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KVINNOR MED ADHD 
 

Klara Dahlbäck och Anna Klintberg 
 

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och 
vuxna. Majoriteten av all forskning är baserad på den manliga populationen 
och okunskapen kring hur ADHD yttrar sig bland kvinnor gör att deras 
svårigheter tenderar att förbises. Kvinnor får generellt såväl diagnos som 
behandling senare än män. Mer kunskap om hur ADHD yttrar sig hos kvinnor 
krävs för att tidigare kunna diagnosticera och erbjuda adekvat vård. Syftet 
med föreliggande studie är att belysa upplevelser hos kvinnor med ADHD. 
Detta gjordes genom tolv semistrukturerade intervjuer. Genom en tematisk 
analys framkom sju teman; symtom i vardagen, relationer, normer, att inte bli 
sedd, att få diagnos, relaterande till sina styrkor och svagheter samt 
omgivningens oförståelse. Resultaten vittnar om att kvinnorna upplevt sig 
missförstådda och förbisedda då deras ADHD-symtom krockat med 
könsstereotypa föreställningar om hur man som kvinna bör agera. En 
diskussion förs kring hur ett vidgat synsätt på ADHD kan tänkas öka 
förståelsen för kvinnors svårigheter och förhoppningsvis leda till att de 
tidigare erhåller stöd.  
 

Teoretisk bakgrund 

Vad är ADHD?  
ADHD är en sammanfattande term på den neuropsykiatriska funktionsnedsättning som 
innefattar uppmärksamhetssvårigheter ofta förekommande i kombination med  hyperaktivitet 
och/eller impulsivitet (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011). Uppmärksamhetssvårigheter kan 
ta sig uttryck i en oförmåga att fokusera och lyssna, bristande uthållighet samt svårigheter att 
organisera och strukturera sig. Det kan även innefatta att individen lätt blir distraherad av 
både yttre och inre stimuli (Brown, 2013). Hyperaktivitet karaktäriseras i diagnoskriterierna 
främst som svårigheter att sitta still, ett rastlöst fumlande med händer, fötter och ben samt 
svårigheter att leka lugnt. Diagnoskriterierna för impulsivitet är av verbal karaktär och 
innefattar en tendens att råka avbryta andra eller hoppa in i samtal på ett inadekvat vis. Det 
kan också innefatta en otålighet som uppvisas via en oförmåga att exempelvis invänta sin tur i 
olika situationer (DSM 5, 2013).  
 
I likhet med andra psykiatriska diagnoser använder man sig av beteendemått för att utreda 
huruvida en person uppfyller kraven på diagnosen eller inte.  Hyperaktivitet, impulsivitet och 
uppmärksamhetssvårigheter är normala och adekvata beteenden hos barn (Barkley, 2006). 
Därför specificeras i diagnoskriterierna att förekomsten av dessa skall vara på en för 
utvecklingsnivån inadekvat nivå (DSM 5, 2013). Symtomen skall ha förekommit under sex 
månaders tid och uppkommit innan tolv års ålder samt leda till en betydande 
funktionsnedsättning i ett antal olika situationer och miljöer (Barkley, 2006; Brown, 2013; 
DSM 5, 2013).  
 
Som tidigare nämnt består ADHD av uppmärksamhetssvårigheter, bristande impulskontroll 
samt hyperaktivitet. Vilken av dessa svårigheter som dominerar problembilden kan däremot 
variera. Problematiken kan yttra sig i främst uppmärksamhetssvårigheter, främst 
hyperaktivitet eller i en kombination (Barkley, 2006; Kutscher, 2010). Tidigare benämndes 
denna skillnad i symtombild genom användandet av olika subtyper. I den senaste upplagan av 
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM 5, 2013) har man istället valt 
att ta bort subtyperna eftersom symtomen kan fluktuera beroende på situation och tidpunkt i 
livet (Barkley, 2006). Forskning har bland annat visat att den motoriska hyperaktiviteten 
minskar med åldern och kan istället upplevas som en inre rastlöshet med hyperaktiva tankar 
(Brown, 2013; Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002). Symtombilden kan därmed skifta från att 
i barndomen bestå av uppmärksamhetssvårigheter med huvudsakligen hyperaktivitet till att i 
vuxen ålder huvudsakligen bestå av svårigheter med bristande uppmärksamhet (Barkley, 
2006). 
 
Studier indikerar att personer med ADHD uppvisar svårigheter med affektreglering (Barkley, 
2006; Buitelaar et al., 2011; Brown, 2013). Affektreglering kan förklaras som förmågan att 
uppleva, uttrycka och reglera emotioner i en given kontext (Shaw Stringaris, Nigg & 
Liebenluft, 2014). Svårigheter med affektreglering ingår idag inte som ett diagnoskriterium i 
DSM 5 trots att ett antal forskare menar att detta är ett av kärnsymtomen (Barkley, 2006; 
Brown, 2013). Att hantera exempelvis frustration, ilska, oro och besvikelse kan upplevas 
övermäktigt för en person med ADHD. Det är även vanligt att personer med ADHD har en 
samtidig förekomst av affektiva svårigheter så som depression och ångest (Barkley, 2006; 
Brown, 2013;  Buitelaar et al., 2011; Katz,  Goldstein & Geckle, 1998).  
 
ADHD hos flickor och kvinnor  
Trots att betydligt fler pojkar än flickor idag får en ADHD-diagnos finns det forskning som 
indikerar att flickor och pojkar med ADHD uppvisar en liknande symtombild rörande 
uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet (Westholm, 2014). Liknande fynd 
har hittats i studier om vuxna med ADHD där det inte gick att utröna några signifikanta 
skillnader i symtombild mellan könen (Grevet et al., 2006). Annan forskning indikerar att 
flickors symtombild är mer centrerad kring uppmärksamhetssvårigheter och att 
hyperaktiviteten och impulsiviteten tar sig mindre framträdande uttryck (Barkley et al., 2008; 
Buitelaar et al., 2011; Brown, 2013) Att ständigt bita på naglarna, småäta, pilla bort nagellack 
eller tvinna håret kan vara tecken på fysisk hyperaktivitet hos flickor (Högfeldt, 2013). 
 Hannah Jakobsson, leg. Psykolog menar i sin föreläsning “Flickor och kvinnor med ADHD” 
att det finns indikationer på att hyperaktiviteten hos flickor syns mer i en emotionell kontext 
än en fysisk (Personlig kommunikation, 25 mars 2015). Dessutom tycks flickor med ADHD 
vara långt mer verbalt intensiva och impulsiva än motsvarande grupp pojkar med ADHD 
vilket märks i att de pratar mycket och snabbt, avbryter samt har svårt att hålla tråden i samtal 
(Högfeldt, 2013). Studier har även påvisat en ökad verbal aggressivitet hos flickor med 
ADHD (Abikoff et al., 2002; Zalecki & Hinshaw, 2004). Sammantaget har forskning 
presenterat hypoteser om att flickor med ADHD uppvisar ett alternativt beteendemönster som 
präglas av nervositet, en inre rastlöshet och en hyperaktivitet som uttrycks i emotionella 
kontexter vilket skiljer sig från den traditionella bilden av hur en klassisk ADHD yttrar sig (H. 
Jakobsson, personlig kommunikation 25 mars 2015; Nadeau, 2002). 
 
Förändringar i de hormonella nivåerna tycks påverka symtombilden hos kvinnor med ADHD 
(Nauclér, Urbom & Neuman, 2008). Det innebär att kvinnor kan märka en förändring i 
symtombild på månatlig basis i relation till menscykeln men även ur ett livsperspektiv där 
pubertet, graviditet och klimakteriet kan innebära förändringar i funktionsnedsättning 
(Beckman, 2012). För vissa kvinnor tycks ADHD debutera först efter puberteten då 
östrogennivåerna förändras. De ökade östrogennivåerna hos gravida kvinnor med ADHD kan 
leda till minskade svårigheter under graviditeten (Buitelaar et al., 2011). I princip saknas 
forskning på området om hur ADHD kan yttra sig under klimakteriet men vissa rapporter 
finns även här gällande förändring av symtombild (Nadeau, 2002). 
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Orsaker till ADHD 
Tidigare trodde man att ADHD hos barn berodde på dålig uppfostran eller försenad mognad 
medan man idag har uppmärksammat olika neurobiologiska samband som de centrala 
förklaringsfaktorerna bakom funktionsnedsättningen (Almer & Sneum, 2012; Buitelaar et al., 
2011). Tvillingstudier visar bland annat att genetiska faktorer bedöms utgöra 60-90% av den 
etiologiska bakgrunden till ADHD (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011).  
 
I tidigare forskning har fokus legat på de kognitiva svårigheterna hos personer med ADHD 
där de exekutiva funktionerna betonats (Brown, 2013; Buitelaar et al., 2011). Exekutiva 
funktioner är olika komplexa kognitiva processer som möjliggör målinriktade beteenden 
(Barkley, 2006). De innefattar bland annat förmågor kopplade till planering, strukturering, 
arbetsminne samt möjligheten att hämma sina responser (Barkley et al., 2008; Fuermaier  et 
al., 2015). De exekutiva svårigheterna utgör endast en del av funktionsnedsättningen och 
räcker inte som enda förklaringsfaktor vid ADHD. Det har lett till att forskningen börjat 
inkludera andra centrala faktorer så som emotionella komponenter och motivationsaspekter 
(Barkley et al., 2008; Brown, 2013).  
 
Det finns få miljöaspekter som kan kopplas samman med uppkomsten av ADHD (Brown, 
2013). Däremot vet man att omgivningens stöd spelar en stor roll för hur handikappande 
funktionsnedsättningen blir för personen med ADHD (Barkley, 2006; Garcia et al., 2012). 
Barns medfödda grundförutsättningar kan därmed ses som den primära orsaken till ADHD 
medan uppväxtmiljön kan påverka hur ADHD-symtomen sedan kommer till uttryck (Almer & 
Sneum, 2012).  
 
Det går inte att uttala sig om ett direkt kausalt samband kring orsakerna till ADHD och man 
har alltmer börjat överge det intensiva sökandet efter en enskild komponent som är gemensam 
för alla med ADHD. Istället har utvecklingen börjat gå mot en bredare och mer integrativ 
förståelse av ADHD (Brown, 2013).  
 
Utredning och diagnostisering av flickor och kvinnor 
Det går en diagnostiserad flicka på tre till fyra diagnostiserade pojkar (Nadeau, 2002). I vuxen 
ålder minskar dessa skillnader i prevalens (Barkley et al., 2008) och detta härleds bland annat 
till att kvinnor ofta själva söker hjälp i psykiatrin i vuxen ålder (Biederman et al., 2002). Idag 
får flickor i högre grad diagnosen ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem 
medan pojkar i högre grad får ADHD av kombinerad typ (Högfeldt, 2013). Den eventuella 
skillnaden i symtombild har setts som en möjlig förklaring till att flickor i lägre grad 
remitteras till utredning då uppmärksamhetssvårigheter inte nödvändigtvis påverkar 
omgivningen på samma vis som ett hyperaktivt eller impulsivt beteende kan göra (Barkley et 
al., 2008; Buitelaar et al., 2011). Att upptäcka de mer subtila dragen av ADHD tycks svårare 
för både lärare och klinisk personal (Nadeau, 2002). Bland de barn som diagnostiseras med 
ADHD är flickor i regel något äldre än pojkar när de får sin diagnos (Brown, 2013). I den 
senaste versionen av DSM 5 (2013) har diagnosgränsen för symtomdebut ändrats från sju till 
tolv år. Flera forskare har påpekat att denna förändring är särskilt viktig för att kunna fånga 
upp flickors svårigheter eftersom deras funktionsnedsättning i högre grad kommer till uttryck 
och upptäcks senare än pojkars (Barkley et al., 2008; Barkley, 2010; Brown, 2013; Polanczyk 
et al., 2010). 
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Det är troligt att kulturellt formade förväntningar och könsnormer påverkar hur man bemöter 
pojkar och flickor (Kopp, Rehnqvist, Pettersson & Hellgren, 2005; Nadeau, 2002). Detta kan 
påverka i vilken grad man upptäcker flickor och kvinnor med ADHD och således i vilken 
utsträckning kvinnorna får adekvat behandling. Flickor med svårare funktionsnedsättning, 
mer komorbiditet och lägre IQ har större chans att remitteras till utredning än flickor med 
ADHD som uppvisar en högre funktionsnivå. Pojkars möjlighet att bli remitterade till 
utredning tycks inte påverkas av deras funktionsnivå i samma utsträckning som för flickor. 
(Kopp, Kelly, & Gillberg, 2010). För vissa flickor som kommer i kontakt med psykiatrin 
tolkas deras ADHD-symtom istället som uttryck för emotionell problematik (Barkley, 2006; 
Westholm, 2014). En studie av Gardner m.fl. (2002) visar att läkare oftare ger pojkar den 
korrekta diagnosen ADHD trots att flickorna och pojkarna uppvisar en nästintill identisk 
symtombild. Kopp m.fl. (SBU 2005:174) framhåller att omgivningens olika förväntningar 
leder till att man tolkar och värderar liknande beteenden relaterade till ADHD-symtom olika 
beroende på kön.  
 
Diagnoskriterierna baseras i hög grad på forskning centrerad kring pojkars beteende. Barkley 
(2008) varnar för att detta kan leda till att flickor och kvinnor har svårare att få en rättmätig 
diagnos trots likvärdig förekomst av symtom (Barkley et al., 2008; Kopp et al., 2010; McGee 
& Feehan, 1991; Newcorn et al., 2001). Flera forskare argumenterar för att man bör justera 
diagnoskriterierna efter ålder och kön eftersom en sådan förändring skulle bidra till att fler 
vuxna och flickor fick en adekvat diagnos (Almer & Sneum, 2012; Barkley et al., 2008; 
Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002). 
 
För somliga identifieras och diagnostiseras ADHD först i vuxen ålder när kraven på 
självständighet ökar i förhållande till studier, arbete och familjeliv (Almer & Sneum, 2012; 
Brown 2013). Att diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder kan endast göras retrospektivt 
eftersom diagnoskriterierna fordrar symtomdebut före tolv års ålder. Ett metodologiskt 
problem med att diagnostisera ADHD hos vuxna kvinnor är att komorbiditeten, det vill säga 
en förekomst av flera samtidiga psykiatriska tillstånd, ökar med stigande ålder och det kan 
därmed bli svårt att skilja ut en eventuell ADHD-problematik från andra psykiatriska 
svårigheter (Almer & Sneum, 2012; Barkley 2006; Buitelaar et al., 2011; Kessler et al., 2006). 
Ytterligare ett metodologiskt problem är att diagnoskriterierna baseras på forskning om barn. 
Numera är forskarna eniga om att ADHD-symtomen kan yttra sig på olika vis under ett 
livsspann (Barkley, 2006; Barkley 2010; Biederman, 2008; Castellanos et al., 2005). Att 
använda samma diagnoskriterier för vuxna kan därmed bli missvisande (Brown, 2013). Flera 
forskare (Barkley, 2010; Biederman, 2008; Kessler, 2010) har pekat på dessa brister i DSM-
systemet och menar att man potentiellt underdiagnostiserar vuxna med ADHD. Vissa forskare 
menar att den fluktuerande symtombilden, som kan variera både ur ett kontextuellt och 
tidsmässigt perspektiv, bör anses vara själva essensen av ADHD (Castellanos et al., 2005). 
Det blir därmed av central vikt att fördjupa kunskapen om ADHD utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv samt öka förståelsen om tillståndets åldersrelaterade 
förändringar (Almer & Sneum, 2012).   
 
Sammanfattningsvis tycks könsskillnaderna i prevalens delvis kunna tolkas som ett uttryck för 
en oförmåga hos såväl föräldrar, lärare som kliniker att känna igen de mer atypiska 
“flicksymtomen” (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002;  Rucklidge & Kaplan, 
1997; Westholm, 2014 ). Resultaten pekar sammantaget på att skillnaden i förekomst av 
ADHD hos kvinnor och män delvis skulle kunna förstås som en effekt av köns- och 
selektionsbias, det vill säga en systematisk felbedömning snarare än att uteslutande tolkas som 
en reell biologisk skillnad i förekomst (Almer & Sneum, 2012; Barkley et al., 2008). 
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Skola/Utbildning 
Föräldrar och lärare tenderar att bedöma svårigheter hos barn med ADHD olika beroende på 
barnets kön (Barkley, 2006; Nadeau,2002; SBU 2005:174). För pojkar upptäcker lärarna 
deras problematik tidigare än för motsvarande grupp flickor (SBU 2005:174). McGee och 
Feehan (1991) fann att flickor med ADHD-symtom i högre utsträckning upptäcktes av sina 
föräldrar än av sina lärare i jämförelse med pojkarna som uppvisade ADHD-symtom. Studien 
framhöll att föräldrarna jämförde döttrarna mot andra jämnåriga flickor medan lärarna 
jämförde flickorna mot övriga klasskamrater där hälften var pojkar. Genom att jämföras med 
pojkarna tenderades flickornas svårigheter oftare att avfärdas (Biederman et al., 1999; 
Buitelaar et al.,2011; Gaub & Carlson, 1997; Gershon & Gershon; 2002; Rucklidge & 
Tannock, 2001).   
 
Både pojkar och flickor med ADHD upplever svårigheter i skolmiljön (Bauermeister et al., 
2007). Trots de rapporterade svårigheterna för båda könen indikerar forskning att pojkar vid 
svårare inlärningsproblem får mer hjälp av sina lärare än flickor med jämbördiga 
inlärningssvårigheter (Kopp et al., 2005). Dessa resultat går i linje med den forskning som 
belyser att lärare generellt ger mer uppmärksamhet till pojkar i skolmiljöer (SOU 2009:64). 
Att ha hög IQ kan fungera som en skyddande faktor för personer med ADHD eftersom man 
då till viss del kan kompensera för en del av svårigheterna genom att hitta alternativa 
strategier. Av denna anledning är gruppen begåvade flickor med ADHD också den grupp som 
kan tänkas vara allra svårast att upptäcka (Högfeldt, 2013; Nadeau, 2002). De högpresterande 
flickorna med ADHD tycks utveckla ett närmast tvångsmässigt beteende rörande ordning och 
struktur som en kompensation för kaoset inombords (Nadeau, 2002). Deras höga 
funktionsnivå gör att de lyckas maskera sin ADHD-problematik. Konsekvensen tycks dock 
bli att svårigheterna som de upplever istället tenderar att internaliseras och påverkar 
självbilden negativt (Nadeau, 2002). Dessa fynd stämmer överrens med tidigare forskning 
som har funnit att flickor upplever mer internaliserade psykiska besvär än pojkar (Buitelaar et 
al., 2011; Gaub & Carlson, 1997). Svårigheterna för flickorna i skolan påverkar även 
möjligheterna till fortsatt utbildning. Det finns fynd som indikerar att kvinnor med ADHD på 
gruppnivå uppnår lägre utbildningsnivåer än män med ADHD. Dock är studierna många och 
resultaten skiljer sig åt (Rucklidge & Tannock, 2001). 
 
Socialt samspel  
Både pojkar och flickor med ADHD rapporterar olika former av svårigheter i sociala 
sammanhang (Barkley, 2006). Forskning visar dock att flickor med ADHD tycks vara mer 
drabbade och uppvisa ett större socialt lidande (Gaub & Carlsson, 1997; Högfeldt, 2013; 
Nadeau, 2002). En förklaring till dessa fynd som brukar framhållas är att vissa ADHD-
karaktäristika som impulsivitet, risktagande och motorisk hyperaktiviet är förenliga med en 
traditionell mansroll. Hos flickor möts motsvarande drag och beteenden med sociala 
reprimander (Nadeau, 2002). 
 
Forskning visar att flickor från tidig ålder relaterar till varandra på ett mer avancerat socialt 
och verbalt sätt än pojkar i motsvarande ålder. Det ställs ofta högre krav på flickor att uppfatta 
nyanser och moderera sitt emotionella uttryck i lekar och social samvaro (Nadeau, 2002). 
Eftersom karaktäristisk ADHD-problematik kan försvåra just dessa egenskaper tenderar 
flickor med ADHD att bli mer lidande i kamratrelationer jämfört med både flickor utan 
ADHD samt pojkar med ADHD (Högfeldt, 2013; Nadeau, 2002; Kopp et al., 2010). 
Forskning indikerar att flickor med ADHD har färre vänskapsrelationer, oftare blir avisade 
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eller lämnade utanför lekar och gemenskap i jämförelse med flickor utan ADHD. Utöver detta 
har flickor med ADHD större risk att utsättas för mobbning (Kopp et al., 2010).  
 
Det finns tendenser till en ökad verbal aggressivitet hos flickor och kvinnor med ADHD 
 (Abikoff et al., 2002; Zalecki & Hinshaw, 2004) vilket överrensstämmer med fynd om att 
flickors impulsivitet ofta syns i det verbala (Högfeldt, 2013,  H Jakobsson Personlig 
kommunikation 25/3 2015.) Detta kan tänkas försvåra de sociala interaktionerna eftersom ett 
verbalt impulsivt beteende kan bryta mot de tydligt präglade stereotypa könsföreställningarna 
om hur kvinnor får ta plats verbalt (Ambjörnsson, 2004; Nadeau, 2002; Kopp et al., 2010). 
Intensiteten i känslouttryck och svårigheter att reglera aktivitetsnivån kan också skapa 
problem i de sociala relationerna. Ibland fungerar det därmed bättre för många kvinnor med 
ADHD att umgås under mer strukturerade former där inte ovissa förutsättningar orsakar stress 
(Nadeau, 2002).  
 
För många kvinnor med ADHD är skam ett centralt tema. Skammen härstammar ur en 
oförmåga att infinna sig i kulturellt betingande könsförväntingar (Solden, 2005). Vissa 
beteenden som accepteras eller till och med beundras hos en man i form av exempelvis 
impulsiva infall kan hos motsvarande kvinna ses som ett avvikande beteende och bemötas 
med reprimander (Nadeau, 2002). Forskning har även visat att kvinnor med ADHD i större 
utsträckning rapporterar en negativ självbild än män med ADHD (Elkins et al., 2011). För en 
del kvinnor tycks dock vuxenlivet underlätta de sociala kontakterna. Att lämna puberteten och 
skolans likriktade värld bakom sig ökar möjligheterna att själva välja sammanhang och 
vänner (Nadeau,  2002). 
 
Familjerelationer 
I familjesituationer tenderar flickors ADHD-symtom att bemötas med mindre förståelse och 
acceptans jämfört med pojkar som uppvisar liknande svårigheter. En flicka som uppvisar 
typiska ADHD-symtom med bristande förmåga till struktur och ordning blir oftare tillsagd att 
skärpa till sig (Nadeau, 2002).  Flera studier visar att i familjer där pojkar och flickor uppvisar 
en liknande symtombild rörande uppmärksamhetssvårigheter tenderar pojken i högre grad att 
bli refererad till utredning (MCGee & Feehan, 1991; Bussing et al., 2003). Studier har även 
visat att mödrar till flickor med ADHD beter sig mer kritiskt mot sina döttrar än vad mödrar 
till pojkar med ADHD gör (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011).  

Den forskning som finns rörande familjerelationer och ADHD är ofta centrerad kring hur det 
är att vara förälder till ett barn med ADHD. Resultaten från befintlig forskning tyder dock på 
att föräldraskapet kan innefatta stora påfrestningar för individer med ADHD (Barkley et al., 
2008). För de som lever med ADHD och samtidigt är förälder till ett barn med samma 
diagnos kan detta orsaka ytterligare stress (Weiss, Hechtman, & Weiss, 2000). Att både 
organisera sin egen vardag och ha ansvar över sitt barns dagliga rutiner kan bli extra 
prövande. Däremot visar forskning att föräldrar med ADHD har lättare att bemöta sina barns 
ADHD-symtom med förståelse och acceptans (Weiss et al., 2000).  

Mödrar med ADHD rapporterar generellt en lägre upplevelse av kompetens i sitt föräldraskap 
(Banks, Ninowski, Mash & Semple, 2008). Forskning indikerar att mödrar med ADHD hade 
mindre effektiva strategier samt uppvisade sämre problemlösning i sitt föräldraskap än mödrar 
utan ADHD. Dessutom uppvisade mödrar med ADHD mindre konsekventa disciplinära 
strategier. Däremot fann man inga skillnader i hur mödrarna relaterade till sina barn i positiva 
bemärkelser samt hur mycket stöd och positiv feedback de gav (Murray & Johnson, 2006). 
Sammantaget visar forskning att föräldrar med ADHD kan uppleva mer tvivel och osäkerhet i 
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förhållande till sitt föräldraskap men att de stärker och stödjer sitt barn i samma mån som 
föräldrar utan ADHD.  
 
Att vara vuxen med ADHD  
För många med ADHD förändras symtombilden i vuxen ålder. Den största förändringen tycks 
ske i form av att symtombilden blir mindre motorisk och istället upplevs som en inre 
rastlöshet (Barkley et al., 2008; Buitlelaar et al., 2011). Hyperaktiviteten kan i vuxen ålder 
märkas i ett snabbt och överdrivet kommunicerande med ett hektiskt associerande och en 
snabb skiftning mellan olika tankar. Den kvarstående motoriska hyperaktiviteten kanaliseras 
via mindre tydliga uttryck som att hålla sina händer sysselsatta genom att till exempel 
anteckna eller pilla på saker (Barkley et al., 2008). Impulsiviteten kan i vuxen ålder visa sig i 
form av irritabilitet och vredesutbrott till skillnad från barnets oförmåga att exempelvis vänta 
på sin tur (Brown, 2013).   
 
För personer med ADHD i vuxen ålder är det inte enbart symtombilden som förändras utan 
även omgivningens krav och förväntningar samt individens livsomständigheter. Hur pass 
svåra symtomen ter sig beror till stor del på personens livssituation (Garcia et al., 2012). 
Ibland kan det innebära att symtomen hos den vuxne blir mindre framträdande eftersom 
möjligheten ökar att själv kunna välja sammanhang där en funktionsnedsättning inte behöver 
bli lika hämmande som i till exempel grundskolan (Almer & Sneum, 2012). Det kan även 
innebära den motsatta effekten eftersom den fasta strukturen och tydliga kraven i skolans 
värld kan ha verkat stöttande. När denna yttre struktur försvinner kan det skapa stora 
svårigheter och i vissa fall innebär det att ADHD-problematiken blir synlig först i detta skede 
av livet (Buitlelaar et al., 2011). 
 
Psykiatrisk komorbiditet hos flickor/ kvinnor med ADHD  
Vuxna med ADHD har en hög förekomst av komorbiditet. Mellan 50-80 procent av vuxna 
med ADHD har minst en övrig psykiatrisk diagnos (Almer & Sneum, 2012; Barkley 2006; 
Barkley et al., 2008; Buitelaar et al., 2011; Kessler et al., 2006). Forskningen har funnit vissa 
skillnader mellan könen gällande komorbiditet vid ADHD. Män presenterar ofta mer 
externaliserade svårigheter så som uppförandestörning och trotssyndrom medan kvinnor ofta 
uppvisar mer internaliserade svårigheter så som ångest eller depression (Biederman et al., 
1999; Buitelaar et al., 2011, Gaub & Carlson, 1997; Gershon & Gershon 2002; Rucklidge & 
Tannock, 2001). Forskning föreslår att dessa skillnader i externaliserade och internaliserade 
komorbida symtom skulle kunna tänkas ses som en effekt av att männen och kvinnorna 
uppfostras till att uttrycka sina svårigheter olika beroende på kön (Quinn, 2005).  
 
Flera studier pekar på att flickor med ADHD är mer drabbade av ångesttillstånd samt en 
generell ängslan och oro (Biederman et al., 1999; Gershon & Gershon, 2002; Rucklidge & 
Tannock, 2001)  Utöver en ökad komorbiditet av ångesttillstånd uppvisar flickor med ADHD 
även lägre självförtroende, en ökad nivå av stress samt en lägre nivå av upplevd kontroll över 
sin livssituation. Dessa resultat gäller både i relation till pojkar med ADHD samt i jämförelse 
med jämnåriga utan ADHD (Rucklidge & Tannock, 2001) 
 
Biederman m.fl. (2010) genomförde en av de första uppföljningsstudierna specifikt rörande 
kvinnor och ADHD. Studiens resultat uppvisade en signifikant ökad risk för kvinnor med 
ADHD att drabbas av komorbida tillstånd så som ångest, depression, missbruk samt 
ätstörning i jämförelse med en kontrollgrupp bestående av kvinnor utan ADHD.  Liknande 
fynd rapporteras återkommande i forskning där kvinnor med ADHD rapporterar ett lågt 
självförtroende och en hög förekomst av stress (Elkins et al., 2011; Rucklidge & Kaplan, 
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1997). Forskning presenterar även en hög samsjuklighet mellan ADHD och depression. Vissa 
menar att de depressiva symtomen bör ses som en reaktion på de svårigheter, frustrationer och 
misslyckanden som kan medfölja ett liv med ADHD (Buitelaar et al., 2011; Katz et al., 1998). 
Andra forskare menar att det finns en överlappande genetisk sårbarhet vid ADHD (Barkley, 
2006; Kessler et al., 2006).  
 
Sammanfattning av teoretisk bakgrund 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett av de vanligaste och mest studerade 
psykiatriska tillstånden hos både barn och vuxna (Dickstein, Bannon, Castellanos & Milham, 
2006). ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innefattar 
uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och bristande impulskontroll (Barkley, Murphy & 
Fischer, 2008; Buitelaar, Kan & Asherson, 2011; DSM 5, 2013). Idag får färre flickor än 
pojkar diagnosen (Barkley, 2006; Biederman et al., 2002; Buitelaar et al., 2011; Westholm, 
2014). Det är ännu ej klarklagt huruvida könsskillnaderna i förekomst av diagnos uteslutande 
beror på en neurobiologisk skillnad eller om det rör sig om metodologiska brister i att 
upptäcka flickor och kvinnor med ADHD (SBU 2005:174). Bland dem som får diagnosen i 
vuxen ålder är könsskillnaderna i förekomst av diagnos mindre (Beckman, 2012; Biederman 
et al., 2002). Idag har uppskattningsvis runt fyra procent av den vuxna befolkningen ADHD 
(Barkley, 2006; Barkley et al., 2008). 
 
ADHD kan i vuxen ålder ta sig andra uttryck än i barndomen och mer kunskap krävs för att 
förstå de unika utmaningar och svårigheter som tillhör vuxenlivets olika faser. Tidigare trodde 
man att ADHD enbart var ett barnpsykiatriskt tillstånd och det var först på mitten av 1990-
talet som man på riktigt började intressera sig för hur ADHD yttrar sig hos vuxna (Buitelaar et 
al., 2011). Utöver den bristande kunskapen om ADHD hos vuxna baseras majoriteten av all 
forskning på den manliga populationen (Biederman et al., 2010; Elkins, Malone, Keyes, 
Iacono & McGue, 2011; Nadeau, 2002; Nadeau refererat i Crawford, 2003;Westholm, 2014). 
Att en stor del av forskningen, som diagnoskriterierna för ADHD baseras på, nästan 
uteslutande är gjord på pojkar, brukar framhållas som en anledning till att fler pojkar än 
flickor får diagnosen ADHD (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002; SBU 
2005:174). 
 
Studier indikerar att symtombilden kan skilja sig något åt mellan könen (Barkley, 2006; 
Nadeau, 2002; SBU 2005:174). Pojkar tenderar att uppvisa en mer utagerande och motorisk 
hyperaktivitet än flickor vilket lättare uppmärksammas av omgivningen (Barkley, 2006; Gaub 
& Carlson, 1997; Newcorn et al., 2001). Den bristande forskningen om hur ADHD kan yttra 
sig hos flickor och kvinnor har bidragit till att de förbises (Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 
2002). Det blir därför viktigt att uppmärksamma att kvinnors ADHD, trots att den kan vara 
mindre synlig utåt, inte bör tolkas som en mildare variant av pojkar och mäns ADHD. 
Kvinnors ADHD kan enbart tänka sig ta andra uttryck men måste däremot ses innebära ett 
lika stort lidande (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011).  

 
Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att komplettera det rådande forskningsläget med ytterligare 
information om hur det är att vara kvinna och ha ADHD. Det finns få kvalitativa studier som 
belyser kvinnors erfarenheter av ADHD. Förekomsten av kvantitativa studier inom ämnet är 
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långt större1. Det innebär att det finns en tydlig avsaknad i dagens forskningsfält där mer 
kvalitativ kunskap kring kvinnors erfarenheter ur ett livsperspektiv behövs. En individs 
upplevelse är dock en högst subjektiv företeelse och vi gör därför inte anspråk på att 
generalisera resultaten från denna studie till att gälla för kvinnor i allmänhet. Att specifikt 
undersöka gruppen kvinnor och synliggöra deras erfarenheter av att leva med ADHD är 
relevant mot bakgrund av det rådande forskningsläget där majoriteten av all forskning baseras 
på pojkar samt är centrerad kring barn (Barkley, 2006; Biederman et al., 2014; Elkins et al., 
2011; Nadeau 2002, SBU 2005:174). Vår förhoppning är att en ökad kunskap på området ska 
kunna bidra till en jämställd vård samt en potentiell minskning av komorbida tillstånd för 
kvinnor.  
 
Föreliggande studie har utgått ifrån en kontextualistisk kunskapssyn. Den kontextualistiska 
kunskapssynen utgår ifrån tanken om att individer konstruerar sin egen verklighet men att det 
samtidigt förekommer en yttre verklighet att förhålla dessa konstruktioner till (Braun & 
Clarke, 2006). Denna utgångspunkt genomsyrar uppsatsen då de deltagande kvinnornas 
sanning och upplevelser stått i centrum och relaterats till samhällets yttre realiteter i form av 
rådande normer, fördomar och  könsstereotypa förväntningar. När begreppen manligt och 
kvinnligt används i föreliggande studie utgår detta ifrån en tanke om könskaraktäristika som 
sociala konstrukt. 
 
Frågeställning 
Vad är kvinnors upplevelse av att leva med ADHD? 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Ett bekvämlighets- och snöbollsurval användes för att rekrytera 13 kvinnor med ADHD. Ett 
bekvämlighetsurval, även kallat tillgänglighetsurval, innebär att undersökningsdeltagarna 
samlas in via tillgänglighet för forskaren, exempelvis genom geografisk närhet. Ett 
snöbollsurval innebär att en eller flera av de utvalda undersökningsdeltagarna i sin tur 
rekommenderar lämpliga deltagare till studien (Alvehus, 2013). Undersökningsdeltagarna 
rekryterades via mail (se bilaga 1) där studien och inklusionskriterierna presenterades samt 
tillvägagångsätt för att anmäla sitt deltagande. I syfte att nå spridning i urvalet sändes 
informationen ut till professionella kontakter via våra psykologiska praktiktjänstgöringar samt 
till privata kontakter. Dessutom kontaktades en journalist och en filmmakare som arbetat 
inom området kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att via deras 
kontaknät rekrytera ytterligare deltagare till studien. Deltagarna ombads sedan själva ta 
kontakt vid intresse att delta för att på detta sätt säkra deras anonymitet. Att använda sig av ett 
bekvämlighets- och snöbollsurval kan bidra till att urvalsgruppen blir mer homogen (Alvehus, 
2013). I ett försök att öka heterogeniteten bland studiens undersökningsdeltagare utformades 
därmed så breda inklusionskriterier som syftet tillät. Inklusionskriterierna innefattade att 
deltagarna skulle vara över 18 år, diagnostiserade med ADHD samt identifiera sig som 
kvinnor. Komorbida tillstånd var inte ett exklusionskriterium. Kvinnorna till studien 
rekryterades från hela landet, med varierande åldrar och sysselsättning för att skapa en bredd i 
urvalsgruppen. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Vid en sökning i databasen PsycINFO utförd den 17/4 2015 fanns det 190 träffar på ADHD+ kvalitativ 
metod+ kvinnor. För motsvarande sökning med kvantitativ metod erhölls 6626 träffar. 
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Av de 13 kvinnor som anmälde sitt intresse för att delta i studien uppfyllde samtliga 
inklusionskriterierna. En av undersökningsdeltagarna togs bort från den slutgiltiga 
sammanställningen då intervjun valdes att användas som en provintervju. Det slutgiltiga 
antalet undersökningsdeltagare till studien bestod därmed av 12 kvinnor med diagnosen 
ADHD.  
 
Undersökningsdeltagarna informerades mailledes om att deras deltagande samt att allt 
material genomgående skulle behandlas konfidentiellt. Denna information sammanfattades 
även i ett skriftligt samtycke (se bilaga 2) som utlämnades vid själva intervjutillfället. 
Ersättning utgavs till alla undersökningsdeltagare i form av en biobiljett. 
 
Datainsamling 
För att undersöka kvinnornas upplevelse av att leva med ADHD utfördes semistrukturerade  
intervjuer. En semistrukturerad intervju har ett antal förbestämda frågor men lämnar samtidigt  
utrymme att fördjupa sig kring de områden som är mest angelägna för 
undersökningsdeltagaren (Alvehus, 2013). Detta är lämpligt eftersom man då kan utforma 
följdfrågorna under den aktuella intervjun i förhållande till materialet som framkommer 
(Braun & Clarke, 2013). 
 
En intervjuguide (se bilaga 3) utformades för att säkerställa att de utvalda fokusområdena 
förekom genomgående i alla intervjuer på en jämlik fördjupningsnivå. Intervjuguidens 
utformning baserad på tidigare forskning exemplifierar de deduktiva inslagen i studiens 
abduktiva arbetsprocess. Intervjuguiden bestod av breda och öppna frågor i förhållande till 
varje fördjupningsområde. Därefter följde mer specificerade frågor för att ytterligare fördjupa 
varje område. På detta sätt bedömdes möjligheten öka att både kunna fånga in det som 
spontant framkom hos undersökningsdeltagarna och samtidigt fördjupa de utvalda 
fokusområdena. En testintervju genomfördes med en av deltagarna. Därefter reviderades 
intervjuguiden genom att ett antal fördjupningsfrågor inom områdena skolgång, självbild, 
relationer samt symtomyttringar togs bort för att skapa en bättre balans i materialet samt för 
att hinna inom den givna tidsramen (1 timme). Till följd av den omfattande revideringen 
valdes denna intervju att inte tas med i den slutgiltiga kodningen. 
 
Intervjuerna utfördes under tidsperioden mars-april 2015. Respondenterna intervjuades enskilt  
under en timme och alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Vi valde att utföra 
sex intervjuer vardera vilket bedömdes effektivisera informationsinsamlandet. Denna 
uppdelning möjliggjorde dessutom att intervjuinspelningen inte transkriberades av samma 
person som utfört intervjun. Majoriteten av intervjuerna utfördes i deltagarnas hem eller i 
samtalsrum på Psykologiska Institutionen i Stockholm medan enstaka intervjuer utfördes på 
café eller via Skype till följd av geografiska skäl. Risken att olika lokaler kunde påverka 
intervjuernas innehåll bedömdes vara liten eftersom alla platser anpassades efter deltagarnas 
önskemål samt innefattade möjlighet att prata ostört. 
 
Analys 
En tematisk analys (TA) användes för att analysera materialet. Det är en flexibel  
metod som används för att koda material i olika teman (Braun & Clarke, 2006). Dessutom  
anses analysen vara lättanvänd för personer utan tidigare erfarenhet av kvalitativ  
forskning (Langemar, 2008). Eftersom studien grundas på en abduktiv ansats bedömdes en 
tematisk analys vara lämplig även i detta avseende eftersom den kan användas till en deduktiv 
såväl som induktiv ansats. Databearbetningen valdes att utföras enligt Braun & Clarkes 
(2006) sex rekommenderade steg för en tematisk analys.  
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För att bli väl bekanta med materialet valde vi att transkribera den andres utförda intervjuer. 
 På detta sätt undveks dessutom att intervjuarens egna känslor eller upplevelser av intervjun 
skulle riskera att tolkas in i transkriberingen. De två första intervjuerna transkriberades 
omgående för att säkerhetsställa att intervjuerna genomförts på en likvärdig fördjupningsnivå. 
De övriga intervjuerna transkriberades under en samlad tidsperiod för att få en överblick av 
materialet som helhet. Transkriberingen utfördes genom att ordagrant nedteckna intervjuerna 
med undantag från vissa återkommande utfyllnadsord som valdes att inte inkluderas i 
materialet. Personnamn, platser samt annan karaktäristisk information i intervjuerna togs bort 
eller anonymiserades för att säkerställa kravet på konfidentiellitet. Efter att transkriberingen 
färdigställts lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger tills vi kände oss förtrogna med 
materialet. Därefter kodades materialet först separat och jämfördes sedan med den andre 
partens kodningar för att öka interbedömarreliabiliteten. De gånger koder med skilda 
beskrivningar formulerats fördes en diskussion om vilken kod som bedömdes mest lämplig. 
Efter den initiala kodningens genomförande organiserades koderna i preliminära teman. 
Därefter valdes ett tema i taget och alla intervjuer lästes sju gånger med fokus på ett tema vid 
varje genomläsning. Detta för att säkerställa att all information inkluderats som kunde tänkas 
tillhöra temat i fråga.  
 
Den initiala kodningen resulterade i approximativt 1500 koder. De ursprungliga koderna 
reducerades sedan till ett 40-tal koder som indelades i 14 subteman. De 14 subteman slogs 
slutligen samman till sju teman. För att exemplifiera analysprocessen demonstreras nedan hur 
en deltagares citat kodades och kategoriserades utefter ett schematiskt flöde. Det utvalda 
citatet “det är topp fem typ i mitt liv” angående att erhålla sin ADHD-diagnos tilldelades 
initialt koden “Skönt att få diagnos”. I en vidare reducering av koderna omformulerades 
denna kod till “Positiv inställning till att få diagnos” för att i nästa skede reduceras till koden 
“Inställning till att få diagnos”. Slutligen sammanställdes allt material som erhållt koden 
“Inställning till att få diagnos” i temat “Att få diagnos” inom vilket såväl positiva som 
negativa aspekter av att erhålla en diagnos diskuteras. Denna kodning- och 
reduceringsprocess pågick tills analysfasen ansågs mättad, det vill säga då all information 
bedömdes inkluderas i de sju formulerade temana. Därefter kontrollerades att varje tema var 
internt och extern homogent, det vill säga att materialet inom varje tema var samstämmigt 
samt att de sju utvalda temana var distinkt åtskilda sinsemellan (Patton, 2004).  
 
När citaten hade selekterats och temana formulerats skickades materialet mailledes till de tolv 
deltagarna. De fick då möjlighet att godkänna temana och citaten samt komma med tankar 
och synpunkter. Detta gjordes i ett försök att säkerställa att citaten var korrekta samt för att 
stämma av att deltagarna kände igen sig i det resultat som presenterades. Samtliga deltagare 
godkände de sju utvalda temana och tillhörande citat. Vidare erhölls även handledning under 
hela uppsatsprocessen av en universitetslektor med kompetens inom utvecklingspsykologi och 
neuropsykiatriska tillstånd hos barn. 
 
Etiska överväganden 
Den kvalitativa intervjuns upplägg innebär att undersökningsdeltagarna delar med sig  
av information rörande privata och känsliga företeelser. Det är därför av stor vikt att man 
redan inledningsvis tar hänsyn till etiska aspekter i studiens utförande (Kvale & Brinkmann, 
2014). Dessutom är det ofta ett mindre antal respondenter i en kvalitativ studie jämfört med 
en kvantitativ studie vilket ytterligare motiverar behovet av tydlig konfidentialitet (Langemar, 
2008). Därför har Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för forskningsetiska principer 
genomgående  efterföljts under studiens utförande. Forskning får aldrig ske på bekostnad av 



13	  
	  

individers välbefinnande vilket sammanfattas i det så kallade individskyddskravet. 
Individskyddskravet består av fyra principer. Principernas innehåll och tillämpning i studien 
presenteras nedan.  
 
Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska ha tillgång till all nödvändig 
information som kan tänkas påverka deras beslut att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 
Deltagarna delgavs information om studiens syfte, förutsättningar och inkluderingskriterier i 
det initiala mailet som sändes ut i rekryterande syfte. Vidare fördjupad information om 
studien och tillvägagångssätt vid utförandet av intervjun skickades sedan mailledes. Samma 
information delgavs även muntligt och skriftligt vid själva intervjutillfället. Samtyckeskravet 
innebär att undersökningsdeltagare måste ge samtycke innan deltagande samt erbjudas 
möjlighet att avbryta utan konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet  säkrades genom att 
inhämta ett skriftligt samtycke (se bilaga 2) ifrån undersökningsdeltagarna vid 
intervjutillfället. Undersökningsdeltagarna påmindes även om att de enbart behövde besvara 
de frågor som de själva ville samt att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de så 
önskade. Eftersom  ersättningen var av ett mindre värde i form av en biobiljett bedömdes 
detta inte ha någon inverkan på deltagarnas eventuella medverkan. Konfidentialitetskravet 
innebär att alla väsentliga åtgärder bör iakttas för att säkra undersökningsdeltagarnas 
anonymitet både i förhållande till förvaring av insamlad data samt att resultaten inte går att 
härledas till en specifik person (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa detta har insamlad 
data förvarats i lösenordsskyddade filer så att ingen obehörig skulle kunna få tillgång till 
materialet. Resultaten presenteras i uppsatsen på gruppnivå och allt material avidentifierades. 
Vetenskapsrådet förtydligar att “detta är särskilt viktigt då det gäller människor eller grupper 
som i ett eller annat avseende kan anses svaga och utsatta...” (2002). Eftersom några av 
deltagarna valt att inte berätta att de har ADHD för sin omgivning till följd av rädslor för 
stigmatisering och utanförskap är det ytterligare motiverat att skydda deras anonymitet. Att 
använda citat för att ge tyngd åt en kvalitativ analys är en erkänd metod (Braun & Clarke, 
2006; Langemar, 2008). De gånger som citat använts i uppsatsen för att exemplifiera en 
särskild företeelse har samtycke inhämtats från berörd person vilket Vetenskapsrådet (2002) 
rekommenderar. I samband med att uppsatsen färdigställs kommer även allt inspelat material 
att raderas. Den sista principen är nyttjandekravet och innefattar att datan som insamlats under 
vår studie inte kommer att användas i andra sammanhang. Slutligen har även 
Vetenskapsrådets (2002) rekommendation att erbjuda deltagarna möjlighet att ta del av 
rapporten i sin helhet vid färdigställandet efterföljts. 

Resultat 
 

Efter att ha genomfört tolv kvalitativa intervjuer bearbetades materialet genom en tematisk 
analys, vilket resulterade i sju teman som beskriver kvinnors upplevelse av att leva med 
ADHD. De sju temana består av symtom i vardagen, relationer, normer, att inte bli sedd, att 
få diagnos, relaterande till sina styrkor och svagheter samt omgivningens oförståelse. Nedan 
redovisas dessa teman med respektive subteman i Figur 1. 
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Figur 1. 
 
Deltagarna var mellan 21-53 år gamla med en medelålder på 30 år. Medelådern då 
undersökningsdeltagarna fick sin ADHD-diagnos var 26 år och deltagarna hade vid studiens 
utförande blivit diagnostiserade för ett till nio år sedan. Sju av kvinnorna bodde i Stockholm 
och fem bodde i mindre städer runtom i Sverige. Fem av kvinnorna studerade, fem hade en 
aktuell anställning, en var sjukskriven och en var arbetslös vid studiens utförande. En 
majoritet av undersökningsdeltagarna hade eller hade tidigare haft komorbida tillstånd i form 
av bipolär sjukdom, Asperger syndrom, ätstörningar, självskadebeteende, missbruk, 
utmattningsdepression, dyslexi, dyskalkyli samt ångest- och depressionstillstånd. Dessutom 
rapporterade flera deltagare tidigare suicidala tankar. En majoritet av 
undersökningsdeltagarna tog medicin för sina ADHD-symtom. Gällande övrig behandling 
hade ungefär hälften av kvinnorna deltagit i psykoedukativa insatser. Endast ett fåtal av 
kvinnorna hade fått gå i psykoterapi efter erhållen ADHD-diagnos.  
 
Nedan beskrivs de sju temana i löpande text samt illustreras med utvalda citat för att 
exemplifiera kvinnornas berättelser. I vissa fall har citaten kortats ned. 
 
Symtom i vardagen 
Deltagarna rapporterar att ADHD-symtomen både kan upplevas som problematiska och 
samtidigt ses som en tillgång i vardagen. I relation till funktionsnedsättningens problematiska 
aspekter beskriver deltagarna genomgående svårigheter med att bibehålla koncentration och 
uppmärksamhet. 
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“Knappt att jag kan koncentrera mig så pass att vi kan laga en maträtt så det är på den nivån 
koncentrationen ligger ungefär.”  
 

Kvinnorna rapporterar en återkommande hyperaktivitet i vardagen. Hyperaktiviteten beskrivs 
både ta sig form som en inre rastlöshet och en yttre motorisk hyperaktivitet. Den motoriska 
hyperaktiviteten presenteras återkommande som en drivande motor men upplevs även orsaka 
stora svårigheter med att upprätthålla fokus och att skapa struktur i vardagen.   
 

“Jag var en tokspeedad duracellkanin. Om jag skulle ta mig från nedervåningen till övervåningen för att 
hämta en sak så hade jag lyckats gjort minst tio saker på vägen.”  
 

Den inre rastlösheten upplevs även orsaka svårigheter att varva ner. Flera av kvinnorna 
rapporterar att hjärnan går på högvarv och att parallella tankeprocesser ständigt pågår. 
 

“När jag är som mest utarbetad eller som mest stressad, då när jag går och lägger mig så har jag fyra 
konversationer i huvudet, och alltid parallellt ett soundtrack som jag sjunger på.“  
 

Flera av kvinnor rapporterar diskreta strategier för att kunna hantera den inre rastlösheten och 
leva ut den motoriska hyperaktiviteten i mindre skala. 
 

“Jag måste alltid pilla på någonting... att jag pillar på telefonen, eller pillar på en penna men alltså 
någonting måste jag alltid stimulera samtidigt som jag kollar på tv eller så där liksom.”  
 

Deltagarna rapporterar återkommande svårigheter att minnas viktig information i vardagen. 
Vissa beskriver även svårigheter att komma ihåg basala vardagliga sysslor så som att tvätta 
håret eller att städa. Svårigheter med minnet i samband med svårigheter att strukturera sin 
vardag uppges orsaka mycket stress hos kvinnorna.   
 

“Jag minns att jag hittade inte dit jag skulle... gick vilse och kom försent och det var enorm stress i det.”  
 

Kvinnorna rapporterar återkommande taktilitetsproblem i form av en överkänslighet gällande 
känsel.  
 

“...kläder och sånt skulle ju vara stora men det är ju bara för att det inte ska skava och sånt. Alla 
tvättmärkningar och sömmar och sånt skaver ju.” 
 

Återkommande beskrivs svårigheter med affektreglering. Deltagarna upplever hur vissa 
känslor blir intensiva och svåra att hantera. Främst rapporteras problem med ilska men även 
starka humörsvängningar och impulsiva känsloreaktioner beskrivs förekomma. Somliga 
rapporterar hur de med stor möda klarar av att genomföra dagen för att sedan avreagera sig 
emotionellt i hemmet. Genomgående beskrivs en oro inför att visa sina emotionella utbrott 
eller svängningar för omgivningen. 
 

“...jag blir lätt väldigt arg...det är ingenting som märks över huvudtaget utanför min familj. Inte ens 
mina närmsta vänner har sett den sidan det är bara i mitt hem.”  

 
“...jag har alltid haft så att jag har ett känsloutlopp på kvällen. När jag var liten kunde det resultera i att 
jag vrålade i fyra timmar.”  
 

Kvinnorna i studien beskriver genomgående en verbal impulsivitet. Den verbala 
impulsiviteten rapporteras innebära att kvinnorna ofta råkar avbryta samtal eller att de pratar 
om saker som andra upplever socialt opassande. För många rapporteras den verbala 
impulsiviteten minskat något i vuxen ålder men upplevs ändå förekomma hos de flesta 
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deltagarna. För flera kvinnor rapporteras den verbala impulsiviteten grunda sig i en rädsla att 
glömma bort vad man ska säga. 
 

“Avbryta, det är jag expert på! Jag tror att det delvis handlar om att jag är orolig att jag ska glömma bort 
vad jag ska säga.”  
 

Flera kvinnor beskriver hur vuxenlivet erbjuder mer frihet att undvika de situationer som 
upplevs problematiska. Flera av kvinnorna beskriver sig välja bort aktiviteter och 
sammanhang där exempelvis deras hyperaktivitet upplevs störande. 
 

“Så det är ju mycket lättare idag när jag är vuxen och får bestämma själv... Jag tycker inte om långa 
middagar utan det ska vara kortare pass”.  
 

Gemensamt för alla kvinnorna är att symtomen varierar mycket beroende på dagsform och 
situation. Kvinnorna rapporterar genomgående ojämna nivåer i ork och aktivitetsnivå. 
Dessutom rapporterar kvinnorna komorbida svårigheter med ångest, utmattning och 
depression.  
 
Relationer 
Kvinnorna menar att deras ADHD både innefattat styrkor och svårigheter i deras relationer 
och umgänge med andra. Detta behandlas nedan i två subteman: förmåga till nära relationer 
och svårigheter i sociala sammanhang. 
 

Förmåga till nära relationer 
Flera av kvinnorna i studien rapporterar att de har lätt att skapa nära relationer. Att vara 
öppen, nyfiken och gärna dela med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter upplevs av 
deltagarna leda till nära och intima relationer.  
 

“Jag har ju förmåga att binda väldigt intima relationer och det kanske har att göra med att jag pratar 
väldigt mycket.”  

 
Kvinnorna beskriver även att deras förmåga att att våga ta plats, vara fulla av energi eller 
verbalt framåt bidrar till att de upplevs som initiativtagande och roliga vänner.  
 

“...ibland är man ju verkligen the life of the party.”  
 

Svårigheter i sociala sammanhang 
Kvinnorna upplever att vissa sociala förväntningar kan kännas svåra att leva upp till. Sociala 
koder som ska avläsas och efterföljas kan upplevas stressande för kvinnorna. Ett utanförskap 
eller social utsatthet i form av mobbning i uppväxten rapporteras återkommande i kvinnornas 
livsberättelser. Vissa beskriver även att en kvinnlig gemenskap ibland har varit svår att 
inkluderas i. Några av kvinnorna upplever att de söker sig mer till manliga vänskapsrelationer 
eftersom det inte upplevs lika drabbande för dem att avvika från sociala normer i den 
“manliga” gemenskapen. 
 

“Jag hade mycket killkompisar i början och svårt att få tjejkompisar. Och sen när jag fick det så tappade 
jag dem ju ganska snart och sådär... jag minns att jag försökte så desperat lära mig de där koderna som 
ingen sa…” 
 

En återkommande svårighet för kvinnorna är utmaningen att upprätthålla kontakten med 
vänner. Kvinnorna upplever att det kan vara svårt att komma ihåg eller orka ha en 



17	  
	  

kontinuerlig kontakt när den måste planeras eller själv initieras. Då kan relationer som 
upprätthålls spontant så som arbetskontakter upplevas lättare att hålla fast vid. 
 

“Vi skiljs åt... sen ringer jag om fem månader då fortsätter vi. Det har liksom inte hänt något däremellan 
tycker jag!”   
 

För några av kvinnorna beskrivs den omvända upplevelsen. De rapporterar hur de istället 
känner sig ta mycket emotionellt och relationellt ansvar. Till följd av tidigare upplevt 
utanförskap rapporterar beskriver kvinnorna hur de tenderar att kompensera för detta genom 
att lägga väldigt mycket kraft på sina relationer. De beskriver att de kan vara extra inkännande 
och ansvarstagande i vänskapsrelationerna. 
 

“... jag hade svårt, när jag var yngre… att få kompisar. Idag kan jag känna att det är lite tvärtom att jag 
har den här starka känslan av att jag vill så gärna vara till lags, jag är så rädd att göra fel och att bli 
lämnad….Det har väl lett till ... att jag kan vara inkännande och så med mina vänner.” 
 

En upplevelse som återkommer är utmaningen att befinna sig i stora grupper med mycket 
intryck. Det blir utmattande och upplevs som stressande för många av kvinnorna. Detta leder 
till att de ibland undviker större sociala sammanhang och söker mindre grupper för att det 
sociala livet inte ska ta allt för mycket kraft. 
 

“Det här att umgås med en större grupp människor... jag blir ju helt utmattad efter det...det är så mycket 
... läsa av situationer...” 
 

Impulsiviteten som kvinnorna upplever i vardagen blir ibland påtaglig i deras relationer med 
andra. Några beskriver hur det ibland kan leda till att de upplevs som gränslösa eller 
normbrytande i sociala sammanhang. Andra rapporterar att impulsiviteten kan leda till 
intensiva relationer. 
 

“...det är allt eller inget i relationer. Det finns inget mellan. Eller det är klart att det finns mellanlägen 
men de människorna umgås jag inte så mycket med.” 
 

Normer 
Deltagarna beskriver en irritation över att behöva verka inom samhällets snäva ramar. Andra 
uttrycker en önskan om att bara få vara som alla andra. Nedan presenteras resultaten i tre 
subteman; att vara avvikande, skam och skuld samt anpassning. 
 

Att vara avvikande 
Kvinnorna upplever att de ständigt bryter mot föreställningarna om hur en kvinna bör vara. 
 

“...jag betedde mig väldigt annorlunda, jag var nog väldigt grabbig.” 
                   

“...allt ifrån att jag aldrig fick sminket att sitta rätt och kunde aldrig ha slätt hår. Och jag ville ju också 
ha ...naglar som man inte bet på eller nagelband ja men.. Jag har alltid känt mig tufsig och fläckig och 
den biten har ju varit jobbig...” 
 

Dessutom upplever kvinnorna att de inte heller passar in i den typiska mallen av hur en person 
med ADHD ska vara. 
 

“Förut innan jag hade ADHD… då var det “du borde och du kan om du vill”. Nu...så varför passar jag 
inte in i mallen av hur en tjej med ADHD är? Hon ska ju vara jätteframgångsrik och energisk och rolig 
och ha massa projekt. Det är ju den bilden man får.” 
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En återkommande uppfattning är att deltagarna i sin uppväxt har mötts med mer reprimander 
vid utagerande beteenden än vad pojkar har gjort. Pojkars beteenden upplevs ha blivit mer 
accepterade än motsvarande beteende hos flickor .  
 

“Jag tänker att det socialt är det jäkligt mycket mer okej [för killar] att springa omkring och ta plats med 
sina kroppar. Att äga sin kropp, äga rummet på ett annat sätt än vad det är för tjejer.”  

 
Kvinnorna rapporterar att de upplever att pojkarna fick mer plats att vara sig själva. Tankar 
om att det skulle varit lättare att vara kille med ADHD för att man då inte skulle behövt 
anpassa sig på samma sätt återkommer. 
 

“Det här med tjejer, att det är inte lika okej att vi är utåtagerande…det har blivit att jag skämts över det 
lite för att alla andra tycker att…nej men en tjej ska inte vara så, en tjej ska vara lugn och duktig i 
skolan” och liksom allt det här. Medans jag var väldigt sprallig  och sprang runt och inte fixade skolan 
på samma sätt som alla andra. Och det är väl framförallt det som jag har känt varit jobbigt...jag har 
många gånger tänkt att ”gud vad skönt det skulle va att vara kille för då hade jag kunnat vara så!” 
 
“Jag pratade ju mycket och hade jag varit en kille så hade det inte alls varit ett problem.” 
 

Deltagarna beskriver sig tidigt ha blivit medvetna om vad som förväntades av en tjej. 
 

“Många tycker inte tjejer ska ta plats och många tycker att det är inte okej att stå i centrum för mycket.”  
                   
Kvinnorna upplever att den allmänna bilden av en person med ADHD är en man. 
 

“Jag tror inte att jag någonsin hade tänkt att jag hade ADHD för att man inte riktigt passar in på det 
eftersom att jag inte är sådär hyperaktiv. Och sen att… ja men som tjej liksom..” 

 
Skam och skuld 

Kvinnorna upplever att deras beteenden är normbrytande ur flera avseenden och beskriver hur 
detta ger upphov till känslor av skam och skuld. 
 

“Och sen är det mycket skuld såklart som jag kämpar med också, skuldkänslor över att vara fel och göra 
fel hela tiden.”  
 
“... jag har tyckt att det varit lite jobbigt när jag är väldigt så här utagerande ... på grund av alla andras 
åsikter inte på grund av mina egna! Utan det har ju påverkats av vad alla andra tycker… egentligen 
tycker jag väl inte att det är jobbigt ... jag älskar att vara så egentligen. Men det är alla andras åsikter....”  
 

Flera av kvinnorna beskriver hur deras verbala impulsivitet leder till känslor av skam och 
skuld. Återkommande rädslor kring att säga fel eller såra någon rapporteras. 
 

“Och antingen kommer det ut fel att jag blir arg och då skäms jag jättemycket och så måste jag be om 
ursäkt. Eller så försöker jag säga det på ett bra sätt och sen blir det ändå att jag ber om ursäkt. Mycket ... 
handlar om att jag ska säga förlåt och ställa till rätta. Går runt med enorma skuldkänslor hela tiden.”  
 

De rapporterar även en återkommande känsla av skam till följd av svårigheter med struktur 
och koncentration. 
 

“... jag kom aldrig ihåg gympakläderna men de ringde ju aldrig hem och...sa att hon kanske skulle 
behöva hjälp att komma ihåg... det var skamvrån istället... Och det gjorde det ju bara ännu jobbigare.” 
 
Anpassning 
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Kvinnorna beskriver genomgående hur de anpassar sig till de rådande normerna om hur en 
kvinna bör agera. För många är det en daglig kamp att försöka hålla tillbaka och inte ta för 
mycket plats. Flera kvinnor rapporterar att det främst är deras hyperaktivitet som de försöker 
tona ned eller hålla tillbaka. 
 

“...att jag var tvungen att sitta stilla under hela tiden. Jag mådde fysiskt illa för att jag var tvungen att 
hålla igen… “ 
 

En uppfattning är att kvinnorna kämpat i hela sitt liv för att anpassa sig och ofta på 
bekostnaden av sig själva. 
 

“Jag har ju lagt ett liv på att följa dem [normerna]..Vilket har gått ut över mig själv…”  
 

Skolan är det sammanhang där de flesta av deltagarna upplevt svårigheter att passa in vilket 
har gett upphov till mycket skam.   
 

“Men mycket skam i det... att alltid glömma, att alltid vara den som är sist, att alltid vara den som måste 
sitta på bänken på gympan...,så jag skulle säga att min skolgång har ju präglats väldigt mycket av skam, 
i allafall grundskolan”  
 

Att inte bli sedd 
Kvinnorna beskriver en genomgående upplevelse av att omgivningen inte har sett deras 
svårigheter. Dessa erfarenheter kopplas främst till upplevelser i skolan och i vården men 
förekommer även i andra sammanhang. Att inte ha blivit sedd har bland annat inneburit att 
kvinnorna fått ta mycket stort ansvar för sina svårigheter och för att få vardagen att gå ihop. 
Det presenteras nedan i tre subteman; förbisedd i skolan, förbisedd i vården och ansvar. 
 

Förbisedd i skolan 
Flera av kvinnorna rapporterar att deras svårigheter inte har blivit uppmärksammade i skolan. 
De beskriver hur de har hållit ihop i skolan och därmed upplever hur de förbisetts till förmån 
för andra klasskamrater som krävt mer uppmärksamhet. 
 

“Alltså dom märkte inte det…Ja jag satt ju mest och stirrade ut genom fönstret och dagdrömde eller satt 
och målade i mitt block. Jag hoppade inte runt så mycket och störde. Och när jag ändå gjorde det så var 
det även andra som gjorde det.” 
 

Flera upplever att skolans värld inte är anpassad för individer med ADHD och flera 
rapporterar tidigare eller nuvarande svårigheter att klara av skolan. För en del av kvinnorna 
fungerade skolan bra och de presterade väl. För de kvinnor med en fungerande skolgång har 
istället svårigheterna uppkommit vid vidareutbildning eftersom kraven på eget ansvar och 
initiativ då har skapat mycket stress. Upplevelser av att lärare återkommande har tolkat 
kvinnors svårigheter som tecken på lathet eller ointresse snarare än reella begränsningar har 
lett till uteblivet eller fel sorts stöd. 
 

“... de trodde på mig men på fel sätt. Eller just det här med att “ du kan om du vill” “ kan du inte bara 
skärpa dig” “ vad håller du på med” ” upp och hoppa”. Att man inte fick någon förståelse för att det 
kanske inte var så lätt ... Varför skulle jag inte vilja om jag kunde?” 
 

Vilket stöd kvinnorna erhållit från skolan varierar. En återkommande upplevelse är att 
ansvaret legat hos kvinnan själv att formulera sina behov och ta ansvar för att få den hjälp hon 
behöver. 
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“ Jag själv gick till min lärare och frågade om jag inte kunde få gå i den lilla specialgruppen för de som 
hade svårigheter men fick till svar att ja men du kan ju, du måste ju bara göra det också, typ så. Och alla 
trodde bara att jag tyckte det var tråkigt eller så där.” 
 
“De [lärare] har haft svårt att förstå vad jag behöver för jag har inte riktigt fattat det själv heller...Så det 
har...varit mycket tjat om att jag måste anstränga mig eller komma ihåg att göra läxorna och såna 
saker.”  

 
Förbisedd i vården 

En återkommande upplevelse av att inte ha blivit sedd förekommer även i relation till 
vårdande instanser. Majoriteten av kvinnorna sökte själva hjälp i vuxen ålder. De som tidigare 
hade varit i kontakt med vården hade fått hjälp för komorbida svårigheter så som ångest och 
emotionell problematik men deras svårigheter hade inte fångats upp i relation till ADHD. 
Flera kvinnor har även fått andra diagnoser innan sin ADHD-diagnos. 
 

“...idag kan jag mer tänka är jag verkligen bipolär? Att jag liksom... min depression och min utmattning 
kan ha mycket att göra med hur jobbigt det är att hålla ihop när man har ADHD…” 
 

Flera kvinnor delar upplevelsen av att diagnosen inte ledde till det stöd och den hjälp som de 
önskat. Upplevelsen av att känna styrka i relation till att ha klarat sig genom livet utan hjälp 
presenteras också. Många beskriver även en stor sorg för vad som kunde ha varit möjligt om 
man fått den hjälp och stöd man behövt tidigare i livet. 
 

“Jag har ju blivit väldigt stark av att göra det här själv… eftersom att jag nöjd med den jag är idag så 
måste jag ju vara nöjd med vägen också... men ibland så kan jag bli väldigt ledsen när jag börjar att 
tänka att mycket har gått förlorat så klart. För att det [svårigheterna]inte syntes.” 
 
Ansvar 

Många av deltagarna beskriver en känsla av att ha burit en tung ansvarsbörda i relation till 
sina begränsningar och svårigheter. Detta hänger ihop med upplevelserna av att inte ha blivit 
sedd och förstådd. Kvinnorna upplever att de då har lagt ansvaret på sig själva att klara av 
vardagens krav. Denna tendens att ta på sig mycket ansvar har burits med genom livet. 
 

“Just att jag har lagt så mycket på mig själv i hela mitt liv, att det har varit bara mitt ansvar vilket jag 
fortfarande egentligen känner.” 
 

För somliga beskrivs ansvarstagandet hänga ihop med ett stort behov av kontroll. För vissa 
tycks behovet av kontroll i vardagen varit ett sätt att klara av det stora ansvaret det innebär att 
själv hantera sina svårigheter. 
 

“...jag skulle säga att jag genom åren har utvecklat ett ganska stort kontrollbehov vilket gör att ansvar är 
väldigt viktigt för mig. Att ta hand om mitt egna liksom, att ingen annan gör det” 
 

Att få diagnos 
Att få sin ADHD-diagnos beskrivs som en stor händelse för kvinnorna. Många rapporterar 
upplevelser av glädje och lättnad. För vissa innebär det äntligen ett synliggörande och att 
deras svårigheter tas på allvar. För flera av kvinnorna innebar det dessutom att deras initiala 
diagnos togs bort och att de nu upplever att de har fått den korrekta beskrivningen av sina 
svårigheter. 
 

“Alltså det var fantastiskt, det är topp fem typ i mitt liv. Topp tio då... Ja verkligen det var så jävla 
skönt” 
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Att få diagnosen innefattar för flera av kvinnorna en ökad förståelse och acceptans till sina 
svårigheter och begränsningar. Det upplevs dessutom göra det lättare för dem att uttrycka och 
förmedla sina behov till omgivningen. 
 

“Jag är lite mer förlåtande mot mig själv.” 
 

“Kanske lite att jag känner att jag inte behöver kämpa längre och inte behöver säga längre lika ofta att 
“det kanske blir bättre sen” utan att det kanske får vara så att det inte blir bättre utan att det är såhär nu.” 
 

För andra känns diagnosen som en börda och de är rädda att bli reducerade till sin diagnos. 
Både de negativa och positiva reaktionerna på att få diagnosen beskrevs kunna förekomma 
samtidigt och skapa ambivalenta känslor av glädje och sorg. 
 

“...väldigt blandade känslor. Jag trodde först att jag skulle bli jätteglad för att jag bara åh då för jag en 
förklaring till varför jag är som jag är liksom. Sen blev det typ tvärtom, sen blev det men gud jag vill 
inte ha det…” 
 

Önskan om att ha fått diagnosen tidigare i livet uttrycks återkommande av kvinnorna och 
tankar kring att detta i sin tur hade lett till att de tidigare skulle kunnat ha fått den hjälp de 
behövt. Många upplever en stor sorg över hur de kämpat med sina svårigheter innan de fick 
diagnosen. 
 

“När jag väl fick diagnosen så blev jag fruktansvärt ledsen…. jag har ju missat halva mitt liv.” 
 
“Det var som en sorg ganska snart. Jag kan tycka synd om mig själv som liten.” 
 

Vidare uttrycks tankar kring att en diagnos skulle kunnat minskat tendensen att attribuera sina 
misslyckande eller begränsningar till sig själv som person. Tankar kring att en tidigare 
diagnos även skulle inneburit en större förståelse för sina begräsningar beskrivs. Detta 
upplevs i sin tur kunnat lett till mindre självkritik.   
 

“Och det hade ju underlättat om jag hade haft en diagnos för då hade jag vetat att jag haft svårt för de 
sakerna. Det är inte bara det att hon planerar dåligt utan att hon inte har förmågan att planera.” 
 
“...en grej som var lite skönt med själva diagnosen var att jag kunde ta bort saker från mig själv men att 
jag kunde inte riktigt rå för det här.” 
 
“Det är ganska skönt att ha en anledning… Det är inget som jag gör fel, det bara är så. Det kan man 
hantera liksom.” 
 

Andra är nöjda med att inte ha fått diagnosen förrän i vuxen ålder och tänker att de hade blivit 
begränsade av att leva med en uttalad diagnos. 
 

“Det beror helt på vilken hjälp jag hade fått... Hade jag fått gå i någon specialklass?... Hade jag själv 
trott det om mig att jag inte kunde det eller satt begränsningar? “ 
 

Omgivningens oförståelse 
Deltagarna vittnar om omgivningens återkommande fördomar och okunskap om ADHD. 
Okunskapen i omgivningen upplevs bidra till en onyanserad bild av diagnosen eller ett 
förminskande av kvinnornas svårigheter. Detta presenteras i subtemana fördomar och 
förminskandet av svårigheter. 
 

Fördomar 
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Kvinnorna beskriver att de återkommande möter fördomar om ADHD från omgivningen. 
Fördomarna rapporteras försvåra processen för kvinnorna att finna förståelse för sig själva då 
omvärlden ifrågasätter diagnosens giltighet. 
 

“Men jag bär också på de här tankarna om det är på riktigt, om det finns eller så. Fortfarande så tänker 
jag att jag måste ju ändå kunna skärpa mig.” 
 

Kvinnorna brottas med synen på sig själva som lata och slarviga och upplever att 
problembilden återkommande tillskrivits deras dåliga karaktär. De beskriver hur detta gjort att 
de blivit självkritiska och vissa ifrågasätter själva diagnosens giltighet. 
 

“...det som jag tycker är jobbigast är väl dem som säger att det inte finns...för det är en sån där tanke 
som jag själv har att det bara jag är som är lat och slarvig...när folk säger att “ja jag kunde också tycka 
att det där var jobbigt men sen skärpte jag mig och då blev det bra”, att man inte förstår att det faktiskt 
är någonting som är konstant”.  
 

En vanlig bild som omgivningen vill förmedla av ADHD är att den bör ses som en superkraft. 
 

““... ADHD är ju typ en superhjältekraft. Jag önskar nästan att jag hade det”. Och man bara “Nej det gör 
du inte liksom”...för att baksidorna inte är så jävla gulliga alltid.”  
 

Många kvinnor har haft svårt att känna igen sig i definitionen av ADHD som en superkraft. 
Detta rapporteras leda till ytterligare känslor av misslyckande över att inte leva upp till 
normen. 
 

“...Då kan jag känna så här att, att det har skapats någon slags bild av att om man har ADHD, då har 
man en superkraft! ...och man är världens bästa entreprenör...och då kan jag känna jag men jag som har 
den här lata typen av ADHD då, eller jag som inte har det här drivet riktigt och som ofta tappar 
förtroendet för mig själv och självkänslan och hela den biten och då kan man ju inte göra någonting 
istället...” 
 

Kvinnorna upplever generellt att den allmänna bilden av ADHD är onyanserad. 
 

“... när jag ser bilden av tjejer med ADHD att liksom det är inte det finns ju två personer liksom - 
missbrukare, galning, klarar ingenting eller den här liksom härliga konstnärspersonen liksom och att jag 
tycker det är så viktigt att nyansera den bilden. För vi som är någonstans mitt emellan vi finns ju liksom 
inte och det tycker jag är tråkigt.” 
 

Den polariserade beskrivningen av ADHD, där det antingen ses som en superkraft eller en väg 
till kriminalitet,  upplevs ha skapat en känsla av utanförskap hos kvinnorna eftersom de inte 
kan identifiera sig med någon av polerna. 
 

“Jag är inget kreativt geni jag är mest trött liksom. Så jag känner ju inte igen mig i den bilden. Och det 
är ju såklart att jag kan förstå att man vill ge en positiv bild men liksom vi finns ju också, vi som kanske 
inte är längst ner men också någonstans i mitten...”  
  
Förminskandet av svårigheterna 

En återkommande oförståelse för diagnosens fluktuerande symtombild har rapporterats leda 
till att både omgivningen och kvinnorna själva har ifrågasatt sina svårigheters riktighet. Det 
har skapat förvirring hos omgivningen att symtomen och förmågan kan skifta så från dag till 
dag. 

 
“...det är så skevt egentligen att jag det funkar ena dagen och sen funkar det inte nästa. Jag kan förstå att 
det är väldigt svårt [för andra]att förstå hur det är.” 
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Den fluktuerande symtombilden upplevs stärka omgivningens fördomar om att det snarare 
handlar om dålig karaktär vilket upplevs leda till att kvinnorna internaliserar en bild av sig 
själva som lata. 
 

“...[mamman]har bett om ursäkt för att hon har gått omkring och trott att jag är lat och hon har i 
efterhand känt shit varför kunde jag inte ha insett att det var något annat! ...det är inte så konstigt för att 
hela samhället säger att jag är lat så det är klart att man tror på det liksom. “ 
 

Kvinnorna upplever ständigt att omgivningen förminskar och bagatelliserar deras svårigheter. 
Många beskriver hur deras svårigheter inte bemöts som reella begränsningar utan något de 
antas komma förbi om de bara anstränger sig. De har mötts av kommentarer i stil med “ det är 
väl bara att göra”. 
 

“...du är ju jättesmart, du kan om du vill”. Det är det värsta man kan säga till någon.”  
 
Relaterande till sina styrkor och svagheter 
Deltagarna beskriver hur relaterandet till sina ADHD-symtom som styrkor eller begränsningar 
har påverkat deras självbild. Hur de relaterar till sina symtom kopplas även samman med hur 
de ser på framtiden och sina möjligheter att leva det liv de önskar. Detta presenteras nedan i 
två subteman; självbild och syn på framtiden. 
 

Självbild 
Många kvinnor upplevde tidigt i livet en känsla av att vara fel men saknade kunskapen om 
vad det skulle kunna vara som orsakade denna känsla. 
 

“...samtidigt så var det tufft… att känna själv att någonting var fel men inte riktigt ha orden.” 
 
“...när jag var elva år tog jag mod till mig och frågade min pappa om jag var utvecklingsstörd. Och han 
bara nej gud! Men jag var så jävla mobbad och jag kände mig alltid som ett jävla fucking ufo.” 
  

Kvinnornas erfarenheter av att inte leva upp till omgivningens krav och förväntningar upplevs 
leda till mycket självkritik. Till följd av ett återkommande jämförande med jämnåriga har 
känslan av att vara sämre än andra introjicerats. Genomgående rapporteras ett dåligt 
självförtroende och en negativ självbild hos kvinnorna. 
 

“Jag har ofta sagt till mig själv “du duger inte, det är dig det är fel på!”  
 

Många är starkt självkritiska och anklagar sig själva för att inte klara det som andra klarar av. 
 

“Och jag känner mig så töntig, så himla fånig att jag inte har fått tummen ur eller röven ur vagnen eller 
alla uttryck som finns för att komma till skott.”  
 

Vissa av kvinnorna beskriver sin ADHD som en positiv kraft. De ser sin diagnos som en 
tillgång trots svårigheterna som den innebär. 
 

“Jag tror inte att jag hade kommit så långt idag om jag inte haft ADHD, faktiskt…. i och med det här 
med att jag är så här stark och har väldigt starka åsikter och jag är väldigt väldigt drivande. Jag kan 
aldrig stå still.”  
 
Syn på framtiden 



24	  
	  

En oro inför framtiden återfinns hos deltagarna främst i relation till ett kommande arbetsliv. 
Här förekommer en rädsla av att inte klara av ett heltidsarbete. Dessutom rapporteras en 
känsla av skam för att inte kunna bidra till samhället på samma sätt som andra. För vissa 
kvinnor tar det redan så mycket energi att arbeta deltid att en heltidstjänst upplevs som en 
omöjlighet. 
 

“...det är klart att jag skulle kunna tvinga mig själv att göra det [arbeta heltid]men då skulle mitt liv 
inte innehålla något annat.”  
 

Gällande ett framtida föräldraskap rapporterar deltagarna en oro inför att deras barn kan få 
ADHD och i förlängningen bli missförstådda precis som de själva har blivit. Flera deltagare 
beskriver också att de känner en trygghet i att de kommer kunna förstå och se sina barns 
svårigheter. 
 

“Den skulle inte vara missförstådd och känna att “det är ingen som lyssnar på mig” utan jag skulle säga 
jag förstår precis hur det är...”  
 

En annan uppfattning om sitt kommande föräldraskap är att de kommer att vara roliga 
mammor på grund av sin energi. 
 

“Nej jag tänker bara fan va lyxigt att ha mig som förälder.”  
 

För de kvinnor som redan är föräldrar beskrivs en trygghet i att kunna vara sig själv med sina 
barn. Många av kvinnorna upplever mindre oro inför sin föräldraförmåga nu än innan de hade 
barn. Vissa beskriver svårigheter med att leva upp till bilden av en klassisk mamma men kan 
samtidigt se sina egna unika kvalitéer i föräldraskapet. 
 

Intervjuare: “ Tycker du att ditt föräldraskap har påverkats av att du har ADHD?” 
Respondent:  “Det har det säkert gjort för jag är ingen bullmamma...Min dotter tyckte mellan varven att 
det var jätteskämmigt att ha en mamma som jag. Hon hade säkert någon föreställning om vad en vanlig 
mamma var och jag insåg det, jag kommer aldrig bli en bullmamma och det är inte mitt mål heller”.  
 

Sammanfattningsvis identifierades sju teman; symtom i vardagen, relationer, 
normer, att inte bli sedd, att få diagnos, omgivningens oförståelse samt relaterande till sina 
styrkor och svagheter. 
 
Symtom i vardagen behandlar hur kvinnorna upplever att deras funktionsnedsättning påverkar 
vardagen. I temat relationer beskriver kvinnorna hur de har en förmåga att knyta nära 
relationer. Många upplever dock problem med att upprätthålla kontakter och vissa tenderar att 
ha kortvariga och intensiva relationer. Temat Normer innefattar svårigheter att förhålla sig till 
de rådande normerna. Många identifierar sig inte med en traditionellt kvinnlig könsroll och 
inte heller med bilden av hur en typisk person med ADHD är. Bristen på identifikation tycks 
ha gett upphov till skam och skuld. Kvinnorna beskriver en genomgånde anpassning och 
ansträngning i livet för att passa in. Inom temat Att inte bli sedd beskrivs en känsla av att 
omgivningen förbisett deras svårigheter främst inom skola och vård. Till följd av detta 
upplever många att de själva behövt ta eget ansvar för att hantera sina svårigheter. Temat Att 
få diagnos handlar om hur deltagarna påverkas av att få en ADHD-diagnos samt hur de 
förhåller sig till diagnosen i dagsläget. För många innebär det en stor lättnad och förståelse att 
få sin diagnos. Många upplever också en sorg över att de fick diagnosen först i vuxen ålder. I 
temat Omgivningens oförståelse beskriver kvinnorna hur de återkommande stöter på fördomar 
om ADHD och diagnosens giltighet. Många beskriver känslor av ambivalens och självkritik 
till följd av detta. En upplevelse hos kvinnorna är att deras svårigheter blir förminskade av 
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omgivningen och betraktas som något de antas komma förbi om de bara anstränger sig. Temat 
Relaterande till sina styrkor och svagheter behandlar hur kvinnorna ser på sig själva i relation 
till sina ADHD-symtom samt hur detta påverkar hur de ser på sin framtid. 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med ADHD. 
Utifrån tolv kvalitativa intervjuer identifierades sju teman; symtom i vardagen, relationer, 
normer, att inte bli sedd, att få diagnos, omgivningens oförståelse samt relaterande till 
styrkor och svagheter. Nedan kommer dessa teman att diskuteras i relation till tidigare 
forskning. Vi kommer även diskutera vad föreliggande studie bidrar med till det teoretiska 
kunskapsläget samt vad fynden har för praktiska implikationer. Avslutningsvis kommer 
förslag för framtida forskning presenteras. 
 
Symtom i vardagen 
Deltagarna rapporterar återkommande svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, 
hyperaktivitet, fokus, motivation samt problem med struktur och ordning. De ovan 
rapporterade symtomen hos kvinnorna i föreliggande studie är koherent med befintlig 
forskning om vilka symtom som förekommer vid en ADHD-problematik (Barkley et al., 
2008; Buitelaar et al., 2011; DSM 5, 2013). Fynden i denna studie går således i linje med 
forskning som belyser att symtomen som förekommer vid en ADHD-problematik tycks vara 
relativt lika för båda könen (Grevet et al., 2006; Westholm, 2014). Den aktuella 
könsskillnaden i diagnostiseringen av män och kvinnor skulle därmed kunna ses som en 
möjlig effekt av köns- och selektionsbias (Almer & Sneum, 2012; Barkley et al., 2008). Detta 
kan kopplas till deltagarnas återkommande upplevelser av att ha blivit felbedömda och 
missförstådda trots att de rapporterat liknande symtom som män med ADHD. Vissa skillnader 
rapporteras dock gällande hur symtomen uttrycks hos kvinnor och män i såväl föreliggande 
studie som i tidigare forskning (Buitelaar et al., 2011; Brown, 2013; Högfelt, 2013). Denna 
potentiella skillnad i hur män och kvinnor uttrycker sina ADHD-symtom kan ytterligare ses 
som en förklaring till den existerande könsskillnaden i diagnostisering av män och kvinnor. 
 
Utöver skillnad i hur symtomen uttrycks tycks fynden i föreliggande studie indikera att 
symtomen betonas i varierande grad hos män och kvinnor, vilket även bekräftas i tidigare 
forskning (Barkley et al., 2008). Studier har lyft fram förekomsten av emotionella svårigheter 
hos personer med ADHD. Men fortfarande har man inte belyst de emotionella aspekterna i 
samma utsträckning som de kognitiva aspekterna inom forskning om ADHD. Hos kvinnorna i 
studien beskrivs dock genomgående emotionella svårigheter i form av bland annat snabba 
humörsvängningar och impulsiva känsloreaktioner. Kvinnornas upplevelser av en emotionell 
problematik kan kopplas ihop med hypoteser om att kvinnornas hyperaktivitet ofta ses i 
emotionella sammanhang (Hanna Jakobsson, Personlig kommunikation, 25 mars 2015). 
Huruvida kvinnornas emotionella problematik kan särskiljas från andra komorbida svårigheter 
går inte att uttala sig om eftersom vi inte har utfört någon diagnostisk intervju. Det krävs 
vidare forskning för att kunna uttala sig om fyndens kliniska implikation. Emotionella 
svårigheter är idag inte ett diagnoskriterium i DSM 5 (2013) vilket kan tänkas vara en av flera 
bidragande orsaker till att många kvinnor med ADHD missas eller feldiagnostiseras (Brown, 
2013). Fynden i föreliggande studie påvisar vikten av att vidare utforska huruvida 
genomgående emotionella svårigheter kan tänkas vara något som är utmärkande för just 
kvinnor med ADHD (Brown, 2013).  
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Kvinnornas upplevelser av emotionell problematik måste även förstås ur ett genusperspektiv. 
Omgivningens könsstereotypa förväntningar kan tänkas påverka vilka uttryck kvinnorna 
upplever att det är accepterat att uppvisa sina svårigheter genom. Traditionellt har emotionella 
svårigheter setts som en kvinnlig problematik (Johannisson, 2013). Det är tänkbart att denna 
föreställning fortfarande präglar hur kvinnors svårigheter uppfattas och även kan påverka hur 
deras problematik tar sig uttryck. En möjlig tolkning är därför att kvinnornas svårigheter 
lättare bemöts och tolkas ur ett emotionellt perspektiv. Att uttrycka sina ADHD-symtom 
genom mer emotionella uttryck kan därmed förstås som ett sätt för kvinnan att följa de 
rådande könsnormerna medan mannen på ett annat sätt förväntas uttrycka sina ADHD-
symtom i mer utagerande manéer.  
 
Kvinnorna i studien beskriver hur de använder sig av olika diskreta strategier i vardagen för 
att hantera sin hyperaktivitet och sina känslor av rastlöshet. Detta överensstämmer med 
tidigare fynd om att flickor och kvinnor tycks använda sig av mindre synliga uttryck som att 
bita på naglarna eller tvinna håret istället för utåt synliga hyperaktiva uttryck (Barkley et al., 
2008; Buitelaar et al., 2011; Brown, 2013; Högfelt, 2013). Dessutom överrensstämmer dessa 
fynd med forskning som funnit att många kvinnor missas eftersom de under sin uppväxt inte 
varit lika utagerande som jämnåriga pojkar med ADHD (Barkley et al., 2008; Buitelaar et al., 
2011). Flera av kvinnorna i studien rapporterar hur de upplever sig varit mindre utåtagerande 
än jämnåriga pojkar till följd av föreställningar om hur en flicka bör bete sig.  
 
Deltagarna beskriver återkommande en verbal impulsivitet. Dessa fynd går i linje med 
befintlig forskning som visar att flickor med ADHD ofta uttrycker sin hyperaktivitet verbalt 
(Abikoff et al., 2002; Högfeldt, 2013; Zalecki & Hinshaw, 2004). Kvinnorna i studien vittnar 
även om att deras hyperaktivitet i vuxen ålder övergått till en mer inre rastlöshet vilket går i 
linje med den forskning som framhåller att hyperaktiviteten ofta upplevs mindre motorisk hos 
vuxna med ADHD (Barkley, 2006). 
 
Flera kvinnor i studien upplever problem med taktil sensitivitet, en aspekt som nämns inom 
forskningen kring ADHD men som fortfarande främst lyfts fram i forskningen gällande 
svårigheter inom autismspektrat (Gillberg & Peeters, 2002). Dessa fynd visar på behovet av 
mer forskning för att kunna utröna huruvida taktilitetsproblem och ADHD hos kvinnor kan 
hänga samman för att bättre förstå den heterogena symtombilden.   
 
Kvinnorna i studien betonar olika svårigheter med motivation, hyperaktivitet och 
uppmärksamhetssvårigheter. De beskriver även att svårigheterna kunde vara mer eller mindre 
påtagliga beroende på situation och dagsform. Denna bild stämmer väl överrens med tidigare 
fynd som både belyser ADHD-diagnosens individuella samt fluktuerande symtombild 
(Barkley, 2006). Kvinnorna i studien beskriver hur den fluktuerande symtombilden har skapat 
stor oförståelse från omvärlden och även gett upphov till osäkerhet hos kvinnorna själva. 
Detta belyser behovet av en ökad kunskap om ADHD-svårigheterna som fluktuerande både i 
relation till dagsform, situation samt under ett livsspann. Den ökade kunskapen skulle kunna 
tänkas hjälpa kvinnorna att finna större förståelse för deras varierande funktionsnivå samt 
minska missförstånd från omgivningen.   
 
Relationer 
Kvinnorna rapporterar återkommande upplevelser av utanförskap eller social utsatthet i form 
av mobbning under barndomen. Dessa fynd stämmer med tidigare forskning som belyser hur 
flickor med ADHD tenderar att vara mer drabbade av socialt lidande samt har en ökad risk för 
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att bli utsatta för mobbning (Gaub & Carlsson, 1997; Greene et al., 2001; Högfeldt, 2013; 
Nadeau, 2002).  
 
Forskning belyser att det ställs höga krav på flickor att uppfatta nyanser och moderera sitt 
emotionella uttryck i social samvaro vilket blir problematiskt för flickor med ADHD (Nadeau, 
2002). Kvinnorna i studien beskriver hur de under uppväxten hade svårigheter att läsa av och 
förstå sociala koder vilket upplevs försvåra umgänget med jämnåriga flickor. Vissa av 
kvinnorna rapporterar att det därmed har varit lättare att umgås med jämnåriga pojkar under 
uppväxten eftersom konsekvenserna av att bryta mot de sociala koderna inte upplevts lika 
drabbande i umgänget med pojkar. 
 
Kvinnorna beskriver hur de upplever att deras verbala impulsivitet ibland tycks ha skapat 
irritation i vänskap- och partnerrelationer samt provocerat omgivningen. Dessa fynd ligger i 
 linje med forskning som indikerar att vissa aspekter av karaktäristisk ADHD-problematik 
som exempelvis verbal impulsivitet bryter mot stereotypa föreställningar om hur en kvinna 
ska agera. Den verbala impulsiviteten kan därmed uppfattas som ett icke önskvärt socialt 
beteende av individer i omgivningen  (Högfeldt, 2013; Greene et al., 2001; Nadeau, 2002; 
Kopp et al., 2010). Vidare överrensstämmer fynden från föreliggande studie med tidigare 
forskning som belyst hur social interaktion för flickor med ADHD kan försvåras av deras 
intensiva verbala beteende.  
 
Flertalet kvinnor i studien delar en upplevelse av att de sociala kontakterna fungerar bättre i 
vuxenlivet. Detta stöds av forskning som indikerar att det kan vara underlättande för personer 
med ADHD att själva få välja sammanhang, umgängesformer och vänner (Nadeau, 2002).  
 
Sammantaget upplever kvinnorna i studien att deras ADHD kan verka försvårande i vissa 
sociala relationer. Vissa typiska ADHD-karaktäristiska och beteenden har traditionellt 
tillskrivits mannen, exempelvis att vara mer utagerande och impulsiv (Nadeau, 2002), en 
upplevelse som delades av kvinnorna i studien. I relation till denna föreställning beskrev 
kvinnorna en upplevelse av att deras ADHD bidragit till att de återkommande brutit mot 
könsstereotypa föreställningar om hur en kvinna bör interagera socialt. Detta har i sin tur 
upplevts leda till sociala reprimander eller utanförskap.  
 
Normer 
För vissa kvinnor med ADHD tycks situationen likna ett moment 22. Uppvisar de en 
stereotyp manlig symtombild möts de av sociala reprimander, avfärdas som omogna och 
ombeds att skärpa sig. Har de en symtombild som präglas av uppmärksamhetsvårigheter och 
mindre motorisk hyperaktivitet missas de lätt av omgivningen. I båda exemplen är utfallet 
detsamma; diagnosen kommer sent eller uteblir och de får inte den hjälp de behöver.  
 
Deltagarna beskriver en upplevelse av ett dubbelt utanförskap eftersom de inte kan identifiera 
sig med vare sig den traditionella kvinnorollen eller med den traditionella bilden av hur en 
person med ADHD är. Till följd av deras upplevelse av att inte passa in har de upplevt skam 
och skuld. Dessa fynd ligger i linje med tidigare forskning som identifierat skam som en 
återkommande upplevelse hos kvinnor med ADHD (Solden, 2005).  
 
Sammantaget pekar resultaten på att kvinnor med ADHD tycks erfara ett stort lidande i 
relation till uppvisandet av icke-könsstereotypa beteenden. Dessutom tycks de uppleva ett 
dubbelt utanförskap då de varken identifierar sig med den traditionella kvinnorollen eller med 
den stereotypa bilden av hur en person med ADHD är. Flera kvinnor delar erfarenheten av att 
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ha brutit mot föreställningar om hur en kvinna bör vara. Forskning indikerar att man bemöter 
könen olika till följd av kulturellt betingade könsnormer och förväntningar (Kopp et al., 2005; 
Nadeau, 2002) vilket återkommande bekräftas i studiens fynd. 
 
Att inte bli sedd  
Kvinnorna beskrev genomgående en upplevelse av att deras svårigheter har blivit förbisedda 
av omgivningen. Detta ligger i linje med tidigare fynd som indikerar att flickor och kvinnors 
ADHD-svårigheter förbises (Barkley et al., 2008; Kopp et al., 2005; Nadeau, 2002). 
Dessutom motiverar dessa fynd ytterligare behovet av en utökad kunskap om hur man tidigare 
kan fånga upp kvinnors svårigheter.  
 

Att inte bli sedd av vården. 
I mötet med vården har flera av kvinnorna i studien först fått en diagnos baserad på deras 
emotionella eller ångestrelaterade problematik för att senare i livet erhålla sin ADHD-
diagnos. Detta mönster stöds av tidigare forskning som har visat att kvinnors ADHD-
problematik återkommande misstolkas som uttryck för emotionella svårigheter (Barkley, 
2006; Westholm, 2014). Att kvinnornas svårigheter med ångest och emotionella 
regleringssvårigheter återkommande tolkats som de primära svårigheterna av vården kan 
möjligtvis kopplas samman med fynd som belyser att kvinnor till högre grad internaliserar 
sina ADHD-svårigheter (Nadeau, 2002). En internaliserad ADHD-problematik kan tänkas 
svårare att upptäcka än mer externaliserade svårigheter.  
 
Att kvinnorna hamnat snett och upplevt sig erhållt fel diagnos kan förstås ur ett komplext 
samspel av faktorer. Diagnoser ställs utifrån vilka beteenden som syns eller visas upp. Har 
kvinnorna dolt eller maskerat sina ADHD-svårigheter till följd av könsstereotypa 
föreställningar så kan de därför bli svåra att upptäcka utifrån befintliga diagnosverktyg. Att 
diagnossystemet dessutom bygger på symtom framtagna på en manlig profil skulle tänkas 
kunna resultera i en oförmåga hos vården att frigöra sig från ett könsstereotypt tänkande.  
 

Att inte bli sedd i skolan 
Flertalet av kvinnorna i studien rapporterar att deras svårigheter inte blivit uppmärksammade i 
skolan samt att få lärare förstått deras behov av hjälp. Detta skulle tänkas kunna gå i linje med 
tidigare forskning som visar att pojkars svårigheter uppmärksammas i högre grad av lärare 
och att flickors svårigheter återkommande missas. Kvinnorna beskriver en upplevelse av hur 
de fått hålla ihop i skolan och dolt sina svårigheter för att passa in i den stereotypa bilden av 
hur en flicka ska vara. Detta bekräftar tidigare forskning som påvisar att traditionella 
könsroller påverkar hur man förhåller sig till sina svårigheter (Quinn, 2005). 
 
Kvinnorna i studien beskriver hur de återkommande tagit ett stort ansvar för sina svårigheter. 
Den stora ansvarsbördan rapporteras ha lett till att deltagarna förskrivit återkommande 
misslyckanden till sig själva vilket rapporteras ha orsakat mycket skam och skuld. Dessa fynd 
visar på att ansvarstagandet i sig blir ett problem vid en odiagnostiserad ADHD och skapar 
stress och självkritik. Fynden om kvinnornas ansvarstagande kan relateras till den forskning 
som belyser den höga frekvens av kvinnor som självremitterar sig till vården för sina ADHD-
svårigheter, vilket även är gällande för majoriteten av kvinnorna i studien.  
 
Kvinnorna i studien vittnar även om ett starkt behov av kontroll i sina liv. Dessa fynd kan 
relateras till forskning som visar att flickor med ADHD rapporterar en lägre nivå av upplevd 
kontroll över sin livssituation (Rucklidge & Tannock, 2001). Fynden går även i linje med 
tidigare forskning som lyft fram att högpresterande flickor med ADHD kan utveckla ett 
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närmast tvångsmässigt beteende rörande ordning och struktur som en kompensation för kaoset 
inombords (Nadeau, 2002). 
 
Att få diagnos 
Att få diagnos beskrivs som en viktig händelse i deltagarnas liv. Många upplevde lättnad och 
en ökad förståelse för sig själva. För andra medförde diagnosen känslor av sorg och ilska över 
att ha blivit förbisedda under så lång tid.  Detta stämmer överrens med tidigare fynd som 
betonar att det kan vara emotionellt omtumlande att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder 
(Young et al., 2008). För många blir diagnosen startpunkt för en bearbetningsprocess vilket 
kan utmynna i en acceptans för sina svårigheter. En viktig förutsättning för att erhålla den 
acceptansen är att i ett tidigt skede genomgå psykologisk behandling (Young,  Bramham, 
Gray & Rose, 2008) vilket är en erfarenhet många av deltagarna i vår studie saknar.  
 
Majoriteten av deltagarna fick diagnosen i vuxen ålder. Detta går i linje med tidigare 
forskning som indikerar att kvinnor generellt får sin diagnos senare i livet (Brown, 2013). 
Forskning belyser även att den sena diagnostiseringen kan ses som en delförklaring till den 
höga förekomsten av komorbida ångest- och depressionstillstånd hos kvinnor med ADHD 
(Nadeau, 2002; Rucklidge & Tannock, 2001; Young et al., 2008). Detta stämmer i hög grad 
överrens med majoriteten av kvinnorna i studien då de blivit diagnostiserade senare i livet 
samt rapporterar återkommande komorbida svårigheter i form av ångest- och 
depressionstillstånd. Förekomsten av komorbida svårigheter kan även tänkas kopplas samman 
med en genetisk sårbarhet. Däremot kan tänkas att tidigt stöd och en tydlig hjälp med att finna 
förståelse för sina begränsningar och symtom även i detta fall kan tänkas påverka huruvida 
sårbarheten sedan leder till utvecklingen av komorbida svårigheter eller ej hos individer med 
ADHD.  
 
Omgivningens oförståelse 
Precis som inom temat Normer, där kvinnorna brottas med att varken höra hemma i den 
traditionella kvinnorollen eller bilden av hur en person med ADHD bör vara, beskriver 
kvinnorna i studien en upplevelse av att inte kunna spegla sig i den polariserade bilden av 
ADHD som omgivningen förmedlar. Dessutom delar flera av kvinnorna en upplevelse av att 
omgivningen återkommande har förminskat deras svårigheter. Att kvinnorna burit på en, för 
vissa livslång, upplevelse av att ha känt sig fel har fått allvarliga konsekvenser. Detta 
motiverar ytterligare behovet av en fördjupad förståelse om ADHD hos kvinnor. Ökad 
kunskap kan förhoppningsvis medföra en minskning av de fördomar och den oförståelse så 
många kvinnor med ADHD möter.   
 
Utöver den onyanserade bilden av ADHD beskrev kvinnorna i studien en upplevelse av hur 
de återkommande har mötts av omgivningens ifrågasättande av diagnosens giltighet. ADHD 
är en omdiskuterad diagnos.  Den ökade diagnostiseringen och medicineringen av ADHD 
väcker intensiva debatter. I sin artikel “Ritalin Gone Wrong” i New York Times menar Alan 
L. Sroufe, professor emeritus i psykologi, att förskrivningen av centralstimulerande 
mediciner, som används till behandling av ADHD-symtom, ökat tjugofalt de senaste 30 åren 
(Sroufe, 2012, januari). Sroufe diskuterar vidare hur denna ökning kan ses som ett uttryck för 
att samhället tycks patologisera friska beteenden och därmed vill medicinera bort det som bör 
anses vara en normal utveckling. Andra menar att en ökad diagnostisering troligtvis beror på 
en ökad kunskap kring ADHD (Danielsson, 2011). Detta är centrala diskussionspunkter som 
vidare kan undersökas i relation till fynden från föreliggande studie.   
 
Att ADHD-symtomens uttryck i föreliggande studie tycks variera i så pass hög grad i relation 
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till omgivningens könsstereotypa förväntningar kan tänkas påvisa behovet att inte enbart 
bemöta ADHD som en inre patologi utan även belysa existerande ADHD-svårigheter i 
relation till en inflexibel omgivning med krav som inte ger plats för olika sätt att fungera. 
 
Relaterande till svårigheter och styrkor  
Återkommande rapporterar kvinnorna i studien en upplevelse av att genomgående jämföra sig 
med andra. Då de inte lyckats upprätthålla samma funktionsnivå beskriver de känslor av 
misslyckande. Dessa känslor rapporteras leda till mycket självkritik och tvivel. I relation till 
denna självkritik och självtvivel beskriver flera kvinnor en negativ självbild. Befintlig 
forskning vittnar om att kvinnor med ADHD rapporterar lägre självförtroende och en mer 
negativ självbild än män med ADHD (Elkins et al., 2011, Rucklidge & Tannock, 2001). 
Kvinnorna i föreliggande studie har även upplevt en stark ambivalens inför att acceptera sina 
svårigheter som reella begränsningar.  
 
Gällande kvinnornas syn på ett framtida föräldraskap och kommande arbetsliv rapporteras 
oro. Samtidigt beskriver de kvinnor som är mödrar hur de känner sig trygga i att kunna fånga 
in sina barns eventuella svårigheter vilket ligger i linje med befintlig forskning (Weiss et al., 
2000).  
 
Metoddiskussion 
I valet av metod bedömdes en kvalitativ forskningsintervju med en tematisk databearbetning 
bäst överensstämma med uppsatsens deskriptiva ansats att studera kvinnors upplevelser av att 
leva med ADHD. Metodvalet bedömdes kunna möjliggöra att mångfalden i intervjuerna 
skulle fångas upp och bidra till att få ett så rikt material som möjligt. Den kvalitativa intervjun 
och tematiska analysen ger plats för att variationer kan lyftas fram och tolkas som centrala hos 
ett och samma fenomen. Med en kvantitativ ansats bedömdes möjligheten att fånga denna 
bredd mer begränsad då fokus skulle baseras på att nå kvantitativa kategoriseringar. Den 
kvantitativa metoden bedömdes mer central i utförandet av en jämförelse mellan mannens och 
kvinnans upplevelse av att leva med ADHD vilket inte var aktuellt i vår studie. Eftersom 
uppsatsens utgångspunkt istället hade fokus på att fånga in kvinnornas subjektiva upplevelser 
erbjöd den kvalitativa intervjun även ytterligare fördjupning i vilken innebörd och mening 
respondenterna skulle komma att tillskriva sina erfarenheter och bemötanden i livet (Braun & 
Clarke, 2013). 
 
Studiens metodval medför ett antal metodologiska begränsningar i relation till studiens 
reabilitet. Begreppet reliabilitet härstammar från en kvantitativ forskningstradition 
(Langemar, 2008) men syftar i vår kvalitativa ansats till att beskriva vår studies replikerbarhet 
(Kvale & Brinkmann, 2014). En vanlig kritik mot semistrukturerade intervjuer är att 
materialet tydligt kan skilja sig åt beroende på vem som utför intervjun (Kruuse, 1998). 
Dessutom får vi som utför intervjun en stor makt att bestämma över vilka delar som kommer 
att fördjupas och var i intervjun tonvikten läggs (Kvale & Brinkmann, 2014). Att därmed 
replikera intervjuerna och erhålla samma fördjupningsnivåer och intervjustruktur inom varje 
studerat område blir därmed en omöjlighet.  En replikerbar studie är önskvärd men kan inte 
sägas gälla som enskilt uteslutande kriterium för en god validitet.  
 
Ett antal andra åtgärder har däremot vidtagits för att öka reliabiliteten i föreliggande studie. 
Eftersom vi är två uppsatsförfattare har en god interbedömarreabilitet eftersträvats, det vill 
säga en överensstämmelse i bedömning och tolkning av materialet. Detta för att säkerställa att 
liknande resultat skulle ha erhållits om någon annan skulle ha studerat och analyserat samma 
material. Vi valde att transkribera varandras intervjuer för att undvika att materialet färgades 
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av intervjuarens egna tankar och känslor vid intervjutillfället. Dessutom kodades allt material 
separat för att sedan jämföras och sammanställas till gemensamma teman. För att 
säkerhetsställa att intervjuerna höll en jämbördig fördjupningsnivå samt nå en samstämmighet 
i hur vi utgick från intervjuguiden, transkriberades två intervjuer i det inledande 
intervjuskedet.  
En ytterligare faktor som kan ha påverkat materialet är den asymmetriska maktrelationen som 
existerar i en intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 2014). Att vi är psykologstudenter kan 
tänkas ha påverkat undersökningsdeltagarnas förhållningssätt till oss och vad de valde att dela 
med sig av i intervjuerna. Det är möjligt att deras tidigare erfarenheter av psykiatrin och 
psykologer de mött färgat deras inställning till oss och studien. Trots den semistrukturerade 
formen kan vi som intervjuare få tolkningsföreträde gällande vilka aspekter av samtalet som 
vi väljer att fördjupa och slutligen använda i vårt resultat. Det faktum att vi är kvinnor som 
utfört intervjuerna kan också tänkas ha påverkat. Det kan ha bidragit till att skapa en god 
allians och många av kvinnorna i studien har uttryckt intresse och engagemang inför att 
uppmärksamma kvinnors upplevelser. 
 
För att uppnå en god validitet har vi under arbetets gång genomgående sökt att tillgodose 
kravet på transparens gällande såväl data, analysverktyg som arbetsprocess (Alvehus, 2013). 
Detta har skett genom att studiens alla delar beskrivits genomgående i uppsatsen så att 
arbetsprocessen kan följas steg för steg. För att nå en god validitet är det även viktigt att 
säkerställa att studien undersökt det vi ämnat undersöka (Langemar, 2008). Genom att basera 
studien på ett icke-randomiserat urval samt att undersökningsdeltagare visade spridning i både 
ålder, lokalisation, sysselsättning samt komorbida svårigheter försöktes en så god 
representation som möjligt nås. För att ytterligare säkerställa en hög validitet valdes endast 
kvinnor ut som hade blivit diagnostiserade med ADHD. Utifrån vår förförståelse om att 
kvinnor med ADHD ofta missas eller initialt erhåller en felaktig diagnos hade det varit 
intressant att inkludera kvinnor utan en formell diagnos. Dock bedömdes risken att inkludera 
kvinnor som inte diagnostiserats av en professionell part påverka påverka validiteten i studien. 
Vidare kan tänkas att materialet skulle kunna berikats av fler kvinnor med en diagnostisering 
tidigt i livet för att kunna förstå deras upplevelser i relation till de kvinnor som förbisetts.  
 
Under arbetets gång har vi genomgående erhållit handledning av en universitetslektor med 
kompetens inom utvecklingspsykologi och neuropsykiatriska tillstånd hos barn. 
Handledningen kan ses som en form av forskartriangulering då det möjliggjort att flera 
personer arbetat med materialet utifrån olika perspektiv (Braun & Clarke, 2013). Deltagarna i 
studien fick möjlighet att ta del av temana och de utvalda citaten för att godkänna materialet 
samt komma med synpunkter för att säkerställa att citaten var korrekt återgivna och att 
deltagarna kunde identifiera sig med materialet. Detta kan ses som en typ av 
respondenttriangulering eftersom undersökningsdeltagarna själva fått delta i processen och 
validera det framkomna resultatet.    
 
Studiens breda frågeställning kan innebära att materialet som framkommer hamnar på en allt 
för ytlig nivå. Mot bakgrund av det bristande forskningsläget om kvinnor med ADHD gjordes 
dock bedömningen att den breda frågeställningen var motiverad i syfte att utöka 
kunskapsläget. Vidare möjliggjorde den breda frågeställningen att intervjuerna kunde ha en 
bred ansats för att inte riskera att viktig information skulle missas som inte presenterats i 
tidigare forskning. 
 
Mot bakgrund av det bristande forskningsläget valdes en abduktiv ansats. Att söka ett renodlat 
deduktivt förhållningssätt valdes bort eftersom studiens relevans just baserades på avsaknaden 
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av forskning om kvinnors upplevelser av ADHD. Ett potentiellt utfall av en renodlad deduktiv 
ansats skulle därmed ha varit att kvinnor återigen tolkats och getts plats utifrån manliga 
normer eftersom  majoriteten av all forskning om ADHD är baserad på män. Detta hade 
kunnat innebära  att faktorer som inte framkommit i tidigare forskning förbisågs. Fördelen 
med en abduktiv ansats är att arbetsprocessen innehåller både jämförelser med tidigare 
forskning och samtidigt gör anspråk på att generera nya teorier. Att vi var influerade av 
tidigare forskning kan dock tänkas ha påverkat både den insamlande och tolkande fasen av 
studien eftersom det blir problematiskt att helt frigöra sig ifrån tidigare förkunskaper. Braun 
& Clarke (2006) beskriver detta när de menar att det är omöjligt att arbeta i ett 
“kunskapsteoretiskt vakuum”. Genom att välja en semistrukturerad intervju kunde tidigare 
forskning inkluderas samtidigt som kvinnorna gavs plats att fylla på med ytterligare 
erfarenheter eller reflektioner som frågorna inte fångade upp.  
 
Det är svårt att med säkerhet faställa antalet intervjuer man bör genomföra för att materialet 
ska anses mättat, det vill säga när inte någon ny information tillkommer. (Alvehus, 2013; 
Langemar, 2008). Kvale & Brinkmann (2014) menar att en vanlig intervjustudie brukar 
innehålla mellan tio till femton intervjuer. Vi valde att intervjua tolv kvinnor med ADHD. 
Efter att systematiskt arbetat med materialet upplevdes inte någon ny information tillkomma 
och därav ansågs tolv intervjuer tillräckliga för att materialet skulle anses mättat. Ett större 
antal intervjuer hade inte nödvändigtvis tillfört något till materialet eftersom ett större 
material kan göra det svårare att göra djupgående tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
I en kvantitativ ansats där man ämnar undersöka förekomsten av ett fenomen i en given 
population är det ofta lämpligt att använda sig av ett slumpmässigt urval för att skapa en 
representativ bild. För en kvalitativ ansats syftar man istället till att undersöka den population 
som kan tänkas vara mest “kvalitativt representativ” (Langemar, 2008) vilket innebär att den 
valda population besitter de egenskaper man ämnar att undersöka. Därför selekterades 
undersökningsdeltagare med hänsyn till att skapa en bred och djup förståelse över det 
studerande fenomenets karaktär.  
 
En vanlig kritik mot ett bekvämlighetsurval är att man utger sig för att representera en större 
population än vad som i själva verket sker (Alvehus, 2013). Vi har även använt oss av ett 
snöbollsurval där några av undersökningsdeltagarna själva rekommenderade andra personer 
till att delta (Langemar, 2008). Fördelarna med ovan nämnda urval är att de är effektiva 
tillvägagångssätt i förhållande till kostnad och tid. Det finns dock risk för ökad homogenitet i 
urvalsgruppen vid snöbollsurval eftersom det är troligt att undersökningsdeltagare 
rekommenderar deltagare som liknar dem själva. På liknande vis kan ett bekvämlighetsurval 
tendera att bli homogent (Bryman, 2011). Nackdelen med en homogen urvalsgrupp är att 
resultatet får en bristande generaliserbarhet. En kvalitativ generaliserbarhet innefattar att 
resultaten kan anses giltiga för den avsedda populationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 
ämnar i föreliggande studie att undersöka fenomenet såsom det upplevs hos den valda 
populationen kvinnor med ADHD och därmed anses problemet med bristande 
generaliserbarhet inte skada studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
En invändning kring den höga förekomsten av komorbida tillstånd i vårt urval skulle kunna 
vara att det därmed bedöms svårt att utröna vad som är kvinnors upplevelse av att ha ADHD 
och vilka upplevelser som orsakas av andra tillstånd som exempelvis Asperger syndrom eller 
depression. Beslutet att ändå inkludera deltagare med komorbida tillstånd baserades på att det 
ger en ökad ekologisk validitet eftersom så  många kvinnor med ADHD lever med komorbida 
tillstånd.  



33	  
	  

 
Kunskapen som genererats i denna studie kan ses gällande i den kontext där materialet är 
inhämtat, det vill säga för kvinnor uppväxta och boende i en svensk kontext och 
diagnostiserade inom svensk psykiatri. Denna distinktion är viktig att göra då olika länder 
använder sig av olika diagnossystem så som DSM eller ICD (International Classification of 
Diseases) och därför bör detta tas i beaktning när man presenterar resultaten. De gånger vi 
uttalar oss om forskning och diagnosförfarande i föreliggande uppsats utgår vi ifrån DSM-
systemet som är en vanligt förekommande diagnosmanual inom svensk psykiatri. Det är 
dessutom viktigt att vara medveten om kvinnors skilda förutsättningar i olika länder varför vi 
har stor ödmjukhet inför att resultaten får ses giltiga i en svensk kontext. Det går att spekulera 
i huruvida det kan finnas en större acceptans för icke-könsstereotypt beteende i Sverige än i 
exempelvis USA där mycket forskning om ADHD bedrivs. Braun & Clarke (2013) menar att 
en av styrkorna med kvalitativ metod är att just inkludera den kontext inom vilken kunskapen 
genererats och inkorporera denna i analysen.  
 
Då vår studie präglats av en kontextualistisk kunskapssyn är det relevant att ta i beaktning hur 
den yttre verklighet som kvinnorna handlat inom sett ut. Viktigt är därför att poängtera att en 
stor del av det insamlade materialet baseras på retrospektiva berättelser. Det går inte att 
utesluta att dessa berättelser delvis kan innehålla aspekter av efterhandskonstruktioner. Då så 
många kvinnor erhållit en diagnos i vuxen ålder kan denna händelse tänkas påverka hur de ser 
tillbaka på sina upplevelser. Att berätta om återkommande bemötanden av oförståele kan 
tänkas vara en bearbetande process för kvinnorna. Att kvinnorna vid studiens utförande 
relativt nyligen erhållit sin ADHD-diagnos kan tänkas påverka hur de formulerar sina 
upplevelser i ljuset av att nu inneha en förklaring för sina svårigheter. En annan aspekt som är 
viktigt att belysa i relation till kvinnornas rapporterade erfarenheter av omgivningens 
bemötande är att samhället troligtvis förändrats inom vissa av de områden där kvinnorna 
upplever att de mötts av oförståelse, exempelvis inom skolvärlden. Resultatet baseras på 
kvinnornas upplevelser och därför bör det tas i beaktning att vissa rapporterade symtom 
eventuellt inte kan fastställas på en kliniskt signifikant nivå. Syftet med uppsatsen har dock 
varit att belysa kvinnornas erfarenheter och därför har det inte bedömts centralt att med 
säkerhet fastställa symtomens svårighetsgrad. Relevansen har istället legat i att förstå hur 
kvinnorna har upplevt sina svårigheter.  
 
Flera av deltagarna var intresserade och positivt inställda till vårt ämnesval samt hade 
återkommande reflekterat kring hur det är att vara kvinna med ADHD. Detta kan vara en 
anledning till att de valde att delta i vår studie och det kan därmed tänkas påverka hur de 
väljer att presentera sina upplevelser av ämnet. Det kan tänkas att kvinnor som inte har 
upplevt samma svårigheter eller utmaningar med att vara kvinna och leva med ADHD samt 
blivit diagnostiserade tidigare i livet därmed inte varit lika måna om att delta i föreliggande 
studie. 
 
Sammanfattande slutsatser och praktiska implikationer 
Majoriteten av forskningen om ADHD är centrerad kring män. Kvinnornas svårigheter 
tenderar därför att jämföras med en manlig standard. Den befintliga forskningen ligger till 
grund för diagnoskriterierna och blir därmed tongivande för hur kliniker, patienter, anhöriga 
och allmänheten tänker kring ADHD. Detta gör att kvinnors svårigheter riskerar att misstolkas 
eller förbises eftersom deras problembild inte stämmer överrens med föreställningar om hur 
en “klassisk” ADHD yttrar sig. Forskare (Barkley, 2006; Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002; 
SBU 2005:174) varnar för att den nuvarande könsskillnaden i diagnostiseringen av ADHD, 
där fler pojkar än flickor får diagnosen, kan tänkas vara en direkt konsekvens av den manliga 
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normen inom forskningen. Vi menar därför att det är centralt att utöka kunskapen om hur 
ADHD kan yttra sig hos kvinnor.   
 
Forskning indikerar, likt fynden i föreliggande studie, att symtomen som förekommer vid en 
ADHD-problematik tycks vara relativt lika för båda könen (Grevet et al., 2006). Däremot 
tycks de olika symtomen betonas i varierande grad hos de olika könen. Vissa skillnader 
rapporteras även i föreliggande studie samt tidigare forskning gällande hur symtomen uttrycks 
hos kvinnor och män (Barkley et al., 2008; Buitelaar et al., 2011; Brown, 2013; Högfelt, 
2013). Tidigare forskning har presenterat att den största skillnaden märks i relation till 
hyperaktiviteten där pojkar tycks uttrycka en mer utåtagerande och motorisk variant och 
flickor en mindre overt hyperaktivitet (Barkley et al., 2008). Denna skillnad beskrivs även 
återkommande av kvinnorna i studien. Skillnaden i uttryck av symtom kan tänkas påverka att 
kvinnor missas inom vården eftersom diagnoskriterierna är baserade på en stereotyp manlig 
ADHD med en mer utåtagerande och motorisk symtombild.  I en klinisk kontext blir det 
därför av högsta vikt att vara medveten om hur symtomen kan skilja sig i uttryck mellan 
könen och att särskilt efterfråga även mindre motoriska och overta varianter av hyperaktivitet. 
Dessutom belyser fynden från föreliggande studie vikten av att kliniker efterfrågar ADHD-
svårigheter i emotionella kontexter för att fånga in fler kvinnor. Studiens resultat som 
beskriver hur kvinnorna återkommande upplevt skam i koppling till sina ADHD-svårigheter 
betonar även vikten av klinikers förmåga att fånga upp och bemöta dessa upplevelser för att 
hjälpa kvinnorna att hitta sätt som inte leder till internaliserad självkritik.  
 
Vår kvalitativa ansats gör det inte möjligt att dra några jämförande slutsatser mellan kvinnor 
och män. Studiens resultat väcker ändå frågor kring hur kvinnorna i studien så länge kunnat 
förbisetts trots att de uppvisat symtom liknande de som presenteras i diagnoskriterierna. En 
central faktor är kvinnornas beskrivning av hur de genomgående upplever att de har fått hålla 
ihop och anpassa sig efter samhällets normer och förväntningar. Kvinnorna beskriver hur de 
genomgående har känt sig begränsade i relation till att kunna uttrycka sina svårigheter. Detta 
kan relateras till stereotypa föreställningar om kön som kan tänkas påverka i vilken form 
kvinnor kan tänkas ge uttryck för sina svårigheter. Detta visas även i forskning som 
framhåller att könen uppfostras till att uttrycka sina svårigheter olika (Quinn, 2005). 
Sammantaget kan således omgivningens könsstereotypa förväntningar och bemötande tänkas 
påverka inom vilka sammanhang och genom vilka uttryck kvinnorna upplever att det är 
accepterat att uppvisa sina svårigheter samt inom vilka arenor uttrycken bestraffas eller 
förstärks. Resultaten från föreliggande studie påvisar även vikten av att i en klinisk kontext 
vara medveten om hur könsföreställningar formar patienternas sätt att presentera och uttrycka 
sina svårigheter. Studiens resultat belyser även vikten av att kliniker själva uppbehåller en 
medvetenhet om hur rådande könsföreställningar påverkar deras sätt att tolka och bemöta 
kvinnors svårigheter.  
 
Att ha erhållit en korrekt diagnos sent i livet kan tänkas öka förekomsten av komorbida 
tillstånd (Young et al., 2008) och det är troligt att detta härstammar ur en livslång upplevelse 
av att känna sig fel. Detta är en upplevelse som delas av kvinnorna i vår studie. Mot bakgrund 
av att kvinnor med ADHD tenderar att diagnostiseras senare än män (Brown, 2013) vilket 
innefattar att deras ADHD-svårigheter inte uppmärksammas i samma mån under barndomen 
menar vi att det är av största vikt att verka för att förändra detta. Ett tidigare synliggörande 
banar väg för att kvinnorna erhåller lämpligt stöd och behandling i relation till sina 
svårigheter. För att kunna diagnostisera kvinnor tidigare krävs mer kunskap inom skolan och 
den kliniska världen eftersom många kvinnor upplever att de inte blivit sedda inom dessa 



35	  
	  

instanser. Med ökad kunskap skulle man kunna motverka det rådande förbiseendet av 
kvinnornas ADHD-relaterade problematik.  
 
Föreliggande studie gör inte anspråk på att beskriva upplevelsen för alla kvinnor med ADHD. 
Genom den  kvalitativa ansatsen kan vi ändå uttala oss om den specifika grupp kvinnor som 
vi har fått möjlighet att träffa i föreliggande studie. Deras upplevelser har synliggjort den 
kamp som många kvinnor med ADHD för. En ökad kunskap kring deras situation kan 
förhoppningsvis minska okunskapen och de fördomar som existerar samt möjliggöra att 
kvinnor kan bli sedda och hjälpta tidigare. 
 
Framtida forskning 
En manlig norm inom forskningen tycks ha drabbat kvinnor hårt. Ytterligare kunskap behövs 
om hur ADHD yttrar sig hos kvinnor. Vidare är det relevant att inkludera kvinnans hela 
livscykel och utröna hur detta kan tänkas påverka ADHD-problematiken. Forskning indikerar 
att symtombilden kan förändras i förhållande till pubertet, graviditet och klimakterium 
(Beckman, 2012; Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002) men ytterligare forskning behövs för 
att kunna identifiera och erbjuda korrekt behandling vid olika faser i livet. Dessutom skulle 
detta kunna tänkas ge ytterligare förståelse för hur symtombilden kan skilja sig mellan könen i 
relation till hormonella nivåer.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie presenterar återkommande en upplevelse av att förbisetts då 
deras svårigheter inte ansetts överensstämma med en traditionell bild av hur ADHD uttrycks. 
Därför kan det tänkas vara intressant att vidare studera kvinnor som inte har en diagnostiserad 
ADHD men som ändå rapporterar symtom inom det spektrat. Detta skulle vara ett försök att 
inkludera de kvinnor som uppvisat atypiska ADHD-symtom och därmed inte erhållt en 
ADHD-diagnos till följd av att diagnosförfarande baserats på en manlig norm. Därmed skulle 
kunskapen ytterligare kunna fördjupas om hur ADHD kan yttra sig hos specifikt kvinnor.  
 
I relation till att många kvinnor missas har forskare framhållit förslag om att införa 
könsspecifika normer i diagnosförfarandet (Almer & Sneum, 2012; Barkley et al., 2008; 
Buitelaar et al., 2011; Nadeau, 2002). Mer forskning behövs för att kunna uttala sig om detta 
skulle kunna gynna kvinnor. Den emotionella hyperaktiviteten som flera kvinnor beskriver är 
en aspekt som möjligtvis skulle kunna ingå i dessa könsspecifika diagnoskriterier. Det finns 
dock stora metodologiska risker med att skapa separata diagnoskriterier för de olika könen, då 
inte alla identifierar sig inom en binär könsuppdelning vilket medför en risk för att dessa 
individer skulle exkluderas.  
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BILAGA 1 
 
Vi heter Anna och Klara och går sista terminen på psykologprogrammet i Stockholm.  
Vi ska skriva vår examensuppsats om hur det är att som kvinna leva med diagnosen ADHD.  
 
Idag vet vi att kvinnor med ADHD ofta kommer i kontakt med psykiatrin av andra 
anledningar än just deras neuropsykiatriska funktionsnedsättning, såsom exempelvis 
depression eller ångeststörningar. Det är då först i detta skede som de får hjälp med sin 
ADHD-problematik. Så sent som 2005 gjorde Socialstyrelsen en inventering av det 
vetenskapliga underlaget i Sverige kring ADHD och kvinnor, varpå man inte fann några 
existerande studier. Trots att det har kommit mer forskning på senare tid anser vi att en utökad 
kunskap inom detta område krävs för att kunna erbjuda en rättvis och jämställd vård. 
 
Så nu är vi intresserade av att få höra just din upplevelse kring att vara kvinna och ha adhd.  
 
Är du  
- kvinna 
- över 18 
- har diagnosen ADHD 
- har möjlighet att träffa oss för en intervju ( ca 1 h) under mars/april 2015?  
 
I så fall vill vi gärna prata med dig!  
 
Vi kommer genomföra en intervju som tar ca 1 timme.  
Dina svar är helt anonyma och som tack för besväret erbjuder vi en biobiljett.  
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Klintberg & Klara Dahlbäck  
 
klaradahlback@gmail.com 
  
anna.klintberg@gmail.com  
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BILAGA 2 
 
Tack för att du vill delta i vår studie som behandlar kvinnors upplevelse av att ha ADHD! 
 
Din medverkan är anonym. Alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå. Eventuella 
citat från en person kommer att vara avidentifierade och således inte kunna härledas till 
personen i fråga.  
 
Intervjun kommer att spelas in via ljudupptagning. Materialet kommer att förstöras när 
uppsatsen är färdig.  
 
Du får avbryta intervjun när du vill.  
 
Du är välkommen att läsa uppsatsen när den är färdig.  
 
Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig.  
 
 

Vänliga hälsningar 
 
Anna Klintberg & Klara Dahlbäck  
 
klaradahlback@gmail.com 
  
anna.klintberg@gmail.com  
 
 
 
 

Jag har förstått ovanstående: 
 
 
 
……………………………………………...               ……………………………………………... 

     
Namn                     Ort och datum 
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BILAGA 3 

INTERVJUGUIDE 
 
INLEDANDE FRÅGOR 
Checka av innan vi sätter igång intervjun 
 
Ålder? 
När fick du diagnosen? 
Har du kombinerad typ/huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter/ huvudsakligen 
hyperaktivitet? 
Medicinering och vilken medicin i så fall? 
Komorbiditet: Utöver ADHD har du några andra svårigheter som är diagnostiserade eller som 
försvårar din vardag? 
Har du någon sysselsättning idag? Studier/ arbete? 
 

SYMTOMYTTRINGAR  
 
Jag tänkte börja med att ställa några frågor om vanliga symtom och svårigheter man kan 
uppleva när när man har ADHD och hur det ser ut för just dig. Sedan kommer vi utforska din 
erfarenhet av att leva med ADHD i förhållande till tidigare erfarenheter och i förhållande till 
din livssituation idag.  Eftersom vi har begränsat med tid kan jag ibland behöva gå vidare till 
nästa fråga.  
 
Vi ska börja med att titta på hur du märker av din ADHD i din vardag. Jag kommer att läsa 
upp några vanliga symtom och sen tänker jag att vi pratar om hur det blir för just dig och hur 
du upplever det i din vardag. Vissa symtom kommer du säkert känna igen och andra inte. 
 
Fördjupningsfrågor 

• Är det något som du känner igen? 
• Hur ser det ut för dig i din vardag?  
• Påverkar det dig i ditt liv?  
• Hur hanterar du X i vardagen? / Har du någon strategi för att hantera X?  

 
• Vissa med ADHD kan uppleva att det ibland kan vara svårt att sitta still, att man 

känner sig rastlös, otålig eller svårt att gå ner i varv. 
• Vissa med ADHD kan ibland uppleva att man pratar mer än andra i sociala situationer, 

att man kan råka avbryta andra eller ha svårt att stå i kö? Att man har svårt att vänta på 
sin tur ( tex i skolan att räcka upp handen) ?  

• Många med ADHD upplever svårigheter med att koncentrera sig.  
 

• Är det något annat du tänker på när vi pratar om hur du märker av din ADHD i 
vardagen? Både bra och dåligt?  

 
DIAGNOS 

 
Nu tänkte jag ställa lite frågor kring när och hur dina svårigheter uppmärksammades och hur 
det var för dig när du fick diagnosen ADHD 
 

• Hur var det att få diagnosen?  



43	  
	  

• Hur såg bemötandet ut från jämnåriga innan du fick diagnosen? 
• Hur såg bemötandet ut från vuxna/föräldrar/lärare innan du fick diagnosen? 
• Och hur blev bemötandet efter du fick din diagnos? (jämnåriga/vuxna) 
• Berätta om vad som ledde fram till att du fick diagnosen? 
• Ändrade sig ditt sett att se på dina svårigheter efter du fått diagnosen? Upplevde du 

någon skillnad i hur du såg på dig själv efter att du fått diagnosen?  
 

UTBILDNING 
Nu tänkte jag ställa lite frågor om din skolgång och hur det har varit för dig 
 
Skolgång 
 

• Har din skolgång påverkats av att du har ADHD? På vilket sätt?  
• Upplever du att det finns eller har funnits några särskilda normer/regler som har varit 

svåra att leva upp till i skolan? 
 
Vidareutbildning  
 

• Har din utbildning påverkats av att du har ADHD? På vilket sätt?  
• Upplever du några skillnader med att studera nu i jämförelse med grundskolan? 
• Upplever du att det finns några särskilda normer/regler som är svåra att leva upp till? 

 
LIVSSITUATION IDAG 

Nu tänkte jag ställa lite frågor kring din livssituation och hur det ser ut för dig idag 
 
Vänskapsrelationer 
 

• Har dina vänskapsrelationer påverkats av att du har ADHD? På vilket sätt? 
• Hur har det sett ut tidigare? Hur ser det ut nu ? 
• Upplever du att det finns eller har funnits några särskilda normer/krav/förväntningar 

som har varit svåra att leva upp till i dina vänskapsrelationer? Hur har det varit för 
dig? 

 
Familjerelationer 
 
För de av våra respondenter som inte har barn : 

• Har dina familjerelationer påverkats av att du har ADHD? På vilket sätt? 
• Har din det påverkat dina tankar kring ett framtida föräldraskap? 

 
För de av våra respondenter som har barn :  

• Har dina familjerelationer påverkats av att du har ADHD? På vilket sätt? 
• Har din ADHD på något vis påverkat ditt föräldraskap? På vilket sätt? 
• Upplever du att det finns eller har funnits några särskilda normer som har varit svåra 

att leva upp till som förälder?  
 
Partnerrelationer 
 

• Har du eller har du haft någon partnerrelation? 
• Har du upplevt att din ADHD påverkat dina partnerrelationer? På vilket sätt då? 
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Arbete 
 

• Har ditt arbetsliv påverkats av att du har ADHD? På vilket sätt?  
• Upplever du att det finns några särskilda normer/regler som är svåra att leva upp till på 

arbetsplatsen? 
• Har dina relationer till dina arbetskollegor och chefer påverkats av din ADHD? 

 

IDENTITET OCH SJÄLVBILD  
Nu tänkte jag ställa lite frågor kring din självbild och identitet 

 
• Har ditt sätt att se på dig själv påverkats av att du har ADHD? 
• Upplever du att din ADHD har påverkat vad du gjort i livet? 
• Hur upplever du att det är att vara vuxen och ha ADHD? ( mer eget ansvar, inga yttre 

strukturer) 
 

STÖD OCH BEHANDLING 
Nu tänkte jag ställa lite frågor kring vilken hjälp och stöd du har fått, skulle behövt och hur 
det ser ut för dig idag. 
 

• Efter att du fick din diagnos - har du blivit erbjuden någon hjälp eller får du någon nu? 
Vilken typ? (Medicin/psykologisk behandling/ arbetsterapeutiska insatser) 

• I förhållande till de svårigheter du upplever i vardagen med ADHD, vad tänker du att 
du skulle behöva extra stöd eller hjälp med? Hur var det tidigare?  

• Hur har de behoven blivit bemötta av din omgivning? (Fördjupa efter svar på 
föregående fråga: skola/socialt/professionellt/arbete) 

 

ÖVRIGT 
Är det något annat du kommer att tänka på som vi inte har behandlat idag? 
 
Har du några frågor? 
 
Tack för intervjun! 
	  

	  

	  


