiva, impulsiva och berättar förtroligheter som de har fått från den ena till den andra och 

tänker sig inte för. Man vill så jättegärna ha kompisar och ganska snart blir man en sån där tjej som bara pratar 

och som andra inte vill vara med för man kan inte hålla förtroenden. Det blir konflikt och irritation fast på ett 

tjejigt vis, inte så mycket handgemäng.” 

Karin upplever att flickor med AD/HD upptäcks senare än pojkar. 

”Om man tittar på mottagningen så har vi mycket mer tonårsflickor och fler skolpojkar. Så om man tittar väldigt 

fyrkantigt så kommer neuropsykiatripojkarna i skolåldern och flickorna som tonåringar.” 

”Med flickor tycker jag jätte ofta att det är så att det har hunnit gå så långt och så fel. Skolan har under fler år 

gått på snedden med mycket skolk och så. Det tar sådan tid innan man gör anmälan till socialtjänsten eller man 

överhuvudtaget försöker göra någonting åt det. Många börjar ju röka tidigt och kommer i kontakt med andra 

droger och killar som är mer eller mindre lämpliga och hamnar alldeles för långt ner innan man sätter ner 

klackarna. Och många går oupptäckta. Det är absolut en kritik.” 

Karin talar om att flickorna ofta kommer till BUP av andra orsaker än en misstänkt AD/HD 

problematik tex. depression eller ångest.  

” Många tjejer som jag träffar, i 17-18 års åldern är deprimerade. Så ser man hur de har slitit med skolan, har 

aldrig kunnat koncentrera sig och har med nöd och näppe tagit sig igenom.” 

” Många tonårstjejer som kommer till oss, kommer kanske för att de är nedstämda, mår dåligt, 

har ångest, skär sig eller vad det nu är. Så när man pratar om hur de har det i skolan och i sin 

vardag så ser man att det finns AD/HD svårigheter inunder. Många gånger är det den vägen. 

Men andra vägen också. Tjejer som till synes är tuffa, trotsar och dricker och skolkar. Och så 

kommer de hit. Kanske med socialtjänstens tvång för utredning och diagnos. Och sen 

upptäcker man att det någonstans finns en väldig ledsenhet och uppgivenhet över hur de har 

det.” 

Analys av tema 2 
När det gäller symptom vid AD/HD är alla intervjupersonerna överens om att denna kan se 

olika ut för flickor jämfört med pojkar.  
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Eva tycker att pojkar och flickor med AD/HD är ganska lika men anser ändå att det finns 

vissa biologiska skillnader utifrån vilket kön man har samt kulturell bakgrund. Att faktorer 

som kön, kultur, förväntningar och traditioner har betydelse tycker även Mona att man kan se. 

Ur ett genusperspektiv innebär detta att omgivningens förväntningar samt kulturella normer 

påverkas hur vi formas till flickor respektive pojkar (Beauvoir, 1949). Detta påverkar i sin tur 

symptomen vid AD/HD. Flickors symptom påverkas således av vad som förväntas av rollen 

som flicka.  

De symptom som anses typiska vid AD/HD är mer socialt accepterade bland pojkar vilket 

ofta leder till att flickor vänder sin problematik inåt. Annas erfarenhet är att flickor oftare har 

inåtvända symptom som dålig självkänsla och nedstämdhet. Detta resonemang fanns även hos 

de övriga intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner upplever att hyperaktiviteten tar sig 

andra uttryck hos flickor. Karin beskriver detta som ett evigt pillande och Anna som att 

flickor är mer plockiga. 

Impulsiviteten och utagerandet i form av aggressiva utbrott är inte lika vanligt förekommande 

bland flickor, menar Mona. Hon menar också att det finns mycket i vår kultur, förväntningar 

och traditioner som påverkar hur vi ser på flickorna. 

Utifrån ett genusperspektiv påverkas individens beteende efter hur denne förväntas att betee 

sig av sin omgivning (Barron, 2004). Även när det gäller omgivningens tolkningar kan man 

hävda att även om pojkar och flickor uppträder och uttrycker sig likadant, tolkas detta ändå på 

olika sätt utifrån det aktuella samhällets könsnormer i fråga om vad som är passande för 

dessa. En individs beteende tolkas således olika beroende på om det handlar om en flicka eller 

en pojke. Detta gäller både tolkningar om problemets art samt vilka problem som ger 

anledning till oro. Detta medför att flickornas problem riskerar att förbises då flickor är 

mindre benägna till ett utagerande beteende. 

Alla intervjupersoner var överens om att samhällets könsnormer påverkar flickornas symptom 

och underströk vikten av att jämföra flickor med flickor och att belysa flickornas problematik 

ur ett genusperspektiv. De två största grupperna hos BUP är enligt Karin, Mona och Anna 

bråkiga skolpojkar och deprimerade tonårsflickor. Bland deprimerade flickor, flickor med 

ångest och flickor som skär sig har man funnit allt fler med neuropsykiatrisk problematik. 

Dessa har ofta kämpat hårt men ändå misslyckats och blivit missförstådda och de har med nöd 

och näppe tagit sig igenom skolan. 

Flickprojektet (Gillberg & Kopp, 2003) visade att var fjärde flicka var deprimerad och att 

många hade ångest. Som motvikt till detta kan nämnas Biedermans studie som inte fann några 
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bevis för att flickor skulle ha känslomässiga problem oftare än pojkar (Biederman et al. 1999). 

Barron (2004) talar om genusskillnader i psykisk hälsa. Det vardagliga livet ser olika ut för 

flickor och pojkar. Vi påverkas alla av de normer och förväntningar som finns på oss. Detta 

gäller även vår psykiska hälsa. Ur ett genusperspektiv kan man se att flickor förväntas 

uppleva andra typer av psykiska problem än pojkar (Barron, 2004).  

Karin beskriver att flickors problematik ofta hunnit gå längre än pojkarnas innan de kommer 

till BUP. Denna beskrivning ger även Kopp (föreläsning 2004-11-09) och menar att flickorna 

ofta har mer långt gångna problem. En orsak till att flickorna upptäcks så sent tror Mona är att 

lärarna inte kopplar flickornas symptom till en AD/HD problematik. Detta visade sig även 

flickprojektet vars resultat uppenbarade att kunskapen bland skolpersonalen är bristande och 

att flickans svårigheter sällan uppmärksammas av läraren (Gillberg & Kopp, 2003). Sett ur ett 

genusperspektiv kan detta förklaras med att då pojkar utgör normen för AD/HD 

uppmärksammas inte flickor eftersom att de ofta uppvisar andra symptom. Ur ett 

genusperspektiv kan man tänka att de flickor som upptäcks är de som agerar som pojkar och 

därmed bryter med sin könsroll. 

Flickornas problematik visar sig även annorlunda när det gäller relationer. Karin och Mona 

menar att flickor har en annan social förmåga än pojkarna. De fungerar bättre i grupper och 

har bättre kontakter med kompisar. Därför visar sig problematiken på ett annat sätt än hos 

pojkar. Karin beskriver problematiken i termer av mycket tjafs i kamratgruppen. Både Karin 

och Mona beskriver flickorna som ombytliga med kompisar. Mona menar att dessa flickor 

från en början lätt kan uppfattas som sociala, men att de kompisar de får bara är ytliga vänner. 

Karin beskriver att flickornas impulsivitet och önskan att få kompisar gör att de inte tänker sig 

för, utan berättar förtroligheter från den ena till den andra. Svårigheten i relationer till andra 

visar sig hos flickor i många småkonflikter och irritationer och inte så mycket utagerande. 

Också orsaken till detta kan tolkas ur ett genusperspektiv. Björk (1996) menar att redan på BB 

sorteras vi in i kategorin flicka och blir bemötta därefter. De sociala föreställningarna som 

finns kring pojkar och flickors sätt att umgås påverkar även flickor med AD/HD. Flickor 

förväntas generellt att ha en större social kompetens än pojkar vilket förmodligen leder till att 

AD/HD-flickor som, till ytan sett, fungerar bättre socialt jämfört med AD/HD-pojkar inte 

upptäcks lika lätt.    
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Tema 3: Kunskapsläget kring flickor och AD/HD 

Eva 
Eva anser att det finns stora brister i när det gäller kunskapsläget i dag. 

”Jag tycker inte man har diskuterat det ens, den frågan. Så det är ganska stora brister. Det behövs mer forskning 

och mer uppföljning också. Hur det går för dem. Information till föräldrar och skolpersonal är viktigt.” 

”Jag skulle vilja ha mer kunskap. Det skulle jag. Men det behövs mer forskning.” 

”Kunskapen inom kommunen den är inte bra den heller. Så där behövs mycket mer kunskapsinsatser. Inom 

landstinget finns kunskap, men vi har inte resurser.” 

Mona 
Mona menar att kunskapen kring flickor med AD/HD har ökat de senaste åren men att det 

fortfarande finns ett behov av kunskap kring flickor. 

”Det finns ju betydligt mer kunskap kring pojkar. Det finns ett ökat behov av kunskap kring flickor.” 

”En viktig del är att informera skolan och lärarna om de här svårigheterna och att de ser annorlunda ut hos 

flickor. Flickorna kanske har haft de här svårigheterna under hela sin skoltid, men att lärarna inte förstått vad det 

handlat om.” 

”Jag tycker att bara under de senaste åren har faktiskt flickors problematik uppmärksammats mer. Det är bra men 

man kan alltid lära sig mer. Det är viktigt att få kunskap i de här skillnaderna i deras sätt att reagera och deras 

olika symptom.” 

Anna 
Under de senare åren har kunskapen kring flickor ökat och är idag god, menar Anna. Hon 

menar dock att det fortfarande finns ett behov av ökad kunskap för att snabbare lägga märke 

till flickor med denna problematik. 

”Det finns väldigt mycket kunskap skulle jag vilja tycka. Nu på senare år om flickor. Föräldraföreningarna har ju 

varit oerhört aktiva och de har varit väldigt aktiva med att informera anhöriga, föräldrar vårdgivare och så. Så 

information fattas inte.” 

”Det är klart att man alltid behöver mer kunskap kring flickor. Det skulle vara önskvärt att snabbt kunna urskilja 

de här svårigheterna.” 

” Det har liksom vällt fram ett väldigt behov och man har sagt att BUP har inte förstått oss och föräldrar har 

blivit skuldbelagda och väldigt mycket den sortens argument. Det har väl stämt delvis men delvis har det inte 

stämt tycket jag.” 

Karin 
Karin anser att det finns kunskap men att denna måste spridas. 

”Det finns alltid kunskap man kan lära sig mer av. Jag tycker att jag har hyfsad kunskap.” 
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”Om man har kunskap så är det ju alltid lättare att förstå och då känner man sig inte så maktlös, och då känns det 

inte så hopplöst. Det gäller allt. Alla sjukdomar. Om du exempelvis kan mer om diabetes är det lättare att förstå 

och då är man inte så rädd att ha en diabetiker i klassrummet. Det gäller AD/HD också.” 

Analys av tema 3 
Alla intervjupersoner anser att det behövs mer kunskap om flickor med AD/HD. Detta 

betonas även i tidigare forskning och litteratur kring ämnet (Gillberg & Kopp, 2003, Iglum, 

1999, Nadeau, Littman & Quinn, 2002). Deras resonemang om vilken kunskap som idag finns 

skiljer sig dock från att kunskapsläget idag är mycket bristande till att det idag finns goda 

kunskaper kring flickor med AD/HD.  

Eva anser att det finns stora brister gällande kunskapsläget. Hon talar om vikten av att 

informera föräldrar, lärare och kommun. Inom landstinget finns kunskap men inte resurser, 

menar hon.Karin talar även hon om ökad kunskap och menar att detta är en grund för att öka 

förståelsen för flickor med AD/HD. 

Ur ett feministiskt perspektiv denna kunskapsbrist kring flickor med AD/HD förklaras med att 

mannen utgör normen inom vetenskapen, så också när det gäller AD/HD. Majoriteten av den 

kunskap som finns idag är en kunskap av, om och för män (Gemzöe, 2003). 

Den samhällsvetenskapliga forskningen om funktionshinder kan beskrivas som omedveten av 

genus då den inte sällan negligerar hur sociala föreställningar om kön påverkar 

funktionshindrade kvinnor och mäns agerande (Barron, 2004). Även de arbetet som gjorts för 

att synliggöra kvinnor har utelämnat kvinnor med funktionsnedsättningar (Barron, 2004). 

De senaste åren har man alltmer börjat att uppmärksamma flickor inom denna grupp menar 

Mona och Anna. Anna menar dessutom att det i dag finns väldigt mycket kunskap. 

Att intresset för flickors problematik ökat är flickprojektet ett exempel på. 

Tema 4: Insatser för flickor 

Eva 
Eva talar om att insatserna hos BUP är idag begränsade på grund av bristande resurser. Hon 

talar också om betydelsen av att alltid anpassa insatserna utifrån varje enskild individ. 

”Det är ju så få de här insatserna. Jag sitter som ensam psykolog med kö. Men jag försöker alltid bygga insatser 

från individen, oavsett om det är en pojke eller flicka.” 

”Som jag brukar göra, nu talar jag bara för mig själv, så brukar jag titta liksom först på hjärnan. Vilka områden 

och vilken träning skulle vara bra för just det området. Och så försöker jag att göra en känslomässig bedömning 

också. Sen försöker jag diskutera med alla runt omkring, föräldrarna förståss, och skolan och hur det yttrar sig i 

 28



   
 

olika miljöer och var barnet behöver mest insatser. Och är det familjeproblematik så försöker jag få in 

socialtjänsten i ärendet också.” 

”I de fall det har varit motoriska svårigheter har vi försökt att samarbeta med habiliteringen men det är inte lätt 

att få habiliteringsinsatser.” 

Föräldraträning är en insats hos BUP som Eva har goda erfarenheter av. 

”Föräldraträning har fungerat väldigt bra. Det tycker föräldrarna också. Jag skulle egentligen vilja ha flera 

grupper och det finns behov, men men.” 

”När jag träffar de här flickorna så ser jag ofta att det finns hos föräldrarna, samma problematik. Jag försöker 

alltid jobba med hela familjen om det går. Går det inte får man ta det som går. Men finns det inget nätverk så 

försöker jag bygga nätverk till flickan runt omkring i omgivningen. Släktingar, bra lärare, vem som helst.” 

Även samtal är en viktig insats som tyvärr får begränsas då resurserna tryter.  

”Annars är en bra insats den här samtalskontakten. Några såna stödsamtal, men väldigt få, efter utredningen.”  

Mona 
Mona ser anpassning av hela miljön runt barnet som den viktigaste insatsen. Detta gäller både 

i hemmet och i skolan. 

”Det vi ser till är att själva miljön runt omkring barnet rättas till och på så vis underlätta för barnet. Man kan inte 

bara ta en sak, utan det måste bli en kombination av skola, hem och BUP.” 

”Det man nästan alltid gör att försöka se hur flickans närmiljö ser ut. Hur fungerar skolan. Behöver den här 

flickan någon anpassad skolgång. Kan hon gå kvar i den skolmiljö som hon går i eller behöver hon en liten klass, 

eller resurs.” 

” Det är viktigt att skolan och omgivningen får information om problematiken. I samråd informerar man skolan 

om flickans svårigheter och hur skolan kan stödja den här flickan utifrån hennes problem.” 

Även Mona anser att det är viktigt att stötta både föräldrarna och barnet.  

”Föräldrarna kan få stöd i sin föräldraroll och hur man kan hantera ett barn med den här problematiken. Vi har på 

mottagningen haft grupper för föräldrar till barn med AD/HD.” 

”Man har liksom uppföljande kontakt med familjen. Sen finns det ju barn som mer behöver ett individuellt stöd 

också, som samtalsstöd.” 

För barnet kan samtalskontakt vara en insats där det kan få stöd samt hjälp att hitta strategier 

för att klara sin vardag. 

”Man måste också göra barnet handikappmedvetet, att jag har de här svårigheterna och det här behöver jag lära 

mig olika strategier för att kunna handskas med.” 

”Jag tycker att det kan vara så att flickorna är deprimerade och då kan man tänka sig att flickor har större behov 

av samtalskontakt än vad pojkar har. I vissa fall.” 
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Anna 
Anna menar att den grundläggande insatsen ofta är att motivera föräldrarna. Därefter utformas 

utifrån det enskilda barnet, samt efter de resurser som finns. 

”För vår del är det ju att se hur stort är lidandet för barnet och hur motiverar det föräldrarna. För att det är ju inte 

alla som söker till oss och bland dem som söker är det ju en del där skolan har sagt att de borde söka till BUP 

och föräldrarna kanske inte ens vill. Och då går det ju inte göra så mycket. 

”Om föräldrarna är motiverade eller om vi lyckas motivera dem, då avgörs insatserna utifrån barnets lidande och 

vilka problem det blir i vardagen. Typ, skolkar hon i skolan, är hon ledsen, har hon självmordstankar, fungerar 

det med mat och sömn. Sen får det ju naturligtvis vägas mot övriga ärenden som vi har.” 

”Det har ju startats en hel del program för föräldrar till barn med AD/HD och det tror jag är bra. Att föräldrar får 

träffa andra föräldrar och prata om svårigheterna och ge varandra stöd och direkta råd till hur man kan göra.” 

”Vår del blir ju mer insatser riktade till barnet själv och till föräldrarna och handlar mer om att hitta strategier för 

hur ska hon göra i skolan när hon inte kan koncentrera sig, eller hemma när det kör ihop sig och när hon 

glömmer saker. Och att försöka hitta någon fritidsaktivitet som passar. Det är viktigt” 

En regelbunden samtalskontakt med barnet är en insats som är viktig men som får begränsas 

då resurserna inte räcker till. Detta gäller även insatser inriktade för flickor som det idag finns 

ett stort behov av, menar Anna. 

”En insats kan ju vara enskild terapi för barnet, för att få hjälp att hantera de inre svårigheterna också. Som ju 

kan vara i form av samtal men med mindre barn är det ju ofta så att det sker i form av lek, rollspel och sånt. Med 

målet att barnet ska förstå hur det själv fungerar och att man ska hitta bättre samspelsmönster mellan barn och 

föräldrar. Men i dagens läge är det inte så många som kan få en regelbunden kontakt. Tyvärr.” 

”Jag tycker att det behövs mer insatser för flickor överhuvudtaget. Inte bara för flickor med AD/HD. 

Flickgrupper exempelvis tycker jag är jättebra. Och att man riktar verksamheter till just flickor där de får komma 

till sin rätt som det idag inte får göra. Särskilt inte om de skall blandas med bråkiga pojkar. Då tar ju pojkarna 

uppmärksamheten. Men det är svårt för BUP att orka med att ha grupper som det är nu därför att allt annat 

kräver så mycket energi och att det ska gå fort” 

Anna talar om en kombination av insatser där skolan har en viktig roll. 

” Det är väl så att en kombination av insatser behövs och framförallt är det ju då en tillrättalagd situation i 

skolan. Det är ju oftast där det yttrar sig. Det kan ju vara stora problem hemma också men att föräldrarna har 

vant sig vid det här och att de förutser och hjälper barnet så att det inte märks så mycket.” 

”Ibland kommer föräldrar och säger att de förstår inte i skolan och dom kan inte. Men inom många skolor har 

man ju ändå satsat mycket på att lära sig mer om flickor och AD/HD. Det tycker jag allt. Men ibland så är det så 

att föräldrar tycker att skolan viftar bort barnet, särskilt små barn. Men föräldrarna har ju märkt att hon har en 

svårighet som inte syskonen haft.” 

Anna är tveksam  om BUP är rätt verksamhet för  barn med en AD/HD problematik. 
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”Ibland tänker man att det var väl dumt att BUP jobbade för att de skulle höra till BUP. Det hade varit bättre om 

de egentligen fanns kvar inom habiliteringen för där har man faktiskt mer vana av att arbeta med funktionshinder 

och man är van att erbjuda råd och stöd och insatser i samhället.” 

Karin 
En viktig insats från BUP är att genom samtalskontakt stötta flickorna och hjälpa dem till en 

självkännedom, menar Karin.  Likaså är det viktigt att stötta och arbeta med hela familjen 

utgå från vad de ser för problem och vad som har gjorts tidigare. 

”En del av vår uppgift är att hjälpa flickorna till någon slags uppfattning av vad de är för person. Hur fungerar 

de, i vilka sammanhang fungerar de bäst i, vilka yrken, vilka utbildningar ska de undvika där de bara kommer att 

slå pannan blodig så att säga. Att ge en slags kunskap och en slags självkännedom. Vad passar jag för? Mycket 

av AD/HD-personligheten är ju något positivt, med kreativiteten, snabbheten i tanken, mycket energi och så där. 

Så om man kan kanalisera det på något positivt sätt.” 

”Det måste ju alltid ske någon slags diskussion och något samförstånd med familjen. Vad ser de att flickan 

behöver. Vad har de prövat innan. I nästan alla såna här ärenden samarbetar vi med skolan, ofta med socialtjänst 

om man ska hitta sociala verksamheter och eventuellt ekonomiskt bidrag. Så det är väldigt mycket individuella 

lösningar och att bygga på det som fungerar” 

”Det är ju familjer som håller på att storkna, så man kanske behöver hitta någon form av avlastning, stöd i 

hemmet. Vi har tjejer som under perioder har bott hos släktingar.” 

Att flickorna anses ha ett större behov av att prata kan bero på att de kommer i tonåren medan 

pojkarna kommer när de är yngre, menar Karin. 

”Stödsamtal, krissamtal, vem är jag, vad har gått snett i mitt liv, hur ska jag förstå det här, kan ju vara en insats 

här ifrån. Man tänker ofta så att tjejer har mer behov av att prata och få den typen av stöd. Det är svårt att veta 

hur mycket det är såna där klyschor eller om det faktiskt är så. Flickprojektet visade ju att tjejer ofta får 

emotionell störning eller familjerelations problematik i stället för neuropsykiatriska diagnoser så att ja, jag vet 

inte riktigt. Killarna kommer när de är yngre och då är inte samtal särskilt meningsfullt.” 

Karin betonar vikten av att samarbeta med skolan och menar att kunskapen kring flickornas 

problematik är bristande bland lärarna.  

” Det är väldigt olika hur det fungerar med skolan. Det är olika för olika skolor. Allmänt finns det faktiskt en 

ambition hos skolan till individuella lösningar. Det blir svårare när man kommer till gymnasienivå. Men det ska 

väl gå där också. Där kanske det blir socialtjänsten som behöver komma in och hitta speciella lösningar.” 

”Skolorna vill jätte gärna vara med på ett hörn och vill gärna vara med på återgivningar och information och 

försöka förstå mer, det måste jag säga. Sen är det ju mycket friskolor och det är ju på ett sätt ett bekymmer då 

man hävdar att man inte har tillgång till resurser. Då blir det svårare att hitta individuella lösningar. Fast det ser 

olika ut. Vissa friskolor klarar det här ganska bra.” 

”Det är förbluffande tycker jag att man kan höra skolor säga att det har inte varit några särskilda problem med 

henne. Så kan man se, när man gör ett psykologtest, stora svårigheter och kanske ganska svagt, på gränsen till 

 31



   
 

mental retardation ibland. Där vet jag inte om man ska skylla på lärarna eller om det är så att de har en 

övermäktig situation. Men det är ändå förvånande att man kan gå så många år i skolan och vara oupptäckt och 

till och med bedömas att ha bra resurser när man inte har det.” 

Karin anser att det idag finns ett behov av en mer omfattande skolhälsovård, vilket hon tror 

skulle gynna flickor med AD/HD. 

” Jag tror man skulle behöva en mer omfattande skolhälsovård, att se problemen där de finns och börjar så att 

säga. Bedöma och göra insatser direkt och det ska inte behöva gå så långt att man hamnar här hos oss på BUP. 

Då har man redan förlorat så många år och självkänsla. Det tror jag skulle gynna flickor. Det är lättare att gå till 

en skolsyster eller skolpsykolog än att gå till BUP.” 

Analys av tema 4 
När det gäller insatser talar samtliga intervjupersoner om vikten av att bygga insatser utifrån 

den enskilda individen oavsett kön. Detta uttalande stöds av flickprojektets (Gillberg & Kopp, 

2003) resultat som visade att när det gäller lämplig behandling är könsskillnaderna små. Eva 

och Anna pekar på bristande ekonomiska resurser inom BUP vilka påverkar vilka insatser 

som är möjliga att sätta in då alla ärenden måste vägas mot varandra. 

Ur ett genusperspektiv kan man tänka att en följd av detta är att pojkar som tenderar att agera 

utåt och kanske riskerar att skada sin omgivning prioriteras framför flickorna som vänder sin 

problematik inåt. 

Samtliga intervjupersoner är överens om att tidiga insatser i skolan är mycket viktiga och att 

personal inom skolan måste få mer information om hur flickors problematik kan yttra sig. Ur 

ett genusperspektiv innebär detta att skolpersonalen görs medvetna om hur föreställningarna 

kring vad som är kvinnligt och manligt även påverkar hur symptomen för AD/HD yttrar sig. 

En viktig insats hos BUP är en regelbunden samtalskontakt. Alla intervjuade upplevde att 

flickor behöver stöd och hjälp med att få självkännedom samt med att hitta strategier för att 

underlätta sin vardag. Flickor anses i allmänhet ha större behov av att prata. Karin menar dock 

att det är svårt att veta huruvida det ligger till så eller om det bara är klyschor. Ur ett 

genusperspektiv kan dessa klyschor översättas med de föreställningar vi har kring vad som är 

kvinnligt respektive manligt. 

Även föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll. Föräldragrupper är en insats som visat sig ge 

resultat och alla intervjupersoner poängterar betydelsen av att stödja föräldrarna vilket också 

framkom i flickprojektet (Gillberg & Kopp, 2003). 
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Tema 5: Bemötande och attityder 

Eva 
Eva upplever att det går fortare att få hjälp till pojkar. 

”Om jag tänker på mitt team, där fungerar det väldigt bra. Man ser barn som individer allihop. Men om jag 

tänker på lärarna så har jag ibland märkt att man tycker det är jobbigt med de här flickorna. De upplevs som 

tjatiga eller jobbiga, lite den attityden. Det går snabbare att få hjälp till pojkar.” 

Mona 
Även Mona anser att ha en förståelse för flickan är av stor betydelse. 

”Det är viktigt att ha en förståelse för flickan. Det är viktigt att tänka brett och att det kan finnas olika sorts 

förklaringar till varför den här flickan är som hon är. Att gå djupare. Det tycker jag vi gör här.” 

Anna 
Anna ser struktur, tydlighet och uppmuntran som viktiga aspekter i bemötandet av flickorna 

och tycker att det idag är för stor fokusering kring diagnosen.  

”Jag tycker egentligen att det är synd att den här symptomgruppen skildes ut från alla andra symptomgrupper. 

Nu blir det lätt så att det är antingen eller. Det blir för mycket koncentrerat på diagnos.” 

”Man bör bemöta dessa barn dels med tydlighet, struktur och uppmuntran och så, men framförallt inte tänka på 

dem som de här flickorna med AD/HD. AD/HD är ju en beskrivning av en rad beteenden och att det blir så lätt 

att säga att det är något som sitter hos barnet. För så har man ju ändå inte menat.” 

 
Karin 
Karin ser ett engagemang till att hjälpa flickorna men tror att det även för BUP kan ta lite tid 

att upptäcka dem. Att ha en förståelse och visa respekt för flickorna och deras problem är 

viktigt menar hon. 

”Jag tror att det kan ta lite tid för oss också att se vad det handlar om, däremot tror jag att det finns ett 

engagemang att man vill hjälpa. Vi har som inställning att tonåringar ska få komma snabbt. Vi prioriterar dem, 

de ska inte behöva vänta. Kanske att det ändå finns tonårstjejer som har gått här och som vi har missat. Eller det 

gör det absolut.” 

”Det handlar om att alltid hitta någon slags förståelse och respekt för de svårigheter de presenterar och aldrig 

ringakta.” 

Analys av tema 5 
Utifrån intervjupersonernas åsikter är det viktigaste i bemötandet av flickor med denna 

problematik att ha en förståelse för flickan. Ur ett genusperspektiv innebär detta att ha en 

förståelse kring hur omgivningens föreställningar och normer i samhället, exempelvis 

könsroller och kultur, påverkar flickans beteende och hur hon ser på sig själv. 
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Anna menar att det viktigaste är att inte tänka på flickorna som ”de här flickorna med 

AD/HD”. Hon är kritisk till AD/HD som diagnos och anser att det idag blir för mycket 

koncentration på själva diagnosen. Detta resonemang påminner om Kärfves (2000) kritik av 

neuropsykiatriska diagnoser.   

Eva beskriver att hon upplever att flickorna uppfattas som tjatiga eller jobbiga och att det går 

fortare att få hjälp till pojkar. Tolkat från ett feministiskt perspektiv finns orsaken till detta i 

att pojkar utgör normen för AD/HD och därför bättre passar in. Att flickor uppfattas som 

tjatiga kan ur ett genusperspektiv förklaras med att utifrån omgivningens normer förväntas 

flickor generellt vara mer pratglada än pojkar. De förväntas inte att agera fysiskt utåt vilket 

pojkar gör i högre grad. Dessa skillnader i vad som förväntas för flickor respektive pojkar 

påverkar följaktligen i vilken form exempelvis hyperaktiviteten vid AD/HD tar sig (Kopp, 

föreläsning, 2004-11-08). 

Att man inom BUP har missat flickor är Karin säker på då det tar längre tid innan man förstår 

vad det handlar om. Detta framkom även i Flickprojektet (Gillberg & Kopp, 2003) där några 

av flickorna tidigare varit utredda utan att man kunnat diagnostisera deras svårigheter. Ur ett 

feministiskt perspektiv beror detta på att normen för AD/HD är satt utifrån pojkars symptom. 

Flickor och pojkar förväntas generellt av sin omgivning att betee sig olika (Björk, 1996). 

Detta måste även beaktas när det gäller symptom vid AD/HD. 

Tema 6: Flickornas framtid 

Eva 
Eva är osäker på hur framtiden för flickor ser ut och ser en risk för asocialt beteende. Trots 

detta är hon positiv. 

”Hur framtiden ser ut för flickor vet jag inte riktigt. Risk för asocialt beteende finns ju. Men jag är faktiskt 

positiv till utvecklingen. Jag har sett att det faktiskt händer mycket inom neuropsykologin. Även med flickorna.” 

Mona 
Mona tror att många flickor med AD/HD hamnar inom vuxenpsykiatrin. 

” Jag vet inte riktigt. Vi vet ju att det är en viss procent som det fungerar bra för och att det är en sämre prognos 

för vissa av dem. Jag tror att flickor som har AD/HD, de hamnar inom vuxenpsykiatrin.” 

Anna 
Framtiden beror på vilka insatser flickan får, menar Anna 

”Hur framtiden ser ut för flickor med AD/HD kan jag inte svara på. Det beror på vad de får för insatser och om 

de får hjälp att se på och hantera sig själva.  

 34



   
 

Karin 
Även Karin ser en risk för sociala problem och betonar vikten av att stödja dessa flickor. 

”Av de jag har haft kan man ju säga att det går inte som på räls. Det behövs väldigt mycket stöd hela tiden, på 

olika sätt förståss. Så kan det fungera bra och plötsligt går det bakåt igen. Det gäller att se till att de tar hjälp i de 

moment de inte klarar av, så kan det gå bra. Men delvis handlar det om att man hamnar på en möjlig plats i livet. 

Och sen är det ju naturligtvis vissa som har det jobbigare än andra. Det är naturligtvis inte alla som klarar det här 

så missbruk eller social utslagning är ju en möjlig  utveckling.” 

Analys av tema 6 
Vad det gäller framtiden för flickor med AD/HD verkar det råda en slags ovisshet. Alla 

intervjupersoner har dock uppfattningen att hur det går beror på vilka insatser och vilket stöd 

flickan får. Karin och Eva upplever att det finns en risk för framtida sociala problem . Detta 

yttrande överensstämmer med vad tidigare forskning visat. I Biedermans (1999) 

forskningsstudie fann man antydningar på att flickor hade en större tendens till missbruk. 

Likaså flickprojektet (Gillberg & Kopp, 2003) visade att flera av tonårsflickorna som ingick i 

detta påbörjat ett mer asocialt levene och hos några fanns missbruk av alkohol och droger med 

i bilden. Mona tror att flickor med aktuell problematik återfinns i vuxenpsykiatrin. Detta kan 

ur ett genusperspektiv delvis förklaras med att flickor med AD/HD inte upptäcks, då de i 

dagens läge inte instämmer i normen för AD/HD, och istället blir deprimerade, får ångest osv. 

En annan förklaring på detta utifrån ett genusperspektiv är att flickor som ”hamnar snett” av 

omgivningen förväntas få problem av psykisk karaktär. 

Sammanfattande analys 
Analysen av intervjumaterialet visar både på likheter och skillnader i intervjupersonernas sätt 

att förhålla sig till och resonera kring hur problematiken kring flickor med AD/HD kan se ut 

samt deras tankar kring insatser. 

I stora drag kan man urskilja att läkaren har ett lite mer biologistiskt synsätt. Detta kan 

förmodligen förklaras med att hon har en annan utbildning än psykologerna.  Även bland 

psykologerna kan man urskilja skillnader i sättet att resonera kring det aktuella ämnet. Mona 

är den som betonar sociala aspekter som ökade krav i skolan och i vardagen och menar att det 

är viktigt att se olika sorters förklaringar på varför flickan uppvisar den problematik hon gör. 

När det gäller intervjupersonernas syn på kunskapsläget krig flickor och AD/HD finns stora 

skillnader. Allt ifrån Eva som anser att frågan inte ens diskuterats till Anna som anser att det 

idag finns mycket kunskap. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de upplever att 

kunskapen bland skolpersonalen är bristande och måste förbättras då det finns flickor som gått 
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igenom hela grundskolan utan att upptäckas. Alla intervjupersoner betonar vikten av en 

anpassad skolgång. 

Trots att ingen av intervjupersonerna har ett uttalat genusperspektiv eller feministiskt 

perspektiv anser jag ändå att det går att urskilja att de har dessa perspektiv i åtanke 

När det gäller intervjupersonernas upplevelser av hur problematiken för flickor med AD/HD 

kan se ut finns det många likheter. Sammanfattningsvis finns en uppfattning om att flickor 

med AD/HD upptäcks senare och att detta beror på att flickornas symptom är svårare att 

upptäcka och inte syns lika tydligt utåt. Flickorna har ofta mera inåtvända symptom som dålig 

självkänsla, svårigheter med relationer och deras hyperaktivitet visar sig ofta som pillande och 

plockande och tjatande.  Svårigheten när det gäller relationer är inte lika tydliga som hos 

pojkar och består av många småkonflikter och flickan uppfattas ofta till en början som social. 

Uppfattningen fanns även att flickornas problematik hunnit skrida längre än pojkarnas innan 

de få hjälp. 

Bland intervjupersonerna fanns en erfarenhet av att många flickor kommer till BUP för någon 

annan problematik än AD/HD. Bland deprimerade flickor finns många med en AD/HD 

problematik i botten. 

Två av intervjupersonerna menar att det är viktigt att uppmärksamma och jämföra flickor för 

sig. Detta tolkar jag som en betoning av betydelsen av ett genusperspektiv på AD/HD. 

Även när det gäller insatser är intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser ganska lika. 

Allt som allt kan man sammanfatta intervjupersonernas resonemang kring insatser som en 

kombination av skola, hem och BUP och att därigenom anpassa omgivningen för att 

underlätta för barnet i dess vardagliga liv. 

Gemensamt är också att alla anser att alla insatser bör utformas utifrån det enskilda barnet, 

oavsett kön. 

En insats från BUP är stödsamtal för barnet. Syftet med dessa bör vara att ge barnet stöd och 

att ge barnet en slags självkännedom samt att hjälpa barnet att hitta strategier för att klara sig i 

hemmet och skolan. Att stödja föräldrarna är också viktigt. En insats hos BUP är 

föräldraträning där föräldrarna kan få stöd, råd och hjälp. Ett hinder gällande insatser som de 

flesta intervjupersonerna upplevde var bristande ekonomiska resurser inom BUP. 

När det gäller framtiden för flickor med AD/HD ansåg intervjupersonerna att denna var oviss. 

Mycket beror på vilken hjälp flickan får. De flesta intervjupersonerna såg en risk för sociala 

problem och missbruk. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att ge en bild av hur problematiken för flickor med 

AD/HD kan se ut samt hur professionella inom BUP resonerar kring detta. Vidare har syftet 

varit att undersöka vilka insatser BUP kan erbjuda dessa flickor samt vilka tankar man har 

kring dessa. Fokus ligger på hur intervjupersonerna beskriver problematik och insatser utifrån 

sina upplevelser, sin erfarenhet och sin kunskap. 

Studiens frågeställningar har besvarats enligt följande: 

1. Hur kan problematiken ut för flickor med AD/HD se ut? Hur resonerar personalen på BUP 

kring flickornas problematik? 

Hos flickor med AD/HD visar sig hyperaktiviteten ofta på andra sätt än hos pojkar. Vissa 

flickor med AD/HD är utåtagerande och synligt hyperaktiva medan andra kan visa ett rastlöst 

och mindre märkbart hyperaktivt beteende exempelvis genom sitta och pilla, röra händer och 

fötter i ett, bita på naglarna eller prata väldigt mycket. Trots att flickan uppfattas som lugn kan 

det ändå finnas ett hyperaktivitetsproblem. Många flickor med AD/HD visar en 

uppmärksamhetsbrist i form av att de har svårigheter att minnas saker, blir lätt distraherade 

och ofta ”dagdrömmer”. Diagnoskriterierna för hyperaktivitet och impulskontroll är satta efter 

pojkar vilket leder till att flickor sällan uppfyller kriterierna (Gillberg & Kopp, 2003). Även i 

intervjuerna framkommer att det finns skillnader mellan flickor och pojkar med AD/HD 

gällande symptom. Flickornas symptom tar sig andra former än hos pojkar och upplevs som 

mindre tydlig och därmed svårare att upptäcka. En intervjuperson beskriver detta som ett 

evigt pillande en annan talar om att flickor med AD/HD ofta uppfattas som tjatiga eller 

jobbiga. 

Flickor med AD/HD har ofta kamratsvårigheter i form av konflikter eller svårt att hålla kvar 

vänner (Gillberg & Kopp, 2003). Intervjupersonerna upplever att flickorna har en annan 

social kompetens än pojkarna och att det därför är svårare att upptäcka svårigheterna. 

Flickorna upplevs till en början som sociala. Deras relationer består dock främst av ytliga 

vänner och de är ombytliga med kompisar. De är intensiva och impulsiva och berättar 

förtroenden utan att tänka efter. Detta gör att det blir mycket konflikter och irritation som ofta 

kan vara svåra att upptäcka.   
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Flickornas skolsituation är ofta bristfällig och kunskapen bland skolpersonal är idag liten. 

Flickprojektet visar att det i de flesta fall där skolan inte finner några större problem handlar 

om mycket stora problem. Flickornas svårigheter i skolan är tidigt uppenbara för föräldrarna, 

men sällan för lärarna. Även i intervjuerna framkom att kunskapen kring flickor med AD/HD 

är bristande bland skolpersonalen. Detta medför att många flickor upptäcks sent eller i vissa 

fall går igenom hela grundskolan utan att bli upptäckta.  

Dagens kriterier för AD/HD betonar beteenden som är mer typiska för pojkar vilket innebär 

att många flickor ignoreras. De flickor som idag remitteras är de som är värst drabbade 

(Nadeau, Littman & Quinn, 2002). Intervjupersonerna upplever att flickor kommer senare till 

BUP och deras problem då hunnit gå längre än pojkarnas.  Detta bekräftas även av 

flickprojektet där flickorna visade sig ha en betydligt högre medelålder jämfört med pojkar 

med AD/HD (Gillberg & Kopp, 2003). Ofta kommer flickorna till BUP för någon annan 

problematik än AD/HD, exempelvis depression. Flickprojektet visade att var fjärde flicka med 

AD/HD visade sig ha en depression ( Gillberg & Kopp, 2003). Biedermans (1999) 

forskningsstudie visade däremot inte några tecken på att flickor skulle ha känslomässiga 

problem oftare än pojkar.  

Hur det går dessa flickor beror enligt intervjupersonerna på vilka insatser de får. För de 

flickor som det går sämre för finns en risk för social utslagning och missbruk. Biederman 

(1999) fann i sin studie att flickor med AD/HD hade en större benägenhet till missbruk 

jämfört med pojkar i denna grupp.  Denna risk kan även urskiljas i flickprojektet där flera 

tonårsflickor hade påbörjat ett asocialt levene och några missbrukade alkohol och droger samt 

begick brott. 

2. Vilka insatser kan BUP idag erbjuda flickor med AD/HD och hur resonerar man kring 

dessa?  

När det gäller lämpliga insatser vid AD/HD fann forskarna i Flickprojektet att 

könsskillnaderna var små. Man kunde dock urskilja att flickor med AD/HD behöver mer 

inriktning på sociala kontakter samt stöd i kamratrelationer. 

De intervjuade vid BUP ansåg att det viktigaste är utforma insatser utifrån varje enskilt barn 

och att dessa bör bestå av en kombination av insatser i skola, hem och på BUP. Idag är dock 

resurserna inom BUP knappa. Den första insatsen är att så långt som möjligt anpassa miljön 

runt om barnet. Det är viktigt att informera omgivningen och skolan om flickans problematik. 

Utifrån intervjuerna kan man urskilja att en viktig insats hos BUP är samtalskontakten. 

Flickor med AD/HD behöver stöd och hjälp med att förstå sig själva samt hitta strategier för 
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att underlätta sin vardag. I de fall flickan är deprimerad är detta behov ännu större. En annan 

viktig insats är att stödja föräldrarna och på de flesta mottagningar finns idag föräldragrupper. 

Insatser som efterfrågas av intervjupersonerna är flickgrupper och en mer omfattande 

skolhälsovård för att kunna upptäcka problemen tidigare. 

 

Metoddiskussion 
Hur problematiken för flickor med AD/HD kan se ut har i denna studie belysts av tidigare 

forskning och litteratur i ämnet samt av intervjupersonernas berättelser. Intervjuerna har gett 

en god beskrivning på hur professionella inom BUP uppfattar och resonerar kring flickornas 

problematik samt de insatser BUP kan erbjuda.  Urvalet av intervjupersonerna skedde efter en 

mindre registerstudie och intervjupersonerna söktes därefter bland de mottagningar som haft 

flest avskrivna flickor med AD/HD under en viss tid. Kombinationen av en litteraturstudie, en 

registerstudie och intervjustudier ger en övergripande bild av problemområdet. Trots att 

intervjuerna är få och inte kan sägas stå för någon absolut sanning anser jag att de ger en bra 

bild av hur verkligheten kan se ut gällande det aktuella ämnet.  

Slutdiskussion 
Kunskapsläget gällande flickor med AD/HD är idag svagt och skolpersonalens kunskap om 

hur flickors problematik kan se ut är bristande. Bristande är också resurserna inom BUP. 

Detta faktum gör att flickor med en AD/HD problematik drabbas då pojkarnas högljudda 

utagerande gör att de prioriteras före de tysta flickorna. I USA benämns ofta flickor med 

AD/HD som ”the silent minority”. Flickor skapar inte lika stora problem för sin omgivning 

som pojkar och märks därför inte lika tydligt. 

Avsaknaden av kunskap gör att flickor med en AD/HD problematik upptäcks senare eller inte 

upptäcks alls. Både tidigare forskning och intervjupersonernas utsagor beskriver flickornas 

skolsituation som mycket bristfällig. Detta är mycket allvarligt då skolan idag är en viktig del 

för att lyckas i livet. Att misslyckas gång på gång leder till dålig självkänsla och depression. 

Att inte klara skolan, att ha svårigheter med kamratrelationer, att så småningom inte få ett 

jobb, att ha dålig självkänsla och att vara deprimerad är en tänkbar beskrivning av hur 

problematiken kan se ut för en flicka med AD/HD som aldrig upptäcks. Dessa faktorer bidrar 

tillsammans till en ökad risk för sociala problem vilket också tidigare forskning visar.   

Alla som är verksamma inom det sociala arbetets sfär kommer troligtvis någon gång på något 

vis att komma i kontakt med flickor med en AD/HD problematik. Oavsett vad vi tycker om 
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diagnosen så måste vi för att på ett bra sätt kunna bemöta, förhålla sig till och arbeta med 

flickor som uppvisar dessa symptom ha en god kunskap inom problemområdet. 

När det talas om barn med AD/HD generellt är det oftast pojkar vi tänker på. Pojkar är 

kraftigt överrepresenterade i denna grupp och den huvudsakliga forskningen som finns idag 

gäller pojkar.  Detta har gjort att flickorna kommer i skymundan. Jag vill därför understryka 

behovet av forskning om flickor inom detta område. 

 
Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie är som tidigare nämnts begränsad till Stockholm och innefattar ett litet antal 

intervjupersoner. Något som vore intressant är att genomföra en mer omfattande studie som 

innefattar alla BUP- mottagningar med syftet att belysa hur det faktiska kunskapsläget kring 

det aktuella ämnet ser ut i dag inom BUP. Vidare skulle det vara intressant att utvärdera det 

arbete man idag gör gällande den aktuella problematiken.  

Ett område som idag är outforskat är vilken kunskap som finns inom socialtjänsten gällande 

flickor med en AD/HD problematik. Då yrkesverksamma inom socialtjänsten på olika sätt 

kommer i kontakt med flickor med denna problematik krävs det att de har en god kunskap och 

förståelse inom området.  

Av etiska skäl söktes intervjupersonerna i denna studie bland professionella inom BUP. Detta 

innebär inte att jag anser att det är oviktigt att lyssna på hur flickorna själva upplever sin 

situation, utan tvärtom är detta ett område där jag anser forskningsmässigt bör prioriteras då 

det behövs mycket mer kunskap.   

Jag skulle även vilja se en bättre uppföljning på hur det idag går för dessa flickor. 
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Bilaga 1        
Hela intervjun kommer att fokusera på hur intervjupersonen upplever de teman som berörs 
utifrån sina upplevelser, sin kunskap och erfarenhet. Intervjuformen kommer vara 
halvstrukturerad och beröra de teman som presenteras nedan. Under varje tema finns förslag 
på vad dessa kan innehålla.   
 
PRESENTATION  
- Intervjupersonens "titel"  
- Intervjupersonens bakgrund  
 
KUNSKAP, ERFARENHET OCH TEORI  
- Intervjupersonens erfarenhet i ämnet  
- Intervjupersonens teoretiska ståndpunkt  
 
TANKAR KRING AD/HD  
- Orsaker till AD/HD.  
- Tankar kring att diagnostisera barn.  
- Medicinering  
- Är AD/HD vanligare i dag?  
- Genusperspektiv på AD/HD? Behövs det? Varför/ Varför inte? 
 
FLICKOR- "PROBLEMATIKENS KARAKTÄR"  
- Hur ser problematiken ut för flickor med AD/HD? Typisk ”AD/HD flicka”? 
- Skiljer sig flickorna från pojkar med samma diagnos? Vilka skillnader finns? Specifikt för 
flickor? Likheter?  
- Vilken kunskap finns idag kring flickor med AD/HD? Vad saknas?  
- Hur skall vi få bättre kunskap om dessa flickor?  
- Kommer flickorna i skymmundan?  I så fall varför? Finns ett mörkertal?  
- Social aspekt? Vilken samhällsklass kommer dessa flickor ifrån? Hur ser deras   
familjeförhållanden ut? 
- Anser intervjupersonen att denne har tillräcklig kunskap om flickor med denna problematik?  
- Hur tror intervjupersonen att framtiden ser ut för dessa flickor?  
 
INSATSER  
- Vilka insatser kan samhället idag erbjuda flickor med AD/HD?  
- Hur motiveras dessa insatser? Vad ligger till grund? Erfarenheter, forskning?  
- Vad hjälper?  
- Vad saknas?  
- Behövs insatser särskilt anpassade för flickor? Varför/ varför inte?  
- Anser intervjupersonen att denne har tillräcklig kunskap kring detta?  
 
BEMÖTANDE och ATTITYDER  
- Hur upplever intervjupersonen att man ser på flickor med denna problematik inom BUP? I 
samhället i övrigt?  
- Hur bemöts dessa flickor idag?  
- Hur bör man bemöta dessa flickor?  
 
ÖVRIGT 
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Bilaga 2 
 
Antal besök hos BUP 
Besök  Antal patienter 

1 5 
2 5 
3 8 
4 6 
5 3 
6 5 
7 2 
8 4 
9 2 
10 2 
11 3 
12 1 
13 1 
14 1 
15 3 
16 0 
17 2 
18 0 
19 5 
20 1 
21 1 
22 1 
23 0 
24 0 
25 2 
26 0 
27 1 
30   1 
42       1 
64       1 
106        1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografisk fördelning      
Område  Antal 
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Botkyrka  3 
Bromma  5 
Ekerö  1 
Enskede-Årsta 3 
Farsta  2 
Huddinge  4 
Hässelby-Vällingby 3 
Järfälla  2 
Kista  1 
Kungsholmen-Norrmalm 5 
Lidingö  2 
Liljeholmen  2 
Maria-Gamla Stan 2 
Nacka   2 
Norrtälje  2 
Rinkeby  2 
Sigtuna  1 
Skarpnäck  1 
Sollentuna   5 
Solna  1 
Spånga-Tensta 2 
Sundbyberg  1 
Södertälje  5 
Tyresö  2 
Täby  1 
Vallentuna  1 
Vantör  1 
Värmdö  1 
Östermalm  3 
Utomlänspatient 2 
Totalt  68  
  
 
Inskrivningsålder Antal 

4 3 
5 1 
6 6 
7 8 
8 9 
9 5 
10 6 
11 3 
12 4 
13 3 
14 8 
15 4 
16 4 
17 3 
18 0 
19 1 

Totalt 68 
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