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Abstract 

The present study aims at obtaining subjective professionals’ experience of how symptoms of 

ADHD appear in girls and their experiences of how the symptoms differ between girls and 

boys. The study also aims at investigating the professionals’ experiences of working with 

ADHD girls, and how ADHD affects girls and their families in their daily lives and what kind 

of community support the girls and their families may need. Six semi- structured interviews 

were conducted with professionals active in child and adolescent psychiatry (BUP).The 

results show that there are differences in the appearance of ADHD symptoms and how they 

are perceived between the sexes. Girls exhibit another form of symptom, which can be 

identified more with an inward facing internal stress problem, and that ADHD girls mask their 

difficulties in different environments.  

The results of the study indicate that girls with ADHD, due to their functional variation, have 

difficulties in different environments and that this can in part be derived from the fact that 

society sets different demands based on different normative values for boys and girls. This 

affects how girls express symptoms of ADHD as well as how the surrounding area addresses 

girls with ADHD. The difficulties in identifying girls with ADHD can be understood by the 

diagnosis manual (DSM) used to determine neuropsychiatric function variations based on 

knowledge of boys and their symptoms, many girls are not identified at an early stage because 

their symptoms are expressed in another way. The study indicate that girls often come to BUP 

based on an anxiety or depression problem which can be explained by the symptoms of an 

undiagnosed ADHD.  

Furthermore it can be discussed whether the appearance of depression and anxiety in girls 

who have an ADHD diagnosis can be explained by girls' perceived feelings of failure in 

different environments and be the reason of developing a low self-esteem. The results of this 

study emphasize the importance of the discussion of gender-specific diagnostic standards 

being highly relevant, as ADHD affects girls and boys differently in terms of how symptoms 

are expressed, but also how the function variation is addressed differently depending on 

gender. Furthermore, there is a need for shedding the knowledge about girls with ADHD 

among social workers and other professionals who come into contact with the target group. 

This is necessary in order to identify these girls at an early stage and enable adequate 

interventions tailored to the needs of the girls. 

 

Keywords: Girls with ADHD, gender, gender differences on ADHD, delayed diagnosis, 

BUP, Child and Adolescent Psychiatry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att utforska professionella aktörers subjektiva erfarenheter av 

hur symptom på ADHD framträder hos flickor samt deras erfarenheter av hur symptomen 

skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Studien syftar även till att undersöka de professionella 

aktörernas erfarenheter av att arbeta med flickor med ADHD, och hur detta påverkar flickor 

och deras familjer i vardagen samt vilket behov av samhällsstöd flickor och deras familjer kan 

behöva. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med professionella aktörer verksamma 

inom barn-och ungdomspsykiatrin (BUP).  

 

Resultatet visar att det föreligger skillnader i hur ADHD-symptom uppvisas samt upplevs 

mellan könen. Flickor uppvisar en annan form av symptombild, som kan identifieras mer med 

en inåtvänd problematik gällande en inre stress och att flickor med ADHD i större 

utsträckning maskerar sina svårigheter i olika miljöer. Studiens resultat indikerar att flickor 

med ADHD till följd av sin funktionsvariation har svårigheter inom olika miljöer och att detta 

till viss del kan härledas till att samhället ställer olika krav utifrån olika normativa värderingar 

på pojkar och flickor. Detta påverkar hur flickor uttrycker symptom på ADHD samt hur 

omgivningen bemöter flickor med ADHD.   

 

Svårigheterna med att identifiera flickor med ADHD kan förstås genom att diagnosmanualen 

(DSM) som används för att fastställa neuropsykiatriska funktionsvariationer är baserad på 

kunskap om pojkar och deras symptombild varför många flickor inte identifieras i ett tidigt 

skede då deras symptom tar sig uttryck på ett annat sätt. Studiens resultat framhåller att 

flickor ofta kommer in till BUP utifrån en ångest- eller depressionsproblematik som sedan kan 

härledas till symptom på en odiagnostiserad ADHD. Det kan vidare diskuteras om 

förekomsten av depression och ångest hos flickor som har en ADHD-diagnos, eller där 

misstanke om en diagnos föreligger kan härledas till flickors upplevda känsla av 

misslyckanden inom olika miljöer kan leda till låg självkänsla. Denna studies resultat betonar 

vikten av att diskussionen kring könsspecifika normer för diagnostik är högst relevant 

eftersom ADHD påverkar flickor och pojkar olika, gällande hur symptom uttrycks men också 

hur funktionsvariationen bemöts olika beroende på kön. Vidare finns ett behov av 

kunskapsspridning bland socialarbetare och andra professionella som kommer i kontakt med 

målgruppen för att kunna identifiera dessa flickor i ett tidigt skede och möjliggöra adekvata 

insatser som är utformade efter flickornas behov. 

 

Nyckelord: Flickor med ADHD, ADHD, genus, könsspecifika skillnader på ADHD, fördröjd 

diagnos, BUP, Barn- och ungdomspsykiatri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Inledningsvis vill vi uttrycka ett varmt tack till de respondenter som med stort engagemang 

tog sig tid att delta i studien, vilkas medverkan har gjort denna studie möjlig. 

 

Vidare vill vi rikta ett särskilt stort tack till våra familjer som har stått ut med vår 

tankspriddhet under arbetets gång. Nu vänder livet åter. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Thomas Strandberg som med konstruktiv kritik 

och tålamod hjälpt vårt arbete framåt. 

 

 

Ida-Maria Kärkkäinen & Yvette Hendeberg Strand 

Maj 2017 
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Inledning 

Sedan 2016 har remisserna till landets mottagningar för Barn- och ungdomspsykiatri ökat 

dramatiskt, anledningarna till den tilltagande kontakten från skola och föräldrar är oklara men 

det går att se två möjliga orsaker; det är inte längre lika stigmatiserande att ha en 

neuropsykiatrisk funktionsvariation varför remissbenägenheten kan antas öka samt att en 

diagnos inte ses som lika avvikande som tidigare (Söderberg, 2016). Vidare kan man 

spekulera i om symptomen kan vara miljörelaterade och härledas till samhällsutvecklingen i 

stort vilket betyder att världsläget med ökat antal ensamkommande barn är av 

betydelse (Rissvik, 2016). Trots det pekar mycket på att de bakomliggande orsakerna till 

neuropsykiatriska funktions- variationer är biologiska (Bölte i Danielsson, 2011).   

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en samlingsbenämning för psykiatriska 

diagnoser som vanligtvis ställs under barnaåren. Till dessa diagnoser räknas bland annat 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder och andra så kallade bokstavsdiagnoser. Billingsdal 

(2015) menar att användandet av begreppet funktionsvariation framför funktionsnedsättning 

gynnar inkludering och normaliserande istället för att, som begreppet funktionsnedsättning 

riskerar att göra, betrakta ett visst beteende som en nedsättning och avvikande. Ordet 

nedsättning förmedlar en försvagning, något ADHD inte behöver innebära, det handlar istället 

om att poängtera att individer är olika (Billingsdal, 2015) varför begreppet funktionsvariation 

är att föredra i denna studie. Emellertid kommer begreppen funktionshinder och 

funktionsnedsättning att användas i de fall där forskare benämner det så. 

 

Tidigare har fokus legat på barn och deras symptombild; svårigheter och beteenden. Med 

ökad kunskap har läkare och psykologer med tiden sett att symptombilden för vuxna är 

likartad. Vissa skillnader finns dock. Det hyperaktiva draget som ses i barndomen övergår i 

många fall till en inre rastlöshet som kan ta sig uttryck i en lite lugnare rörelse; en hårslinga 

tvinnas, foten stampar, fingrarna trummar mot bordet, etc. De symptom som tillskrivs barn 

med ADHD beskrevs redan i slutet av 1700-talet; barnen var svårfostrade och uppvisade oro, 

impulsivitet samt rastlöshet. Även motoriska svårigheter och problem med att fullfölja vad 

som förväntades av dem var något som påvisades. Benämningen på dessa symptom var 

”mental restless”.  År 1902 benämndes dessa beteendeyttringar ”syndrome moral dyscontrol”. 

Genom åren har symptomen på ADHD givits olika termer; under 1930-talet användes 

begreppet ”Minimal Brain Damage” (MDB) som liksom sina föregångare härledde 

symptomen till en hjärnskada eller störning av något slag. Under 1980-talet ersattes MDB av 

DAMP, Dysfunktion av Avledbarhet, Motorik och Perception, vilket är ett begrepp som 

fortfarande används men inte är synonymt med ADHD. Det aktuella begreppet ADHD med 

dess innebörd av symptom och krav på att uppfylla den nu gällande diagnosmanualens 

kriterier skapades under 1990-talet (Thernlund, Guldberg-Kjär & Ginsberg, 2013).  

 

Ungefär två till fem procent av de svenska flickorna är diagnostiserade med ADHD, menar 

Högfeldt (2013) som visar på en ökning av diagnostiseringen och påtalar att flickor har varit 

en underdiagnostiserad grupp. Befolkningsstudier visar att ADHD är 1,3-4 gånger vanligare 

hos pojkar än hos flickor (Åberg Blomqvist et al., 2008). Med ökad kunskap kring flickors 

symptombild ökar remisserna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vilket delvis kan 

stödjas av Kopp (2012) som rapporterar att den psykiska ohälsan bland flickor har ökat tre 

gånger mer än bland pojkar sedan 1990-talet. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) gjorde 2005 en sammanfattning av kunskapsläget om flickor med ADHD 

och fann att symptombilden är likartad mellan flickor och pojkar, emellertid kan vissa 
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specifika skillnader göra att i synnerhet flickors svårigheter inte tas på allvar eller helt och 

hållet förbises. Flickor uppvisar en högre grad av samsjuklighet än pojkar; tvångssyndrom, 

depression och ångest liksom betydligt större svårigheter med kamratrelationer, något som 

påverkar flickornas självkänsla som påvisas vara betydligt lägre än vad pojkarna uppger att de 

upplever. En låg självkänsla till följd av nämnda symptombild bidrar ytterligare till en känsla 

av utanförskap vilket stöds av Rucklidge och Tannock (2001) samt Quinn och Wigal (2004). 

SBU-rapporten (2005) presenterar att problematiken med att identifiera flickorna utifrån 

svårigheter i skolan är mer komplicerad än när det gäller att identifiera pojkar med ADHD. 

Det är främst en allmänt lägre prestation och inlärningssvårigheter som är den största 

indikatorn på ADHD, symptom som lätt kan maskeras eller försvinna i mängden. Pojkarna 

märks tydligare på grund av mer utagerande symptom varför det är lättare att fånga upp dem i 

skolan medan flickornas problematik är mer synlig hemma eller på fritiden vilket gör att det 

oftare är föräldrarna eller flickorna själva som kontaktar BUP (SBU, 2005). Flickor lär sig att 

spegla beteenden och härmar andra för att dölja sina svårigheter, de lägger mycket energi på 

att smälta in och prestera väl i skolan inte bara för att dölja svårigheterna utan också för att 

både föräldrar och samhälle ställer högre krav på dem än på pojkar (Jacobsson, 2013). I takt 

med att kraven i skolan ökar krävs det mer av flickorna och slutligen når de allra flesta en 

gräns då fasaden inte längre går att upprätthålla. Beteendet som flickorna har kan resultera i 

att skolan först efter flera års problematik identifierar flickorna och ser vad föräldrarna länge 

sett; dessa flickor kallar Jacobson (2013) för ”de begåvade” och är en grupp flickor med 

typiska karaktäristika vad gäller skolprestationer och ökade krav. När flickorna i flera år har 

levt med att försöka prestera högre än vad deras förmåga tillåter och strävat efter att 

inkluderas i kamratgemenskap är risken stor att de tydligaste symptomen är ångest och 

depression, vilket medför att en diagnostisering av ADHD fördröjs ytterligare (SBU, 2005; 

Högfeldt, 2013). 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
En neuropsykiatrisk funktionsvariation som ADHD innebär för de flesta att ha bristande 

kontroll av beteende, känslor och energinivå. Svårigheter upplevs ofta inom många 

funktionsområden; i hem, skola och fritid och svårigheterna kan vara av kognitiv så väl som 

fysiologisk karaktär. Miljö och ålder är två viktiga faktorer som påverkar graden av upplevd 

svårighet. Motivationen och arbetsminnet påverkas ofta varför det kan vara svårt att ta itu med 

t.ex. läxor eller hantera läxläsningen. Att vara diagnostiserad med ADHD innebär att fungera 

lite annorlunda; att veta vad som förväntas av en men inte förmå uppfylla kraven (Kopp, 

2012). ADHD uppges förekomma bland fem till tolv procent av barn i skolåldern och anses 

uppträda oftare hos pojkar än flickor (Quinn & Wigal, 2004). 

 

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som fastställs av läkare och/eller psykolog. 

Diagnoskriterierna för ADHD består i att en individ kontinuerligt uppvisar en eller flera av 

följande karaktärsdrag över tid: ouppmärksamhet, hyperaktivitet, och impulsivitet. Detta 

medför att det finns tre olika diagnoser av ADHD som individer kan diagnostiseras med och 

dessa är antingen (I) ADHD med övervägande ouppmärksamhet (benämns som ADD) eller 

(II) hyperaktivitet/impulsivitet eller med (III) både ouppmärksamhet samt hyperaktivitet/ 

impulsivitet (Barlow & Durand, 2012). Individer med bristande uppmärksamhet har 

svårigheter med att fokusera på en uppgift och blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra 

uppgifter som de inte har ett stort intresse av. Vanliga symptom kan vara koncentrations-

svårigheter, bristande förmåga att lägga vikt vid detaljer och detta leder till att slarviga 

misstag kan begås samt att de tappar bort samt glömmer bort viktiga saker. Individer med ett 

hyperaktivt beteende uppvisar en hög nivå av fysisk aktivitet och har svårigheter i att reglera 

sin aktivitetsnivå kopplat till specifika aktiviteter. Dessa individer har ofta svårigheter med att 
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varva ner och sitta still och detta leder oftast till extrem passivitet och utmattning. Detta kan 

vidare leda till en inre rastlöshet samt sömnproblem. Individer som har svårt att kontrollera 

sina impulser har svårigheter med att reglera sina känslomässiga reaktioner, och brister i att 

tänka efter innan de agerar i olika situationer samt att de ofta avbryter när andra människor 

pratar och har därmed en svårighet med att vänta på sin tur. Dessa tre kategorier, 

ouppmärksamhet, hyperaktivitet samt impulsivitet leder ofta till andra problem som uppträder 

sekundärt i relation till ADHD som exempelvis svårigheter inom skola, fritidsaktiviteter och 

hemmiljö (Barlow & Durand, 2012). Beteenden som utgör de symptom som krävs för att 

diagnosticeras med ADHD; symptomen syns främst inom områdena impulsivitet, 

hyperaktivitet och uppmärksamhet. Impulsivitet kan bestå av svårigheter med affektreglering, 

reflektion eller att skapa och bibehålla struktur. Hyperaktivitet kan yttra sig genom svårigheter 

att reglera aktivitetsnivån vilket gör att individen stundtals är uppvarvad, stundtals utmattad. 

Hos barn visar sig hyperaktivitet ofta fysiskt. Uppmärksamhetsproblem innebär 

”koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet” (Attention, u.å.).  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
Inom psykiatrin används diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual (DSM) som ett 

verktyg för att hjälpa de läkare och psykologer som fastställer neuropsykiatriska diagnoser. 

Diagnosmanualen har sitt ursprung i andra världskriget och togs i bruk 1952 och har under 

åren utvecklats för att följa utvecklingen av både samhälle och medicinkunskap (American 

Psychiatric Association, 2017). DSM-V togs i bruk 2013 men används ibland parallellt med 

föregångaren; DSM-IV (Stockholm Läns Landsting, 2015).  För att kunna fastställa en 

ADHD-diagnos ska flera kriterier uppfyllas, antingen separat eller i kombination med 

varandra. DSM-IV gör gällande att vissa symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet ska ha funnits före sju års ålder (Läkemedelsverket, 2009), vilket är 

reviderat i den senaste versionen av diagnosmanualen där debutåldern för symptomen höjts 

till tolv år (Örn, u.å.). En tvingande omständighet är att symptomen ska uppvisas i minst två 

miljöer till exempel hem, skola och/eller sociala relationer (Läkemedelsverket, 2009).  

 

Könsspecifika skillnader vid ADHD 
Under många år var den hyperaktiva undergruppen av ADHD den mest välkända formen av 

ADHD och den undergrupp som tilldelades mest fokus och som det beteendemönster som är 

mer karakteristiskt för pojkar än för flickor. År 1968 modifierades den dåvarande versionen 

av DSM II, av att inkludera bristande uppmärksamhet (ADD) och impulsivitet (Nadeau, 

Littman & Quinn, 2002). År 1994 hölls en stor forskningskonferens inom ADHD-området vid 

the National Institute of Health i USA, gällande att behandla könsaspekter på ADHD. 

Deltagarna ansåg att det fanns ett behov av att utveckla könsspecifika skattningsskalor istället 

för att använda sig av de instrument som i större utsträckning är inriktad på den 

hyperaktiva/impulsiva undergruppen av ADHD. Trots detta fortsätter de checklistor som 

används i identifieringen av barn med ADHD av skolor, barnläkare och psykologer att 

tillskriva mest fokus till det hyperaktiva/impulsiva beteendet som är mer karakteristiskt 

utmärkande för pojkar. Vidare belyses att användandet av de nuvarande skattningsskalorna 

och diagnostiska kriterierna i DSM-manualen leder till att många flickor med ADHD förbises. 

Vissa forskare inom området efterlyser speciella könsspecifika normer för diagnostik av 

tillståndet, detta för att de gällande diagnoskriterierna som är framtagna idag till stor del 

baseras på observationer på pojkar och deras beteenden (Nadeau et al. 2002). Barn utan 

hyperaktivitet som uppvisar andra symptom som bristande uppmärksamhet, blyghet, 

skolängslan och svårigheter med att behålla uppmärksamhetsfokus är svårare att identifiera än 

de barn som uppvisar hyperaktivitet och impulsivitet.  Detta kan härledas till de 

standardiserade skattningsskalor som används av lärare och föräldrar som fortfarande 
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fokuserar mer på de hyperaktiv och impulsiva symptomen. Studier inom området framhåller 

att flickor med ADHD i större utsträckning uppvisar symptom på bristande uppmärksamhet 

när det kommer till ADHD (Nadeau et al., 2002).  

 

Aktuell lagstiftning och stödinsatser 
Följande lagar och förordningar är av intresse för att beakta det stöd och den hjälp barnet och 

familjerna kan erhålla, när det kommer till en mer lättare identifiering av flickor med ADHD: 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 3 kap., 1§ gör gällande att vården ska vara tillgänglig för 

alla, på lika villkor, vidare uppger 2§ att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 

ohälsa” (Riksdagen, 2017). Därtill lyder FN:s  barnkonvention Artikel 2 att alla barn har lika 

värde och samma rättigheter. Därutöver framgår det i Artikel 3 att barnets bästa ska prioriteras 

i alla ärenden som rör barn (UNICEF, u.å.). Vidare enligt 2§ 1 kap. Socialtjänstlagen, 

SoL, (2001:453) ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Individer med en 

ADHD-diagnos kan även omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS (1993:387). LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

för de personer som omfattas av lagen och att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med 

olika funktionshinder. I 1§ stycke tre, LSS, beskrivs tre olika personkretsar som har rätt till 

insats med stöd av LSS, dessa grupper benämns som personkretsar. Personkretsarna innebär 

att olika kriterier ska uppfyllas för att få lagstadgad hjälp enligt LSS. Värt att notera i 

sammanhanget är dock att det inte är möjligt att få en insats via LSS genom enbart ADHD-

problematik. Det är möjligt att med stöd av 1§ LSS erhålla insats om det råder en 

samsjuklighet med Asperger, Autism eller autismliknande tillstånd då Asperger och autism 

tillhör personkrets 1 (Socialstyrelsen, 2014). 

Insatser i skolan som är anpassade efter barnets behov är en viktig del av behandlingen, 

liksom stöd till lärare i form av utbildning och handledning. För att underlätta för barn med 

ADHD och deras föräldrar erbjuder BUP olika utbildningar som ska vara ett led på vägen i att 

stärka föräldrarna i föräldrarollen och tillsammans med barnet finna strategier som gör livet 

mer hanterbart (Socialstyrelsen, 2014). Utöver utbildningarna nedan har föräldrarna möjlighet 

till individuell kontakt i form av föräldrastöd, liksom föräldrastöd i grupp, innan 

neuropsykiatrisk utredning. De insatser som erbjuds av BUP är Strategi som är en 

föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar med barn med ADHD i åldern fyra till tolv år. 

Utbildningen har fokus på kunskapsförmedling gällande ADHD och genomförs av utbildad 

personal inom BUP. Strategi Tonår erbjuds till föräldrar med ungdomar i åldern 13-17 

år (Region Örebro Län, 2015). Ytterligare en insats som tillhandahålls är COPE; ett 

föräldrastödsprogram där föräldrar med barn i åldern tre till tolv år träffas i grupp. 

Stödprogrammet leds av utbildad personal inom BUP (Region Örebro Län, 2015). Vid 

behandling av ADHD hos barn och vuxna används även medicinering som ett alternativ till 

behandling och ofta i kombination med andra psykosociala stödinsatser/ behandlingsformer. 

ADHD-symptom orsakas av obalans eller brist i fråga om neurotransmittorer i hjärnan och 

vanligast förekommande är en obalans eller brist i dopaminsystemet. Medicinering vid 

ADHD används för att lindra symptom på ADHD och ge individen mer kontroll över hur 

denne fungerar och verkar i sitt vardagliga liv (Nadeau et al., 2002). Den vanligaste formen av 

medicinering vid en ADHD-diagnos är centralstimulerande medel, som ökar individens 

uppmärksamhet och minskar avledbarhet och i förlängningen leder till förbättring gällande 

individens funktion samt välbefinnande (Nadeau et al., 2002). 
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Ett förtydligande av ovan nämnda föräldrautbildningar  

 

 Strategi är en manualbaserat psykoedukativ föräldrautbildning och är speciellt 

framtagen för föräldrar som har barn med ADHD. Genom Strategi ges bland annat 

möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föräldrar utöver möjligheten att erhålla verktyg 

för att göra vardagen mer hanterbar. Strategi är riktad till psykiatrin och utbildad 

personal finns på flera av landets Barn- och ungdomspsykiatri-mottagningar 

(Hellström, 2016).  

 COPE är ett evidensbaserat program, framtaget i syfte att ge föräldrar adekvata 

verktyg och att stärka dem i samarbetet med barnet och därigenom nå ett bättre 

samspel inom familjen. COPE finns som insats inom barn- och ungdomspsykiatrin 

men även inom förskola, skola och elevhälsa (Svenska COPE föreningen, u.å.). 

 

Problemformulering 
Flickor med svårigheter inom ADHD-området löper hög risk att misslyckas med t ex studier 

och att i högre utsträckning drabbas av psykisk ohälsa (SBU, 2005; Biederman et al., 1999;- 

2006; Hinshaw, 2002), varför det är nödvändigt att se till att dessa flickor får adekvat stöd så 

tidigt som möjligt. Utan rätt bedömning av svårigheter och rätt insatser riskerar en grupp 

flickor att stå utanför samhället; med högre ohälsa, lägre kunskapsnivå, lägre självkänsla och 

utanför social gemenskap (SBU, 2005).   

 

Tidigare forskning inom området påvisar att flickor i större utsträckning än pojkar blir 

diagnostiserade senare i livet (King & Waschbusch, 2006; Winther Skogli, Teicher, Normann 

Andersen, Hovik & Øie, 2013; Hasson & Goldenring Fine, 2012) samt att diagnosbild och 

symptom hos flickor skiljer sig från motsvarande hos pojkar (Gershon, 2002; Derks, Hudziak, 

& Boomsma, 2007; Hasson & Goldenring Fine, 2012; Abikoff, Jensen, Arnold et al. 2002). 

Detta gör det aktuellt att öka kunskapen hur ADHD kännetecknas hos flickor och hur 

funktionsvariationen påverkar flickors liv samt för att kunna uppmärksamma ADHD hos 

flickor i ett tidigt skede. Detta för att kunna ge adekvat stöd och hjälp som flickor med en 

ADHD-diagnos är i behov av och förebygga problematik som kan härledas till konsekvenser 

av den föreliggande diagnosen. Eftersom tidigare forskning belyser att flickor med ADHD i 

större utsträckning lider av psykiska besvär som depression och ångest (Winther Skogli et al. 

2013) och har större problem när det kommer till kompisrelationer i jämförelse med pojkar 

med ADHD (Kok, Groen, Fuermaier & Tucha, 2016; Diamantopoulou, Henricsson & Rydell, 

2005) är det av relevans att undersöka hur ADHD påverkar flickor i deras vardag. 

Socialstyrelsen (2014) belyser att utredning av misstänkt ADHD hos barn och ungdomar 

huvudsakligen sker inom den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten (BUP). BUP 

arbetar med barn och ungdomar i åldern 6-18 år och deras familjer och nätverk, de erbjuder 

utredning, stöd och behandling samt rådgivning och konsultation. De insatser som BUP 

erbjuder är information om ADHD för patienter och deras närstående samt familjestöd i 

grupp; exempelvis Strategi och COPE (Community Parent Education). BUP tillhandahåller 

även farmakologisk behandling (Barkestam, 2015). 

 

Gillberg (2013) belyser de svårigheter som barn med ADHD utsätts för och visar på att sex av 

tio barn som har en ADHD-diagnos lider av depression och/eller beteendestörning innan 

grundskolan är avklarad. Gillberg förklarar att omgivningens förhållningssätt och tidiga 

insatser kan underlätta för dessa barn som i många fall löper hög risk till psykisk ohälsa. 

Under mellanstadietiden utvecklar de flesta barn en kognitiv förmåga vilken ger dem 

möjlighet att nå insikt om sig själv; barnet förstår att det är litet avvikande i den större 

gruppen och har redan fått erfara misslyckanden både i hemmiljö, skola och på fritiden med 
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aktiviteter och kompisar (Gillberg, 2013). Ett mer anpassat bemötande i ett tidigare skede och 

ökad kunskap kring ADHD och i synnerhet flickor med ADHD kan således underlätta för 

dessa barn både vad gäller normalisering och prestation. Alla barn med ADHD kommer inte 

till BUP, det är de med stora svårigheter som personalen möter. I de fall där skolans insatser 

har fungerat tillfredsställande och i de fall där kamratrelationer eller svårigheter inte blir ett 

hinder i vardagen samt i de fall barnet inte behöver medicin behövs inte hjälp från BUP. De 

barn som kuratorerna på BUP möter i sitt arbete har ofta en lång historia av psykisk ohälsa, 

kantad av depression och ångest, självskadebeteende och riskbeteende. Inte sällan är 

relationerna inom familjen ansträngda sedan flera år liksom att kamratrelationerna är trassliga 

eller rent av obefintliga. Ett effektivare arbetssätt mellan skola och familj samt 

kunskapsspridning däremellan ökar möjligheten att fånga upp flickorna och med rätt insatser 

och stöd har de bättre chanser att leva på samma villkor som sina kamrater. Detta är något 

som Fernell, Kadesjö, Nylander och Gillberg (2014) menar är ett stort problem; alla får inte 

den hjälp som behövs trots att möjligheter till både diagnostik och behandling är goda. Vidare 

poängterar de att samarbetet mellan skola, sjukvård och andra samhällsinsatser är 

undermåligt.  Med Barnkonventionens artikel 2 i ryggen: alla barn har samma rättigheter och 

lika värde (UNICEF, u.å.), är det en självklarhet att ta flickors psykiska ohälsa på allvar, i 

synnerhet som att tidiga insatser vid ADHD är gynnsamma och besparar flickorna lidande 

(jfr. Fernell et al., 2014) . Yrkesverksamma som arbetar med socialt arbete kommer träffa 

dessa flickor som tonåringar och vuxna kvinnor där problematiken kan ha försämrats till följd 

av att de inte har uppmärksammats tidigare. Vidare är det viktigt för flickor med ADHD att 

erhålla adekvat stöd från samhället för att förebygga utvecklingen av en negativ självbild och 

låg självkänsla och därigenom påverka deras livssituation i en mer positiv riktning. Eftersom 

det föreligger brister i hur dagens stöd är utformat för flickor med ADHD samt att 

forskningen inom området är eftersatt måste problematiken som kan härledas till den gällande 

målgruppen uppmärksammas. Med detta som bakgrund kommer denna studie inrikta sig på de 

professionella aktörer som kommer i kontakt med flickor med en ADHD-diagnos och att med 

utgångspunkt från deras erfarenheter av att arbeta med klientgruppen söka förståelse för hur 

detta kan påverka det sociala arbetet.    

 

Syfte 
Syfte är att studera professionella aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med flickor med 

ADHD-diagnos. Deras erfarenheter av hur symptom framträder hos flickor samt deras 

erfarenheter gällande hur symptom skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Studien syftar även 

till att undersöka de professionella aktörernas erfarenheter av att arbeta med flickor med 

ADHD, och hur ADHD påverkar flickor och deras familjer i vardagen samt vilket behov av 

samhällsstöd flickor med ADHD-diagnos och deras familjer kan tänkas behöva. 

 

Frågeställningar 
I. Vilka erfarenheter har de professionella aktörerna av ADHD-symtom hos flickor och 

skillnader i ADHD-symptom mellan flickor och pojkar? 

II. Hur arbetar de olika professionella aktörerna med flickor med en ADHD-diagnos? 

 

III. Hur påverkas flickor och deras familjer i vardagen av en ADHD-diagnos?  

IV. Vilket behov av samhällsstöd och hjälp kan de professionella aktörerna identifiera att 

flickor med ADHD och deras familjer är i behov av? 
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Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning inom området ADHD hos flickor där information gällande 

beteendetyper hos flickor med ADHD, könsspecifika skillnader, diagnos/symptombild, social 

interaktion och kamratrelationer samt lärare och föräldrar presenteras. Den tidiga forskningen 

erhölls genom att flera parallella sökningar gjordes via Örebro universitetsbiblioteks 

sökfunktion Summon, sedermera Primo. Litteratursökningarna avgränsades till att innehålla 

enbart vetenskapligt granskade artiklar publicerade på engelska, tillgängliga i fulltext samt 

publicerade 1990och framåt med sökorden: ’problems identifying girls ADHD’, ’ADHD 

symptoms children’, ’girls and ADHD’, ‘ADHD gender differences’ och ‘ADHD gender 

differences girls’. Avgränsningen genom årtal gjordes enbart för att erhålla förhållandevis ny 

forskning inom området och nyare forskning belyser i större utsträckning hur ADHD påverkar 

flickor. Eftersom mycket av den tidigare forskningen från äldre år är utformad utifrån pojkar 

med ADHD och deras symptombild, kan det anses att dessa studier har förbisett att studera 

hur just flickor påverkas av diagnosen och deras symptombild. Flertalet studier berörde 

samsjuklighet och vuxna individer med ADHD, således exkluderades dessa studier. Valet av 

sökord baserades på generera artiklar med information gällande könsspecifika symptom på 

ADHD samt allmän fakta kring ADHD liksom specifik fakta om ADHD hos flickor. Efter 

litteraturtips erhölls information från olika böcker och rapporter. Sökningar via sökmotorn 

Google genererade i värdefull information, sökorden var då: ’Svenny Kopp avhandling’, 

’flickor med ADHD’, ’girls and ADHD’, ’ADHD insatser’, ’ADHD flickor fördröjd diagnos’, 

’flickor neuropsykiatrisk diagnos’, ’flickor psykisk ohälsa’. 

 

Beteendetyper hos flickor med ADHD 
Nadeau et al. (2002) lyfter fram att det finns olika kvinnliga könsspecifika drag inom ADHD; 

de beskriver dessa flickor som “pojkflickor”, “hypersociala flickor”, “blyga och 

tillbakadragna flickor” samt “begåvade och hyperfokuserade flickor”. Pojkflickorna är den 

grupp som avviker från flickornas sociala värld och samspelar mer med pojkar och deltar i 

aktiviteter som är fysiska, tävlingsinriktade och i vissa fall riskfyllda. Hypersociala flickor 

med hyperaktivitet mynnar oftast ut i att de blir överdrivet verbala. Oftast antar dessa flickor 

rollen som "klassens clown" eller att de vill briljera i sina försök att bli socialt accepterade av 

andra. Senare i tonåren kan dessa flickor vara de som anammar riskfyllda beteenden gällande 

alkohol, droger eller sexuellt beteende. I sina försök att kompensera för svårigheter i skolan 

och ett socialt utanförskap kan de försöka stärka sin självkänsla genom att bli accepterad av 

vänner och därmed försöka väga upp för dåliga prestationer inom andra områden.  Flickorna 

som uppvisar symptom på hyperaktivitet är emellertid de som är lättast att identifiera. De som 

istället är blyga och mer inåtvända och har svårigheter med uppmärksamheten får ofta 

svårigheter inom den sociala interaktionen, i vissa fall föreligger även språksvårigheter främst 

med att uttrycka sig verbalt. Dessa flickor blir ofta nonchalerade och förbisedda av 

omgivningen och detta leder till att de drar sig undan från social gemenskap i jämförelse med 

de hyperaktiva flickorna, vilka å andra sidan får ta emot mer kritik och blir utstötta ur 

gemenskapen. De tillbakadragna flickorna får svårigheter med att hänga med i den verbala 

interaktionen med andra och det kan leda till att de gör sig osynliga i skolan och begränsar sitt 

umgänge till ett fåtal vänner utanför skolan. 

 

Vidare belyser Nadeau et al. (2002) att den sistnämnda typen av flickor med ADHD, de 

begåvade och hyperfokuserade flickorna, är svåra att identifiera och därför blir den grupp av 

flickor med ADHD som i stor utsträckning inte får adekvat hjälp. Flickorna är ofta mycket 
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begåvade och lägger stor energi på att överkompensera för sin odiagnostiserade ADHD. 

Karaktäristiska drag hos de begåvade och hyperfokuserade flickorna är att de är mycket 

driftiga, ängsliga eller överdrivet fokuserade på sina studier. Flickorna lyckas oftast bra i 

skolan och döljer därmed sina ansträngningar bakom studieresultaten. I takt med att de 

studiekraven ökar så kan detta leda till att dessa flickor till slut "går in i väggen" eftersom 

kraven på deras prestationer blir alltför höga och de inte längre förmår att överprestera. 

Utöver detta påtalar Kopp (2012) att flickorna löper risk för samsjuklighet i form av 

depression, ätstörning eller bipolär sjukdom. Studier visar att flickor med ADHD är särskilt 

utsatta, det är troligt att funktionsvariationen ökar sannolikheten för flickor att utveckla ett 

sexuellt riskbeteende, flickor med uppvisade symptom löper större risk än andra att exponeras 

för sexuell utsatthet (White & Buehler, 2012). 40 % av flickorna med ADHD riskerar att 

utveckla sexuella beteendeproblem (Monuteaux, Faraone, Gross, Biederman, 2007) och därtill 

högre risk för tonårsgraviditet (Barkley, 1994).  

 

Könsspecifika skillnader 
Kopp (2012) beskriver könsspecifika symptom som återfinns hos flickor i åldern 7-11 år och 

räknar upp vad som kännetecknar en flicka med ADHD som att hon dagdrömmer, inte 

hänger med i skolan och har läxproblem, hon är svårväckt, svårstartad, glömsk, rastlös, hon 

har aggressionsutbrott hemma, fritidsproblem och känner sig utanför i klassen. Detta innebär 

att flickor måste uppmärksammas på andra grunder än pojkar. Vidare påvisar Gershons 

(2002) studie att flickor med ADHD i jämförelse med pojkar med ADHD uppvisar mindre 

hyperaktivitet, ouppmärksamhet, impulsivitet och utagerande beteende samt att flickor med 

diagnosen har allvarligare intellektuella funktionsvariationer och mer emotionella problem än 

pojkar med samma diagnos.  Rucklidge och Tannock (2001) konstaterar att flickor med 

ADHD i större utsträckning har psykiska besvär som ångest, oro, depression och har större 

svårigheter när det kommer till ”kontrollfokus”, det vill säga; den upplevda känslan av att ha 

kontroll över en situation, än pojkar. Studiens resultat påvisar även att flickor med en ADHD-

diagnos i större utsträckning har svårigheter med ångest, depression, generell stress, 

ogynnsamma relationer till lärare, attributionsstil (återkommande sätt att tillskriva sig själv 

eller omgivningen orsakerna till framgång och misslyckande), kontrollfokus och uppvisar 

sämre resultat på kognitiva- och prestationstester i jämförelse med flickor utan diagnos. 

Vidare indikerar studien att det föreligger en högre risk för flickor med ADHD att utveckla 

psykiska besvär än flickor utan diagnosen och pojkar med ADHD. 

 

Diagnos/symptombild 
Tidigare forskning visar att symptom uttrycks olika hos flickor och pojkar men även att 

symptom uppmärksammas olika mellan könen av omgivningen. Detta har skapat en 

diskussion kring huruvida de bedömningsmanualer som används i diagnostiseringen av 

ADHD måste modifieras för att enklare fånga upp flickor med ADHD (Nadeau et al. 2002). 

King och Waschbusch (2006) belyser att det finns fler flickor i jämförelse med pojkar som 

inte uppfyller DSM-IV-kriterierna för ADHD, men som uppvisar förhöjda symptom på 

ADHD när könsspecifika normer används. Dessa resultat tyder på att det kan finnas ett antal 

flickor som har beteenden och variationer i funktion som är förenliga med ADHD men som 

inte för närvarande kan identifieras utifrån de DSM-IV-kriterierna som är gällande för 

ADHD.  

 

Winther Skogli et al. (2013) menar att flickor med ADHD i större utsträckning uppvisar 

samexisterande symptom som ger försämring i svårighetsgrad och verkställande funktioner 

(exekutiva funktioner), i form av psykiska besvär som exempelvis ångest i jämförelse med 

barn utan ADHD-diagnos. Detta i kontrast till att föräldrars skattning av barnens beteende i 
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större utsträckning skilde barn med ADHD åt från kontrollgruppen med pojkar som inte hade 

ADHD. Studien påvisar vikten av att kombinera självskattningsmetoder och föräldra-

bedömningsmallar för att kunna identifiera samexisterande symptom hos flickor och pojkar 

som redan har diagnosen ADHD. Studien indikerar att självskattningsmetoder kan öka 

förståelsen kring problem som är speciellt upplevda hos flickor med ADHD.  

 

Hasson och Goldenring Fine (2012) framhåller att pojkar med ADHD uppvisar mer impulsiva 

symptom än flickor med diagnos, medan ingen skillnad i symptom gällande uppmärksamhet 

kunde urskiljas. Det förelåg en större skillnad i beteende mellan pojkar med och utan ADHD i 

jämförelse med motsvarande gruppen bestående av flickor. Studiens resultat visar att kön är 

en viktig faktor när det kommer till bedömningen av grundsymptom inom ADHD som 

diagnos vid användning av Continuous Performance Test (CPT). Hasson och Goldenring Fine 

(2012) rapporterar att sambandet mellan kön och impulsivitet är mer vanligt förekommande 

än sambandet mellan kön och uppmärksamhet och att diagnostisering av ADHD i framtiden 

måste utvecklas till att utgå ifrån könsspecifika normer för att möjliggöra utvärdering av 

symptom på ADHD. 

 

Social interaktion och kamratrelationer 
Tidigare forskning påvisar att flickor med ADHD har få, eller inga vänner och att de har svårt 

att skapa och bibehålla relationer eller utesluts. Flickorna har svårigheter med att organisera 

och planera; de upplevs desorienterade. De symptom flickorna uppvisar skiljer sig åt i de 

olika miljöer som brukar studeras; hem, skola och fritid (Zambo, 2008). Vidare belyser 

Hinshaw (2002) studie att flickor med ADHD i större utsträckning än flickor utan diagnosen 

uppvisar tal och språkproblem, depression och ångest, störande och internaliserande beteende, 

sämre kognitiv förmåga och större svårigheter gällande skolprestation samt kamratrelationer. 

Studiens resultat framhöll att flickor med den huvudsakligen ouppmärksamma formen av 

ADHD i större utsträckning var isolerade men mindre utstötta och utfrysta av kamrater än de 

flickor med ADHD av kombinerad typ men uppgav att de ändå kände sig ensamma. Greene et 

al. (2001) menar att flickor och pojkar med ADHD uppvisar liknande brister i social funktion 

och att samsjuklighet med andra diagnoser ökar risken för social problematik hos både pojkar 

och flickor med diagnosen. Studiens resultat framhöll att flickor med ADHD uppvisar sämre 

social funktion än flickor utan diagnos och har mer omfattande sociala svårigheter på fritiden 

medan pojkar med ADHD uppvisar mer sociala svårigheter i skolan. Liknande resultat 

gällande flickor med ADHD-svårigheter inom social funktion framhåller Kok et al. (2016) 

som beskriver att flickor med ADHD har ökade svårigheter med vänskapsrelationer och 

sociala interaktioner brister i den sociala kompetensen och i större utsträckning är utsatta för 

social utsatthet och mobbning än flickor utan ADHD. 

 

Diamantopoulou et al. (2005) studie beskriver att symptom på ADHD som yttrar sig i dåligt 

uppförande, interna problem och en låg nivå av inställsamt beteende är relaterat till en högre 

nivå av ogillande från kamrater. Fastän symptom på ADHD i studien relateras till mer 

ogillande från kamrater rapporterade inte barn med starka symptom på ADHD mer känslor av 

ensamhet i jämförelse med barn som uppvisar svaga symptom på ADHD. Barn med en hög 

nivå av ADHD-relaterade symptomatiska självuppfattning var inte relaterad till kamraters 

ogillande. Vidare framhåller studien att kamrater tolererade en högre nivå av uppvisade 

symptom på ADHD från pojkar än från flickor och detta stödjer hypotesen om att det 

föreligger en könsskillnad mellan hur pojkar och flickors symptom på ADHD skiljer sig åt 

samt att omgivningen tolkar pojkar och flickor med ADHD olika.  
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ADHD symptom uppmärksammas olika beroende på kontext 

Tidigare forskning belyser att det finns en skillnad mellan hur symptom på ADHD 

uppmärksammas beroende på i vilken miljö/kontext symptom framträder samt beroende på 

kön. Abikoff et al. (2002) studies resultat visar att flickor med ADHD är mer verbalt 

aggressiva mot kamrater än flickor utan diagnosen. Det rapporteras att flickorna överlag 

uppvisar ett mindre aggressivt beteende, hamnar i färre konflikter, uppvisar färre symptom på 

ADHD samt har bättre grovmotorik än pojkar med diagnosen. Studiens resultat visar även att 

det finns könsskillnader gällande hur symptom uppmärksammas i skolmiljö och bekräftar 

tidigare kunskap gällande varför flickor identifieras senare än pojkar när det kommer till en 

ADHD-diagnos. Hartung, Willcutt, Lahey, Pelham, Loney, Stein & Keenan (2002) framhåller 

att lärarna beskriver flickor med ADHD som mindre hyperaktiva och ha mindre problem med 

störd uppmärksamhet i jämförelse med pojkar med samma diagnos. Mammorna till de barn 

som deltog i studien uppgav att flickor och pojkar med ADHD hade lika stora svårigheter med 

störd uppmärksamhet och nedsatt funktion till följd av ADHD-symptom.  Studiens resultat 

indikerar emellertid på att symptom hos pojkar är lättare att identifiera i skolmiljö i jämförelse 

med flickor. Studien fann inga signifikanta könsskillnader gällande kognition och akademiska 

resultat men studien kunde urskilja att flickor med ADHD presterade likartat i skolan i 

jämförelse med flickor utan ADHD samt att grupp pojkar med ADHD presterade sämre i 

skolan än pojkar utan ADHD.  

 

Derks et al. (2007) studie påvisar att pojkar och flickor med ADHD uppvisar samma nivå av 

psykiatriska sjukdomar och skolrelaterad problematik enligt deras mammor.  Mammorna som 

deltog i studien rapporterade liknande nivåerna av aggression och uppmärksamhetsproblem 

hos pojkar och flickor med ADHD. I kontrast till detta visade studien att lärarna konsekvent 

uppskattade att pojkar med ADHD i större utsträckning uppvisar symptom på 

uppmärksamhetsproblem och aggression än flickor med ADHD. Studien belyser därmed att 

könsskillnader varierar beroende på kontext; pojkar och flickor med ADHD är klassade att 

bete sig annorlunda i skolan, men inte hemma. Den högre nivån gällande att lärare 

rapporterade problembeteende i skolan kan förklara att män är överrepresenterade med 

ADHD-diagnos i kliniska situationer i jämförelse med kvinnor. 

Metod 

I detta avsnitt kommer de metodologiska reflektionerna avseende den föreliggande studien att 

redovisas. Detta innebär att de aktuella områdena val av metod, vetenskapsteoretisk ansats, 

urval av respondenter, presentation av respondenter, uppbyggnaden av intervjuguide, 

genomförandet av intervjuer, bearbetning och analys av data, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet samt etiska överväganden kommer att redovisas och motiveras.  

 

Vetenskapsteoretisk ansats 
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att hermeneutiken baseras på att studera tolkningen av 

texter och därmed blir syftet med hermeneutiken att utvinna en giltig och gemensam 

förståelse av en texts innebörd. Den hermeneutiska cirkeln beskriver på vilket sätt meningen 

med en text kan tolkas och att förståelsen av en text sker genom att de enskilda delarnas 

mening i en text kan förändra den ursprungliga meningen hos texten som helhet och vice 

versa. Detta växelspel där texten tolkas fortsätter tills en sannolik mening som är fri från inre 

motsägelser inom texten har hittats. Studien har därmed en hermeneutisk ansats då den 

baseras på tolkningar och analys av det som framkommer i intervjuer med respondenterna. 

Insamlat data baseras på intervjuer med personal på BUP, på deras egna erfarenheter, åsikter 
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samt deras tolkningar och analys av patienters upplevelse och har således en hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk grund. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att intervjutexter 

innehåller både skapandet och tolkandet av en text eftersom intervjuaren bidrar till att skapa 

texterna samt uppvisa sin tolkning av det som studerats i ett samspel med intervjupersonen. 

Därmed sker en hermeneutisk tolkning redan under det att intervjutexten skapas. Detta bidrar 

till att författarna till denna c-uppsats redan innan intervjutexten har framträtt, genom sin 

förförståelse, har påverkat textens utformning.  Då uppsatsens karaktär utgörs av att vara en 

blandning av induktiv- samt deduktiv ansats, så kallad abduktiv ansats, möjliggörs en större 

flexibilitet för forskaren att hantera både teori och hypotes (Patel& Davidsson, 2003). 

Lindgren (2014) förklarar att en abduktiv ansats utgår ifrån att växla mellan att ha en induktiv 

utgångspunkt gällande att utveckla koder och teman utifrån insamlad data och en deduktiv 

ansats där skapandet av koder och teman testas mot en befintlig teoriram (Lindgren, 2014). 

Den abduktiva ansatsen kommer att användas som analysverktyg då slutsatser och teorier 

kommer att skapas med insamlad empiri som utgångsläge men även där tolkningar av teorier 

och begrepp som återfinns i tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer att 

användas i analys.  

 

Val av metod 
Studien har en kvalitativ ansats vilket motiveras av att det är de subjektiva erfarenheterna och 

åsikterna hos de yrkesverksamma som arbetar med flickor med ADHD som kommer 

undersökas. Studiens fokus kommer att bestå i att utifrån respondenternas erfarenhet beskriva 

och skapa förståelse kring deras föreställningar om flickor med ADHD och därmed syftar den 

föreliggande studien inte till att generera statistiskt säkerställda orsakssamband eller 

generaliserbara resultat som enligt Hjerm och Lindgren (2014) är vanligt förekommande i 

kvantitativa studier. Studiens kvalitativa ansats återspeglas i val av datainsamlingsmetod, 

kvalitativa intervjuer samt analysmetod som har utformats efter syftet med studien. 
 

Urval av respondenter 
Eftersom syftet med den föreliggande studie är att undersöka professionellas subjektiva 

erfarenheter och åsikter kring målgruppen har respondenterna valts ut efter kriterierna att de 

ska arbeta med flickor som har ADHD och inneha kunskap inom det aktuella området. 

Urvalet är således ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att respondenter väljs ut på 

grund av att de har relevant kunskap om det som ska studeras. Ett strategiskt urval kan ske när 

forskaren är bekant med forskningsfältet och lätt kan komma i kontakt med intervjupersoner. 

Respondenterna väljs sedan ut genom i förväg bestämda kriterier som exempelvis yrkesgrupp 

(Nilsson, 2014). Inom BUP finns olika professioner med olika ”expertis”, men för att hålla 

fokus på de sociala aspekterna som ämnas studeras i föreliggande studie inkluderades 

kuratorer, specialpedagoger samt sjuksköterskor eftersom de har en social ansats i sitt arbete 

med flickorna. Professionerna erbjuder olika former av stödinsatser och behandling som riktar 

sig till flickorna och deras familjer. Kuratorerna träffar föräldrarna i stödsamtal och ibland 

även flickorna i individuell behandling parallellt medan specialpedagogerna som arbetar med 

flickornas skolmiljö utifrån ett individuellt behovsperspektiv. Sjuksköterskorna inkluderades 

eftersom de står för större delen av behandlingen av flickorna.  

 

Respondenterna till intervjuerna kontaktades genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som 

skickades ut via mejl till enhetscheferna på en BUP-mottagning i Mellansverige med en 

förfrågan om att vidarebefordra informationsbrevet till kuratorer, specialpedagoger samt 

sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna för studiens urval. Informationsbrevet innehöll 

information gällande studiens syfte samt vilka villkor som låg till grund för intervjuerna enligt 
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individskyddskravet.  Urvalsprocessen resulterade i att tre kuratorer, en specialpedagog samt 

två sjuksköterskor valde att delta i föreliggande studie.  

 

Presentation av respondenter 

Respondent 1: Socionom som har jobbat som kurator på BUP i tre år. Arbetsuppgifterna 

består i att göra nybedömningsintervjuer med föräldrar till barn med ADHD för att urskilja 

om de hör till BUP:s verksamhet. Vidare arbetar kuratorn med föräldrastöd, bistår med den 

sociala delen i den neuropsykiatriska utredningen samt har enskilda stödsamtal med barn och 

ungdomar. Kuratorn samverkar även med andra professioner. Kuratorn har erfarenhet av att 

jobba med flickor med ADHD men jobbar inte direkt med flickorna utan fokus ligger på att 

möta föräldrar i föräldrastöd när barnet fått en ADHD-diagnos.  

Respondent 2: Socionom som har jobbat som kurator på BUP i två år. Arbetsuppgifterna 

består i att ge behandling för psykiska åkommor såsom depression och ångest. Kuratorn har 

inte träffat så många patienter med ADHD i sitt arbete, men de har i förekommande fall varit 

flickor. De patienter som kuratorn har arbetat med har haft samsjuklighet med ADHD, 

depression eller ångest och några av individerna har inkommit för att få behandling mot 

depression eller ångest och det har då uppmärksammats att de har en bakomliggande 

neuropsykiatrisk funktions-variation.  

Respondent 3: Socionom med vidareutbildning inom psykoterapi och arbetar som kurator på 

BUP sedan 2011. Arbetsuppgifterna består i att ge behandlande samtalsterapi i grupp eller 

enskild behandling enligt Kognitiv beteende terapi (KBT) eller speciellt framtagna program 

som exempelvis ”Cool Kids” eller ”Chilled”, som är en gruppbehandling för barn respektive 

tonåringar. Vidare arbetar kuratorn med den sociala delen av en neuropsykiatrisk utredning 

samt med samverkan gällande t ex skolmöten och anmälningar. I arbetsuppgifterna ingår även 

att hålla i information om olika psykiatriska diagnoser, psykoedukation och föräldra-

utbildningar.  

Respondent 4: Sjuksköterska som utbildar sig till specialistsjuksköterska med inriktning 

psykiatri och har jobbat på BUP i 4 år. Arbetsuppgifterna består av medicinuppföljning vid 

medicinsk behandling av ADHD samt arbete med fokus på olika delar i individens liv; såsom 

mat, sömn, skolgång, de sociala aspekterna samt familjerelaterade områden. Vidare arbetar 

sköterskan med att delge ADHD-information till föräldrar som har barn som nyligen blivit 

diagnostiserade med ADHD, hålla i föräldrautbildningen ”Strategi” samt individuella samtal 

med barn och ungdomar med depressionsproblematik eller ångest.  

Respondent 5: Sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri 

och har jobbat på BUP i 6 år. Arbetsuppgifter består i att träffa barn och ungdomar med 

ADHD/ADD-diagnoser samt individer som har samsjuklighet. Arbetsuppgifterna är inriktade 

på behandling och framförallt den medicinska behandlingen men består även av att arbeta 

med rådgivnings- och nyanmälningstelefonen samt aktualisering av ärenden och bedömning 

av vårdnivå. Sjuksköterskan håller även i föräldrautbildningar.  

Respondent 6: Specialpedagog som har jobbat på BUP i 8 månader och innan dess inom 

grundskolan. Specialpedagogen arbetar med utredning gällande de skolrapporter som är en 

del i bedömningen av neuropsykiatriska utredningar. Ser till att samarbetet mellan skola och 

föräldrar fungerar, är med i utformningen av anpassning och stöd i skolundervisningen samt 

sitter med vid möten för samordnad individuell plan (SIP-möten) med andra professioner. 
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Konstruktion av intervjuguide 
Nilsson (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod ger intervju-

personerna utrymme att förklara sina tankar och upplevelser av det aktuella temat som ska 

studeras. Därmed genererar kvalitativa intervjuer en större möjlighet för forskaren att tolka 

och finna en djupare förståelse till fenomenet som studeras. Eftersom studien ämnar att 

undersöka de professionellas erfarenheter och åsikter kring ett fenomen är kvalitativa 

intervjuer lämpliga då tillvägagångssättet ökar tillgången till data som speglar 

respondenternas kunskap och synpunkter. De kvalitativa intervjuerna i studien utgörs av sex 

stycken semistrukturerade intervjuer. Nilsson (2014) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer är flexibla i sin natur till följd av att svarsalternativen, till skillnad från 

enkätundersökningar, inte är fasta och därmed genererar att intervjupersoner kan reflektera 

och själv välja vad de vill svara på.  

 

Nilsson (2014) beskriver att semistrukturerade intervjuer utgörs av en på förhand utformad 

intervjuguide som bidrar till att intervjuaren har mer kontroll över intervjuns struktur och 

riktning. De förberedda frågorna fokuserar på syftet och de olika teman som ska studeras. 

Intervjuguiden utformades efter att studiens frågeställningar strukturerades till fyra olika 

teman (bilaga 2); vilka erfarenheter de professionella aktörerna har av ADHD-symptom hos 

flickor, vilka skillnader i ADHD-symptom kan de professionella aktörerna identifiera mellan 

flickor och pojkar, vilket behov av samhällsstöd och hjälp kan de professionella aktörerna 

identifiera att flickor med ADHD och deras familjer är i behov av samt hur de olika 

professionella aktörerna arbetar med flickor med en ADHD-diagnos. Vidare strukturerades 

underfrågor som var av en utforskande karaktär med utgångspunkt i att få respondenterna att 

reflektera över sina erfarenheter och åsikter. Nilsson (2014) beskriver att intervjufrågorna bör 

vara av en öppen karaktär och noggrant formulerade för att inte försämra studiens validitet. 

Därför utformades intervjuguiden att innehålla mer öppna frågor än ledande frågor som skulle 

kunna riskera att respondenternas subjektiva erfarenheter påverkades.  

 

De aktuella temana som intervjuguiden grundar sig i har utformats efter att relevanta teorier, 

begrepp och tidigare forskning inom det aktuella området noggrant har studerats. Detta för att 

bidra till att formuleringen av frågor gällande det som skulle studeras blev så tydliga som 

möjligt och i sin tur generera i mer nyanserade svar för att besvara studiens syfte. 

Intervjuguiden utformades så att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att 

vidareutveckla intresseväckande svar som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte. 

Kvale och Brinkmann (2014) påvisar att inledande frågor under en intervju kan öka 

respondentens bekvämlighet inför att bli intervjuad samt att avslutande frågor ger 

respondenten chans till att kommentera sina svar och ta upp frågor som denne tänkt på under 

intervjun. I intervjuguiden gavs utrymme för inledande samt avslutande frågor i enlighet med 

detta, med motivering i att de professionella aktörerna kanske var ovana i positionen att bli 

intervjuade och att inledande frågor kunde öka bekvämligheten för dem under 

intervjusituationen. Under intervjutillfället användes tolkande frågor som enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan användas för att sammanfatta det som sagt och ge respondenterna 

tillfälle att dementera om intervjuaren har uppfattat svaret korrekt samt för intervjuarens del 

öka tillförlitligheten (reliabiliteten) inför kommande analys. 

 

Genomförande av intervjuer 
Innan genomförandet av intervjuerna informerades respondenterna om studiens 

förutsättningar och forskningsetiska krav via ett informationsbrev. Informationsbrevet 

innehöll en presentation av studiens syfte, beskrivning av datainsamlingsmetod, tidsram och 

plats för intervjun, samt de forskningsetiska villkoren för hur empirin skulle samlas in. I 
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enlighet med dessa etiska krav har intervjupersonerna innan intervjun genomfördes tagit del 

av informationen gällande studien. Vidare fick respondenterna information om att deras ålder 

och namn inte kommer framgå i studien samt att namnet på arbetsplatsen samt citat från 

intervjuer kommer avidentifieras enligt konfidentialitetskravet så långt det är möjligt. 

 Samtycket till deltagandet i studien inhämtades muntligt och respondenterna hade 

möjligheten att fråga om informationen som framkom i informationsbrevet före, under samt 

efter genomförandet av intervjun. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att forskningsintervjuns premisser påverkas av ett 

ömsesidigt samspel mellan intervjuaren och respondenten i form av hur de reagerar samt 

påverkar varandra. Intervjusituationen kan väcka positiva känslor eller motsvarande negativa 

känslor i form av ångest och försvarsreaktioner hos både intervjuaren och respondenten. 

Dessa aspekter togs i beaktning när premisserna för intervjusituationen utformades och valet 

av att utföra kvalitativa intervjuer motiverades med att intervjuer skulle utföras med 

professionella aktörer om deras erfarenheter. Därmed antogs att intervjupersonerna skulle 

vara bekväma i deras professionella roll och över att delge information gällande deras 

professionella erfarenheter av flickor med ADHD. Intervjupersonerna hade även friheten att 

själva välja var intervjun skulle äga rum detta utifrån ett antagande avseende att valfrihet av 

plats skulle gynna bekvämligheten för respondenterna. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar att beskriva och förstå meningen hos centrala 

teman i den intervjuades livsvärld (erfarenheter av att arbeta på BUP) och den centrala 

utgångspunkten är att förstå innebörden av vad respondenten säger. Därför behöver 

intervjuaren vara lyhörd och observant på hur intervjupersonen säger saker, det vill säga att 

intervjuaren måste kunna tolka tonfall, ansiktsuttryck och eventuellt andra fysiska uttryck. Det 

blir därför viktigt att lyssna både till innebörden och beskrivningarna som intervjupersonen 

direkt förmedlar i ord men också till det budskap som är outtalat eller dolt. Beslutet att 

intervjusituationen skulle utformas med direkta intervjuer baserades på att en direkt kontakt 

skulle bidra till att mer värdefull och djupare empiri kunde erhållas (Kvale& Brinkmann, 

2014).  

 

Underlaget för den föreliggande studien utgörs av sex genomförda intervjuer med en 

varierande varaktighet mellan 20 minuter och 50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med 

ljudinspelare på mobiltelefon efter respondenternas samtycke till detta. Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter fram att kvalitativa intervjuer med fördel kan spelas in och att detta ökar 

intervjuarens koncentration på det aktuella ämnet och lyhördhet inför vad som sker under 

intervjutillfället. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjuaren genom att tolka in 

och omformulera det underförstådda budskapet kan ställa en fråga till intervjupersonen och 

därmed få bekräftelse om dennes tolkning är korrekt eller inte. Valet av en direkt kontakt 

under intervjutillfället kan även härledas till denna aspekt att det inte skulle ha fungerat att 

läsa av samt tolka in de fysiska uttrycken i samspelet med intervjupersonen på samma sätt vid 

en telefonintervju och att det skulle ha påverkat i vilken utsträckning intervjuaren hade kunnat 

upptäcka samt tolka värdefull information som skulle kunna bidra ytterligare i besvarande av 

den föreliggande studiens syfte.  

 

Bearbetning av data 
Data som inhämtats från studiens genomförda intervjuer transkriberades i sin helhet för att ge 

intervjusamtalet en form som bättre lämpar sig för analys och för att undvika att betydelsefull 

empiri skulle gå förlorad (Kvale& Brinkmann, 2014). Intervjumaterialet har bearbetats, 

analyserats och tolkats efter en tematisk analys. Booth et al. (2012) nämner att en tematisk 
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analys är vanligt förekommande när en kvalitativ studie genomförs. En tematisk analys utgår 

ifrån transkribering och kodning av data, tematisk organisering av det material som framkom 

efter kodning och kartläggning av mönster i återkommande teman. En kvalitativ analysmetod 

i form av en tematisk analys har använts i studiens bearbetning av insamlad data och 

genomförts enligt en modell i sex steg av Braun och Clarke (2006), (se bilaga 3). Tematisk 

analys som analysmetod används för att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) 

i insamlad data. Vidare påtalas att tematisk analys med fördel kan användas för att identifiera 

skillnader och likheter i datamaterial. Metoden kräver inte samma tekniska eller teoretiska 

förkunskap om tillvägagångssättet i jämförelse med andra analysmetoder, som exempelvis 

Grounded Theory. Detta bidrar till att en tematisk analys är en lämplig analysmetod även för 

oerfarna forskare. Eftersom studiens syfte utgår ifrån att det finns skillnader mellan flickor 

och pojkar med ADHD och med specifik inriktning mot hur en ADHD-diagnos påverkar 

flickor i vardagen valdes en tematisk analys utifrån att den med fördel kan användas för att 

urskilja skillnader och likheter i teman samt urskilja mönster i befintlig data. Vidare eftersom 

den föreliggande studien har en abduktiv ansats gav en tematisk analys möjligheten att utgå 

ifrån både en induktiv och deduktiv ansats samt att en tematisk analys är lätt att förhålla sig 

till om man är oerfaren gällande analys (Braun & Clarke, 2006). Med grund i en tematisk 

analys kan syftet med studien uppfyllas genom att öka förståelsen för hur flickor med ADHD-

symptom uttrycker sig, hur könsspecifika normer påverkar flickor med ADHD-beteende samt 

vilket behov av stöd och hjälp som professionella kan identifiera hos flickor med en ADHD-

diagnos och därmed identifiera vilka områden flickor med ADHD har svårigheter inom. 

 

Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att analysprocessen utgick från att vara både 

deduktiv och induktiv. Den induktiva kodningsprocessen innebär att teman identifieras utan 

eller med lite anknytning till en i förväg bestämd teoretisk referensram medan en deduktiv 

kodningsprocess har en nära anknytning till teoretiska samt analytiska intressen gällande det 

valda området (Braun & Clarke, 2006). En bred och fördjupad bearbetning gällande 

kunskapsläget kring flickor med ADHD gjordes före intervjuer och analys med en klar 

avgränsning till genusteori och det biopsykosociala perspektivet; därigenom påverkades val 

av respondenter, utformandet av intervjuguide, förförståelse inför fenomenet samt 

kodningsprocessen av en i förväg bestämd teoretisk ram enligt en deduktiv ansats. Den 

deduktiva kodningsprocessen genererade initiala teman som låg i linje med genusteori och det 

biopsykosociala perspektivet gällande 1) Symptom på ADHD hos flickor 2) Konsekvenser av 

försenad diagnos, 3) Stöd och hjälp till flickor med ADHD och deras familjer, 4) Samverkan 

mellan professioner, 5) Svårigheter för flickor med ADHD i olika miljöer. De initiala temana 

tolkades sedan om och resulterade i fyra stycken teman; Symptombild hos flickor med ADHD, 

Hur ADHD påverkar flickor i deras vardag, Stöd till flickorna och deras familjer utifrån ett 

helhetsperspektiv och Problematik gällande bedömningskriterier och konsekvenser av en 

fördröjd ADHD-diagnos hos flickor. Vidare har den tematiska analysen utgått ifrån en 

induktiv kodningsprocess där teman även har identifierats utan eller med liten anknytning till 

en teoretisk referensram där teman som har identifierats är starkt sammankopplade med vad 

som kommer fram ur den bearbetade empirin. Efter analysprocessen gjordes en teoretisk 

fördjupning inom social interaktionism gällande stigma- och stämplingsteori som kunde 

förklara de teman som identifierats med en induktiv ansats gällande individers 

identitetsskapande och sociala processer som sammanfattades med namnet Tonårstid och 

riskbeteende, och sedan sammanfogades med resultatet.  

 

I den tematiska analysen identifierades teman på en latent nivå, vilket innebär att forskaren 

inte söker efter det explicita i meningen i berättelsen utan eftersträvar en tolkning av 

underliggande idéer, antaganden, konceptualisering och ideologier som i teorin formar eller 
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informerar det explicita i data. Resultatet från en latent tematisk analys bygger på att inte 

enbart vara beskrivande utan även teoretiserande (Braun & Clark, 2006). De teman som 

urskildes ur insamlad empiri analyserades sedan utefter genusteori, stigma och 

stämplingsteori samt ett biopsykosocialt perspektiv för att ge en vidare förklaring till hur 

underliggande strukturer, normer och värderingar i samhället samt olika förklaringsmodeller 

på ADHD utifrån det biopsykosociala perspektivet påverkar flickor med en funktionsvariation 

enligt studiens frågeställningar. Därmed utgörs analysen även av en hermeneutisk ansats där 

det centrala har varit att tolka och utvinna en gemensam förståelse av innebörden utifrån det 

data som studerats. Den hermeneutiska cirkeln består i att förståelsen av en text sker genom 

att tolka helheten utifrån delarna och vice versa. Detta växelspel fortsätter tills det att en 

gemensam mening/sanning som är fri från inre motsägelser har hittats (Kvale& Brinkmann, 

2014). I föreliggande studie har de olika delarna i texten utifrån det som framkommer som 

teman tolkats utifrån valda teorier samt utifrån de underliggande samhällsstrukturerna, 

normerna och värderingar. Tolkningen sker utifrån ett genusperspektiv samt olika 

förklaringsmodeller utifrån det biopsykosociala perspektivet som kan ligga till grund för det 

som faktiskt uttalas. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet.  
Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att en studies validitet baseras på om den undersöker 

det den är avsedd att undersöka; det vill säga om en studies resultat kan anses vara tillförlitligt 

och giltigt. Fejes och Thornberg (2015) belyser att det inom kvalitativ forskning är mer 

passande att använda begreppen trovärdighet och tillförlitlighet än validitetsbegreppet. Dessa 

begrepp berör hur noggrann och systematisk forskaren har varit under hela forsknings-

processen, och framhåller vikten av att kunna redovisa hur forskningsprocessen har gått till 

relaterat till datainsamling och analys för att därmed motivera hur trovärdiga och tillförlitliga 

studiens resultat rådet föreliggande syftet med studien avser att erhålla professionella 

aktörernas subjektiva erfarenheter av att arbeta med flickor med ADHD och hur symptom 

framträder hos flickor, deras erfarenheter gällande hur symptom skiljer sig åt mellan flickor 

och pojkar samt deras identifiering av konsekvenser och behov av stöd för målgruppen och 

deras familjer. Därför var syftet med studien utformat efter att erhålla de professionella 

aktörernas subjektiva erfarenheter och på ett sätt där en kvalitativ metod med fördel kunde 

användas.  Användandet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod baserades 

på en i förväg bearbetad intervjuguide som utformats efter studiens syfte och frågeställningar 

och möjliggjorde att respondenterna hade utrymme för reflektion och fria associationer inom 

ramen för det som skulle studeras. Studiens resultat har en nära förankring i det föreliggande 

syftet med studien och därmed är studiens validitet i liknelse med trovärdighet hög. Under 

insamlandet av empiri kunde det urskiljas att en viss teoretisk mättnad uppnåtts gällande att 

respondenternas svar i stor utsträckning liknade varandra, vilket kan tolkas som att studiens 

validitet i liknelse med trovärdighet är hög. Vidare anses den föreliggande studiens 

datainsamlingsmetod som berör urval av respondenter, konstruktion av intervjuguide, 

bearbetning av data samt analysprocessen vara adekvat redovisad. Därmed kan studien anses 

ha en hög trovärdighet och därmed en hög tillförlitlighet.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) framför att en studies reliabilitet baseras på i vilken utsträckning 

en studies resultat är replikerbart, det vill säga huruvida resultatet skulle kunna rekonstrueras 

på samma sätt vid ett annat tillfälle med en annan intervjuare. Fejes och Thornberg (2015) 

framhåller att det inom kvalitativ forskning är mer vanligt förekommande att använda 

begreppet tillförlitlighet som kan liknas vid reliabilitetsbegreppet som är vanligt 

förekommande inom kvantitativ forskning. Tillförlitlighetsbegreppet handlar om att på ett 

noggrant och systematiskt sätt kunna redovisa forskningsprocessen relaterat till datainsamling 
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och analys för att därmed motivera tillförlitligheten i studiens resultat och öka resultatets 

replikerbarhet. Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats av att intervjutillfällena utgick ifrån 

en utformad semistrukturerad intervjuguide som gjorde det möjligt för respondenterna att 

reflektera samt associera relativt fritt samt att det från intervjuarens sida fanns utrymme för 

följdfrågor. Detta kan medföra att studiens tillförlitlighet kan ha påverkats eftersom det 

möjliggör att respondenterna i viss utsträckning kan påverka vad de väljer att associera till 

och detta påverkar därmed det deras svar på en viss fråga. Kvale och Brinkmann (2014) 

poängterar även att ledande frågor vid ett intervjutillfälle kan påverka studiens intervjuresultat 

eftersom det kan sägas styra respondenternas svar utifrån intervjuarens perspektiv. Samtidigt 

diskuteras det faktum att användandet av ledande frågor kan verka positivt för en studies 

reliabilitet genom att de kan användas för att pröva tillförlitligheten i respondenternas svar 

och på så sätt verifiera intervjuarens tolkning/antagande.  I studien har ledande frågor så långt 

det varit möjligt undvikits i utformandet av intervjuguide och under intervjutillfällena med 

motivering att inte påverka respondenternas svar då deras subjektiva åsikter och erfarenheter 

har efterfrågats. Vidare har vissa ledande frågor ställts i form av tolkande frågor (Kvale& 

Brinkmann, 2014) i syfte att ge respondenterna möjlighet att bekräfta huruvida intervjuarens 

tolkning av deras svar var korrekt eller ej och därmed i vissa fall även det bakomliggande 

antagandet som baserats på studiens syfte.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att transkribering av inspelade intervjuer alltid 

handlar om en subjektiv tolkning av det som sagts och belyser vikten av att inneha tydliga 

instruktioner gällande syftet och utformningen av transkriberingen om det är fler än en person 

som samlar in empiri och bearbetar data för att öka en studies reliabilitet i likhet med 

tillförlitlighet. Studiens insamlande och bearbetning av empiri har utförts av två personer, 

intervjuerna har bandats för att underlätta transkriberingen av innehållet mer precist och har 

utgått ifrån klara instruktioner om hur intervjuerna ska transkriberas samt vilket syfte 

utskriften har och detta har påverkat i vilken utsträckning de enskilda subjektiva tolkningarna 

av texterna har minimerats och en högre nivå av tillförlitlighet har erhållits.  Vidare kan det 

anses att författarnas tolkningar och förförståelse kan ha påverkat reliabiliteten till följd av hur 

intervjutexter transkriberades, vilka delar ur den befintliga empirin som ansågs vara viktiga 

och tillskrevs betydelse i analysen och därmed kan resultatet ha blivit annorlunda om empirin 

hade bearbetats av någon annan.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att generaliserbarhet i kvalitativa forskningsresultat 

ofta ifrågasätts eftersom kvalitativ forskning sällan producerar data som kan överföras till att 

gälla andra miljöer, grupper eller situationer. Eftersom de flesta kvalitativa studier utgår ifrån 

ett icke-slumpmässigt urval där urvalspopulationen har valts ut efter på förhand bestämda 

kriterier för att få tillgång till en viss typ av kunskap om just den gruppen kan inte resultatet 

statistiskt generaliseras till populationen i sin helhet och får därmed en låg generaliserbarhet. 

Den föreliggande studien är baserad på ett strategiskt urval vilket innebär att resultatet inte 

kan generaliseras till att gälla för hela populationen som respondenterna representerar. 

Resultatet går enbart att generalisera utifrån de representerande professionerna vid den 

gällande BUP-mottagningen. I kvalitativa genomförda studier utgår man därför ofta ifrån en 

analytisk generaliserbarhet (teoretisk generaliserbarhet) när generaliserbarhet diskuteras. Den 

analytiska generaliserbarheten utgår från att en kvalitativ generalisering kan appliceras på 

skapandet av teoretiska förslag; dt vill säga att en bedömning görs om resultaten från en 

undersökning kan bistå i att förklara vad som kommer ske i en annan situation (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Trots att studiens resultat inte kan generaliseras kan resultatet ses som en 

indikation på vilket samhällsstöd flickor med ADHD och deras familjer är i behov av utifrån 
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respondenternas erfarenheter av att jobba med flickor med ADHD. Resultatet kan vidare ligga 

till grund för hur professionella aktörer bör arbeta med flickor med ADHD. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) belyser vikten av individskyddskravet som kan delas in i fyra huvud-

krav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. I enlighet med dessa krav har intervjuerna utformats genom att ge 

respondenterna adekvat information om studiens syfte, och tilldelats information gällande att 

det är frivilligt att medverka i studien såväl innan som under intervjuns genomförande. 

Samtycke till att delta i studien har inhämtats från respondenterna och information gällande 

konfidentialitet och att den information som erhålls från intervjuerna enbart kommer att 

användas i gällande studie. Förhandsinformationen gällande utformningen av intervjuerna och 

syftet med studien har sammanfattats i ett brev som respondenterna tagit del av innan 

intervjuerna genomförs. Vidare har konfidentialitet eftersträvas genom att intervjupersonernas 

exakta ålder och namn inte framgår i studien. Det samma gäller deras arbetsplats och citat 

från intervjuer som finns med i uppsatsen har avidentifierats så långt det varit möjligt. Detta 

för att öka deras förtroende till att tala fritt under intervjun utan att oroa sig för att någon ska 

kunna identifiera dem och bedöma det som framkommit under intervjun. Det finns dock alltid 

en risk att andra, t ex arbetskamrater kan identifiera och hänföra uttalanden till informanten. 

Vidare bör en etisk aspekt övervägas gällande hur författarna till denna C-uppsats ska undvika 

att upprätthålla eller bidra till stereotypiska kategoriseringar och stigmatisering av individer 

med ADHD-diagnos. Detta medför att författarna måste vara noggranna i vilka formuleringar 

kring ADHD som presenteras. Billingsdal (2015) menar att en variation anses vara mer 

inkluderande och normaliserande än en nedsättning, varför begreppet funktionsvariation har 

valts att använda istället för funktionsnedsättning eller funktionshinder. 

Tolkningsram 

Tolkningsramen kan sägas ange vilka ”glasögon” som används under det att empirin 

analyseras. Nedan följer en beskrivning av de teorier och teoretiska begrepp som kommer att 

ligga till grund för en analys av insamlad empiri. De teorier och teoretiska begrepp som har 

används är genus, stigma och stämplingsteori samt det biopsykosociala perspektivet. 

Genusbegreppet används som en tankeram kring studien då den genomsyras av ett 

genusperspektiv i sin helhet.  

Genus 
Barron (2004) framhåller att genus handlar om de normativa sociala föreställningar som finns 

om hur individer bör samt inte bör agera beroende på kön. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan det förklaras med att individer föds in i sociala förväntningar som baseras på 

värderingar, krav och rådande normer beroende på vilket kön individen tillhör. Dessa sociala 

förväntningar sker genom de sociala samspelen som sker mellan individer där det genom 

sociala processer, som berör rådande maktperspektiv, skapas olika förväntningar på kön och 

därmed olika förutsättningar i samhället. Genom sociala processer samt historiska processer 

förstärks könsroller i samhället och individens vardag. Med en syn på genus som något 

som konstrueras är det möjligt att påverka de rådande villkor och sociala positioner som 

tilldelas individer i samhället som leder till en maktobalans på grund av könstillhörighet. 

Genusperspektivet fokuserar därför på att begreppet genus eller kön är centralt för att förstå 

alla sociala maktrelationer och processer som finns i samhället liksom att det föreligger ett 

problem utifrån maktobalans. Vidare ligger fokus på att könsrelationerna betraktas som 

konstruktioner som kan förstås genom processer där individer formar samt formas av, den 
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sociala miljön och samhället. Barron (2004) tar upp att det inom genusforskning riktas kritik 

mot det biologiska synsättet på kön som kallas biologism och utgår ifrån att kön är något 

biologiskt givet. Med biologism menas hur man som man eller kvinna ska vara istället för att 

förklara kön utifrån vad som definieras och förstås som kvinnligt eller manligt och hur dessa 

sociala föreställningar, normer och värderingar, påverkar hur vi konstrueras till man eller 

kvinna. Uppfattningen/definitionen av biologi är också något som vi socialt skapar. Biologisk 

essentialism är ett annat uttryck som genusforskningen motsätter sig som förklarar kön utifrån 

att det finns biologiska faktorer som påverkar män och kvinnors egentliga egenskaper.   

 

Barron (2008) poängterar att begreppet intersektionalitet kan vara ett användbart 

analysverktyg för att förklara de olika maktordningar som samspelar när det kommer till 

förklara kvinnor med funktionshinder. Egenskapen av att vara kvinna och ha ett 

funktionshinder beskrivs ofta som att vara utsatt för ett dubbelt förtryck där kön och 

funktionshinder kan betraktas som olika maktordningar som en individ i den sociala 

kontexten måste förhålla sig utifrån.  Intersektionalitetsbegreppet kan förklaras utifrån hur 

underordning ska förstås utifrån samverkan mellan olika maktordningar eller utifrån att vi 

som individer tillhör en rad olika kollektiva kategorier (kön, etnicitet, klass, sexualitet och 

funktionshinder) och hur kombinationen av dessa påverka våra livsvillkor. De olika 

perspektiven på intersektionalitet kan användas utifrån att studera olika fenomen, där 

utgångspunkten med att studera maktordningar vill förklara hur samhället är stratifierat utefter 

olika maktförhållanden och perspektivet med utgångspunkt gällande kategoritillhörigheter är 

mer intresserade av att studera hur intersektionalitet påverkar individers identitet (Söder och 

Grönvik, 2008). Vidare belyser Barron (2008) att det inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen om funktionshinder saknas en diskussion om hur funktionshinder och kön 

konstrueras och samverkar i en dynamisk process och hur detta påverkar individen. För att till 

fullo kunna förklara hur könsnormativa förväntningar och värderingar verkar för en kvinna 

med funktionshinder måste också kvinnans egenskap av att ha ett funktionshinder analyseras 

liksom hur samhälleliga värderingar och föreställningar som råder gällande funktionshinder i 

samhället påverkar kvinnan. Det går inte enbart att analysera en av de olika maktordningar 

gällande kön eller funktionshinder för att förklara hur en individ konstruerar sin sociala 

verklighet, utan en mer dynamisk och komplex analys utifrån flera maktordningar eller 

kollektiva kategorier måste göras. 

 

Stigma 
Erfarenhet av isolering, utanförskap och en känsla av att inte bli sedd som en egen individ, 

utan att utgöras av sitt funktionshinder är vanligt, menar Lindqvist (2012) som vidare 

förklarar att upplevelserna formas i det samspel som sker med omgivningen.  Individens 

självuppfattning påverkas i hög grad av omgivningens normer och värderingar; detta är något 

som den med ett funktionshinder ofta får erfara genom att bli bemött av fördomar och 

negativa attityder baserat på stereotypa uppfattningar. Goffman (i Lindqvist, 2012) beskriver 

begreppet stigma som en social konstruktion, grundad i skillnader mellan individer till följd 

av bestämda associationer som resulterar i en konsekvent nedvärdering av individen. 

Begreppet stigma används med en negativ antydan för att beskriva någons avvikande drag och 

tydliggör hur avvikande grupper och individer marginaliseras. För att kontrollera sin situation 

och undvika att på ett nedvärderande sätt avvika från vad som anses vara normen, kan 

individen med funktionshinder tillämpa vissa mekanismer; passing (försöka verka så normal 

som möjligt), covering (maskera sitt funktionshinder) och withdrawal (dra sig undan). Stigma 

är ett dynamiskt begrepp som måste förstås utifrån den mellanmänskliga nivån, det är av vikt 

att se de strukturella fenomen som uppstår i social kontext liksom de maktförhållanden som 

finns. Dessa två faktorer möjliggör stereotyp identifiering och att betrakta vissa grupper eller 



 

 

20 

  

individer som avvikande. På en individuell nivå kan stigmatisering resultera i att 

omgivningens förväntningar är låga vilket kan påverka individens självkänsla negativt. 

Stigmatisering på en strukturell nivå kan leda till att det inte ges tillräckligt med resurser till 

den stigmatiserade gruppen vilket kan tänkas leda till sämre sociala villkor (Lindqvist, 2012). 

 

Stämplingsteori 
Stämplingsteorin grundar sig i den symboliska interaktionismens uppfattning om att 

individers självbild och självvärdering formas av de attityder som omgivningen förmedlar. 

Individer blir inte socialt avvikande till följd av egna ursprungliga egenskaper utan formas av 

andra individers och samhällets reaktioner på ett avvikande beteende. De avvikelser och 

normbrytande beteende som sker vid enstaka tillfällen kallas primära avvikelser. Då primära 

avvikelser uppmärksammas av omgivningen som tillskriver individen specifika egenskaper 

som avvikande, sker stämplingen genom att individen formar sin självbild och 

självuppfattning efter omgivningens reaktioner, förväntningar och attityder. Således förstärks 

individens avvikande beteende av omgivningens kategorisering. Det avvikande beteendet som 

utvecklas av individen kallas sekundär avvikelse och är en följd av den förändrade självbilden 

och självuppfattningen som stämplingen producerar (Svensson, 1992). Jacobsson, Thelander 

och Wästerfors (2010) beskriver att stämplingsteorin grundar sig i att en individ blir 

kategoriserad som avvikare i olika situationer av sociala aktörer. En individ blir därmed 

stämplad som avvikare i olika kontexter, emellertid beror inte stämplingen enbart på 

individens handlingar utan kön, social klasstillhörighet och etnicitet är också av stor 

betydelse. När individen själv betraktar sig som avvikande leder stämplingen till en 

självuppfyllande profetia vilket befäster beteendet och upprätthålls som en identitet. Detta är 

något som stämplingsteoretiker poängterar sker genom kommunala kontrollinsatser genom att 

individen pekas ut som annorlunda och avvikande (Jacobsson et al., 2010). 

 

Biopsykosocialt perspektiv 
Den biopsykosociala modellen syftar till att vi bättre ska förstå sjukdomsuppkomst och för att 

hantera sjukdom och funktionsvariation. Ett biopsykosocialt perspektiv är nödvändigt för en 

holistisk syn på individen och den komplexitet som den rymmer, given av olika 

omständigheter. För att kunna tolka och förstå en individs beteende krävs kunskap om 

samspelet mellan olika diskurser, det kan vara missledande att endast betrakta någon från ett 

perspektiv (Melchert, 2010). Den biopsykosociala förklaringsmodellen sammanfogar de 

biologiska-, psykologiska- och sociala perspektiven och låter den professionella aktören se 

individen i en större helhet vilket möjliggör en tydligare bild av växelverkande faktorer 

(Melchert, 2010). Det biopsykosociala perspektivet har en nära sammankoppling till det 

hälsoklassifieringssystem; Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa (ICF), som Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat. Systemet utgår ifrån 

att funktionshinder kan förklaras bestå av de kroppsliga och psykologiska funktioner som kan 

vara aktuella att fastställa samtidigt behövs en kartläggning hur funktioner hindras utifrån en 

social kontext (Danermark, 2005). Det är viktigt att se helheten för att inte fokusera på en 

faktor och tillskriva den orsaken till uppkomsten av ADHD. Det som lätt hamnar i fokus är 

ofta ett symptom på något större, varför det är viktigt att se ADHD ur ett bredare perspektiv 

(Danielsson, 2011). Bhaskar och Danermark (2006) belyser att funktionshinder behöver 

studeras och förstås utifrån olika nivåer gällande fysiska, biologiska och mer specifika 

fysiologiska, medicinska och kliniska, psykologiska, psykosociala, socioekonomiska, 

kulturella samt normativa mekanismer, typer av kontext och karaktäristiska effekter och att 

det är viktigt att inkludera alla dessa nivåer för att kunna förklara olika fenomen inom 

handikappforskningen.  
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I följande text förklaras mer ingående de olika delarna som bildar det biopsykosociala 

perspektivet:  

 

Biologiskt perspektiv 

Ärftligheten har stor betydelse i uppkomst av ADHD, det är de gener som styr uppbyggnaden 

av vissa delar av hjärnan som nedärvs. Även inom det biologiska perspektivet tas hänsyn till 

påfrestningar under graviditet och förlossning, men då med fokus på barnet och hur det 

påverkas. Den stora skillnaden som märks i jämförelse av hjärnans funktion mellan individer 

med ADHD och individer utan, är störningar i impulsöverföringen i de områden som 

kontrollerar impulskontroll, aktivitetsreglering samt uppmärksamhet (Stockholm Läns 

Landsting, 2016). Bölte (i Danielsson, 2011) påpekar att de svårigheter som dessa störningar 

ger upphov till kan begränsas med hjälp av tidiga beteendeterapeutiska insatser.  Ett viktigt 

element i det biologiska perspektivet som ger en förklaring till ADHD är hjärnans 

signalsubstanser, bland annat dopamin. Studier har gjorts som visar på skillnader i 

dopaminproduktion hos individer med, respektive utan ADHD och den biokemiska 

inriktningen låter förklara de svårigheter som uppstår i de exekutiva funktionerna hos en 

individ med dopaminbrist. De exekutiva funktionerna styr impulsreglering, planering, 

organisation och samordning. Dessa funktioner styr även arbetsminnet, vilket ofta påverkas 

negativt vid en ADHD-diagnos och leder till svårigheter att förstå nya situationer utifrån 

erfarenhet (Stockholm Läns Landsting, 2016). Vidare drabbas andra kroppsfunktioner hos en 

individ med ADHD; motoriska svårigheter samt att svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift 

(Attention, 2014). 

 

Psykologiskt perspektiv 

För barn med ADHD är det viktigt med en stark omgivande struktur och fasta rutiner, något 

som barnet själv har svårt att skapa och därför behöver hjälp med. De kognitiva svårigheterna 

med att strukturera, planera och prioritera påverkar vardagen mycket och en stor del av 

energin går åt till att få vardagliga bestyr att fungera (Stockholm Läns Landsting, u.å.) Vidare 

är problematik med känsloreglering vanligt hos individer med ADHD; det är som att vara i en 

känslomässig berg- och dalbana med starka känsloyttringar, i synnerhet ilska. För 

omgivningen kan det vara svårt att följa med i humörsvängningarna och barnet själv kan ha 

svårigheter med att förstå sina egna reaktioner (Goja, 2011). Perceptionen påverkas av en 

neurologisk funktionsvariation som ADHD vilket är en av orsakerna till att flickor med 

ADHD upplever problem med kamratrelationer. Bristande perceptionsförmåga leder till att 

sinnesintryck feltolkas och registreras samt organiseras felaktigt (Dalan, u.å.). När 

information behöver hållas i minnet, för att komma ihåg en kort stund aktiveras arbetsminnet. 

Hos individer med ADHD är arbetsminnet ofta nedsatt vilket påverkar det dagliga livet på 

olika sätt. För ett barn i skolan, där koncentration och uppmärksamhet är viktigt för lärandet 

innebär en nedsatt funktion i arbetsminnet ett problem; barnet blir rastlöst, dagdrömmer, gör 

inte uppgifter ordentligt, skolarbetet blir inte färdigt eller sätts inte igång. Arbetsminnet 

ansvarar för den kortvariga informationen som tillsägelser, uppmaningar och instruktioner, 

varför det kan verka som att barnet inte lyssnar eller bryr sig (Dalan, u.å.). 

 

Socialt perspektiv 

Pheula, Rohde och Schmitz (2011) menar att sociala faktorer kan vara orsak till 

svårighetsgrad i hur symptom på ADHD framträder, bland annat nämner de familjemiljön och 

specificerar områden som familjens storlek, föräldrarnas äktenskapliga problem, social klass, 
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kriminalitet och psykisk sjukdom. Pires, Passos da Silva och Goncalves de Assis (2013) 

nämner också familjemiljön men lägger stor vikt på perioden innan barnet fötts. De påvisar att 

det finns ett tydligt samband mellan stressande livshändelser, bristfälligt socialt stöd och en 

stressfylld graviditet för föräldrarna till barn som är diagnostiserade med ADHD. När det 

gäller faktorer av psykosocial karaktär har dessa faktorer stor betydelse för svårighetsgraden 

av en funktionsvariation, vad som däremot inte kan bevisas är att faktorer som 

t.ex. traumatiska händelser, stress eller brister i familjefunktionen eller liknande 

omständigheter kan påstås vara orsaken till ADHD (Stockholm Läns Landsting, 2016). 

Danermark (2005) framhåller att andra definitioner av funktionsvariation kan vara 

funktionsnedsättning eller handikapp där en individs funktioner kan anses vara fenomen som 

är knutna till kroppen och biologiska faktorer eller fenomen som står i relation till det 

omgivande samhället. Därmed finns det en föreställning om att samhället konstruerar 

handikapp genom att individer med funktionshinder hindras i vardagen eftersom samhället 

inte är anpassat efter dem. Utifrån detta perspektiv på funktionsvariationer påverkar 

samhällsstrukturer, normer och värderingar i samhället synen på funktionsvariationer och 

egenskapen av klass, kön och hur detta samspelar i den sociala kontexten påverkar hur 

individer med funktionsvariationer får svårigheter inom miljöerna t.ex. skola, familj och 

sociala relationer. 

Resultat och analys 

I det följande redovisas det resultat som föreliggande studie har kommit fram till. Utifrån de 

teman som identifierats ur den insamlade empirin; Symptombild hos flickor med ADHD och 

hur ADHD verkar för flickor i deras vardag, Stöd till flickorna och deras familjer utifrån ett 

helhetsperspektiv, Problematik gällande bedömningskriterier och konsekvenser av en fördröjd 

ADHD-diagnos hos flickor och Tonårstid och riskbeteende, har en analys och tolkning med 

stöd av tidigare forskning och utifrån genusteori, biopsykosocialt perspektiv samt 

stigma/stämplingsteori gjorts för att besvara syftet med studien. 

Symptombild hos flickor med ADHD 
För att förklara hur ADHD verkar för flickor utifrån olika perspektiv har en analys utifrån det 

biopsykosociala perspektivet varit central, eftersom det går förklara en neuropsykiatrisk 

funktionsvariation utifrån olika synsätt; olika diskurser krävs för att kunna tolka samt förstå 

de olika faktorerna som ligger till grund, samt påverkar, en individ med ADHD (Melchert, 

2010). Nedan redovisas de resultat som framkommit gällande symptombilden för flickor med 

ADHD samt hur diagnosen kan förklaras påverka individerna på olika nivåer gällande 

biologiska, psykologiska samt sociala symptom på ADHD. Vidare kommer en analys utifrån 

ett genusperspektiv göras kopplat till de olika perspektiven på ADHD som kan förklara 

samhälleliga strukturer, normer och värderingar som ligger till grund för en förklaring till 

varför ADHD-symptom uttrycker sig i viss mån olika mellan flickor och pojkar.  

Biologiska symptom på ADHD hos flickor 

De professionella aktörerna som deltog i studien kunde utan avgränsning till profession 

klargöra liknande biologiska symptom som förklaring till hur ADHD tar sig uttryck hos 

flickor med diagnosen. Det centrala i beskrivningarna gällande biologiska symptom var att 

ADHD påverkar individers impulskontroll, aktivitetsreglering samt uppmärksamhet och att 

det oftast föreligger en hyperaktivitet kopplat till individernas beteenden. De skillnader de 

professionella aktörerna kunde identifiera mellan pojkar och flickor gällande hur de 

biologiska symptomen uttryckte sig var kopplat till hyperaktiviteten hos barn och ungdomar 

med ADHD samt den utagerande profilen. De professionella aktörerna har erfarenhet av att 

flickor uppvisar symptom gällande impulsivitet och hyperaktivitet men att symptomen tar sig 
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andra uttryck i jämförelse med pojkar. Thernlund et al. (2013) beskriver ingående hur den 

könsspecifika hyperaktiviteten visar sig i form av en inre rastlöshet vilket stöder 

respondenternas observationer. En respondent beskriver erfarenheten av hur symptom på 

hyperaktiviteten samt impulsivitet uttrycks hos flickor med ADHD så här: 

”Diffus rastlöshet som kanske inte syns så mycket, men att det kan vara det här att man hela 

tiden pillar med håret, att man rör liksom, kroppen rör på sig. Att man har en inre stress som 

är väldigt jobbig för personen men som kanske inte blir lika tydlig för omgivningen.” 

Flera av respondenterna erfar att flickor med ADHD uttrycker de hyperaktiva symptomen på 

ett sätt som skiljer sig från pojkar, i form av att det blir en inre rastlöshet, att pojkar uppvisar 

symptomen genom ett mer utagerande beteende i högre grad än flickor. Respondenterna har 

en samsyn gällande att det är svårare att identifiera flickor med ADHD eftersom 

hyperaktiviteten oftast saknas som symptom, symptom som anses höra samman med den 

traditionella bilden av hur en ADHD-diagnos ska uttryckas. Detta stöds av Nadeau et al. 

(2002) samt Gershon (2002) som poängterar att de symptom som oftast tillskrivs en ADHD-

diagnos är symptom som i de flesta fall återfinns hos pojkar. Respondenterna har erfarenhet 

av att flickor med ADHD i yngre barndomsår uppvisar mer symptom på impulsivitet på ett 

liknande sätt som pojkar men att hyperaktiviteten mattas av i takt med att flickan blir äldre, 

deras erfarenhet stöds av Thernlund et al. (2013) som redogör för hur symptombilden 

förändras med åldern. Flera respondenter beskriver att flickor med ADHD i större 

utsträckning uppvisar symptom kopplat till uppmärksamhetssvårigheter och att flickor i större 

utsträckning diagnostiseras med ADD eftersom den tydliga hyperaktiviteten saknas, något 

som Nadeau et al. (2002) rapporterar genom att framhålla den typiska symptombilden av en 

flicka med ADHD utan hyperaktivitet. Jacobson (2013), Kopp (2012) samt  Nadeau et al. 

(2002) beskriver alla ett typiskt könsspecifikt beteende när det gäller flickor med ADHD; de 

framställer en ’typisk’ flicka som en dagdrömmare som är tystlåten och inte märks. En 

respondent beskriver detta: ”Vi träffar flera som har ADD, där hyperaktiviteten inte finns men 

där man liksom är en drömmare och flummar iväg och inte får något gjort och det kan ju 

finnas andra som är tillbakadragna med och inte syns på det sättet.” 

Psykologiska symptom på ADHD hos flickor 
Psykologiska symptom vid ADHD handlar om de exekutiva funktionerna gällande perception 

och kognition som berör individens förmåga till att strukturera, planera samt organisera 

dennes vardag (Stockholm Läns Landsting, u.å.). Vidare kan brister i de exekutiva 

funktionerna gällande perception och arbetsminne ge svårigheter inom miljöerna skola, fritid 

och sociala relationer (Dalan, u.å.). Problematik med känsloreglering vanligt för barn med 

ADHD och att det är svårt för barnen att kontrollera sina känsloyttringar och detta gör att det 

blir svårt för omgivningen att hänga med i barnets humörsvängningar och kan i förlängningen 

leda till svårigheter med den sociala interaktionen (Goja, 2011). Respondenterna har 

erfarenhet av att flickor med ADHD har svårigheter i likhet med pojkar med ADHD med de 

exekutiva funktionerna gällande uppmärksamhets och koncentrationsförmåga som påverkar 

en individs förmåga till att organisera, planera, strukturera samt utföra uppgifter i olika 

vardagliga miljöer som exempelvis gällande skola. En respondent förklarar: 

”Grundsymptomen, som jag sa, att det här med att ha svårt med uppmärksamhet och 

koncentrationsförmåga, att ha svårt att organisera, planera, strukturera, utföra; det vi kallar 

exekutiva funktioner”. Respondenterna kunde identifiera en skillnad gällande de psykologiska 

symptomen och hur de verkar för flickor med ADHD i jämförelse med pojkar med ADHD 

gällande att flickor maskerar sina svårigheter kopplat till psykologiska symtom i olika miljöer 

medan pojkars symptom märks mer i vardagslivet, de menar att ”pojkar med ADHD 

märks mer. De kanske blir mer utagerande. Den här inre stressen och frustrationen, den 
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vänder de utåt och flickorna vänder den inåt mot sig själva och har då lättare att utveckla en 

depression, ångest eller självskada.”  

 

Vidare ges en skildring av att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

mognadsmässiga faktorer där flickor i större utsträckning är mer reflekterande och framstår 

som mer medveten; flickorna beskrivs som ”mer reflekterande än pojkarna men inte riktigt 

[lika] reflekterande som de jag träffar, som flickorna som inte har en ADHD-diagnos”. Detta 

kan delvis förklaras utifrån biologiska faktorer gällande mognadsmässiga skillnader mellan 

kön utifrån ett biologiskt perspektiv. Samtidigt går detta att härleda till att det finns 

könsnormativa sociala värderingar och föreställningar som påverkar hur individen konstrueras 

utefter sitt kön, och att kön inte är något biologiskt givet (Barron, 2004). Utifrån att flickor 

bemöts annorlunda utifrån samhälleliga könsnormativa värderingar och föreställningar 

gällande att de ska vara duktiga, reflekterande samt klara av skola och sociala relationer leder 

det till att de anammar ett beteende som passar in i den mall som identifieras med att vara 

flicka. Detta kan leda till att flickor maskerar sina svårigheter med de exekutiva funktionerna i 

stor grad i olika miljöer som skola, fritid och sociala relationer eftersom de annars inte passar 

in i normen av hur en flicka ska agera. 

 

Sociala symptom hos flickor med ADHD 

Utifrån ett biopsykosocialt perspektiv framhåller Bhaskar och Danermark (2006) att 

funktionshinder behöver studeras och förstås utifrån olika nivåer av en individs liv gällande 

biologiska, psykologiska, psykosociala samt socioekonomiska och normativa mekanismer och 

hur detta påverkar individen i den kontext denne befinner sig i. De olika biologiska och 

psykologiska symptomen på ADHD påverkar en individs beteenden samt hur denne fungerar i 

en social kontext. Respondenterna ger uttryck för att flickor med ADHD får svårigheter inom 

olika vardagliga situationer till följd av sin funktionsvariation. Det blir svårare för flickor med 

ADHD att hänga med i skolundervisningen eftersom de har svårigheter med de exekutiva 

funktionerna som berör att kunna planera, strukturera samt organisera sin skolgång samt 

vardag. Oftast hos flickor med ADHD sker en överkompensering i form av att maskera sina 

svårigheter i skolan som leder till att de ofta är energilösa när de kommer hem. Den 

energikrävande situationen i skolan leder ofta till att det blir konflikter hemma samt att orken 

till att bedriva fritidssysslor saknas. Vidare får flickor det svårt med sociala interaktioner 

eftersom de till följd av sin impulsivitet ofta avbryter samtal och uttalar sig utan att tänka på 

konsekvenserna. Detta kan ge svårigheter i kamratrelationer och det sociala samspelet. 

Genom att utgå ifrån ett biopsykosocialt perspektiv som förklaringsmodell kan egenskapen att 

vara flicka med en funktionsvariation förstås och att det skiljer sig från att vara pojke med 

samma funktionsvariation eftersom det föreligger en skillnad i könsnormativa föreställningar 

samt värderingar som påverkar flickor annorlunda än pojkar med ADHD även om de uppvisar 

samma symptom av ADHD.   

 

Hur ADHD påverkar flickor i deras vardag 
Respondenterna har erfarenhet av att flickor med ADHD har svårigheter kopplat till vissa 

miljöer och situationer i deras vardagliga liv. De biologiska och psykologiska symptomen på 

ADHD kan ge en förklaring till varför flickor med ADHD har svårigheter i olika miljöer i 

deras vardag, utifrån att de har svårigheter kopplat till impulskontroll, hyperaktivitet och de 

exekutiva funktionerna. Vidare kan en förklaring till svårigheter i flickornas vardag härledas 

till sociala faktorer som påverkar hur flickor med ADHD blir bemötta samt agerar i en social 

kontext och vilken betydelse det har för att svårigheter för målgruppen uppstår och bibehålls. 

De miljöer som respondenterna kan identifiera att flickor med ADHD har svårigheter inom är 
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skola, hem och fritid samt vid sociala relationer. Fortsättningsvis lyfte respondenterna fram att 

flickor med ADHD ofta får svårigheter under tonårstiden till följd av sin funktionsvariation. 

Nedan har en uppdelning utifrån rubrikerna sociala relationer, hem och fritid, sociala 

relationer och tonårstiden och riskbeteende gjorts för att enklare strukturera upp resultatet 

gällande de miljöer och livsskeden som respondenterna identifierat att flickor med ADHD har 

svårigheter inom.  

Skola 

Jacobson (2013), Rucklidge och Tannock (2001) samt Quinn och Wigal (2004)  ger en 

liktydig bild när de visar på hur flickorna anstränger sig för att möta de krav som läggs på 

dem; flickorna speglar sina kamraters beteende och pressar sig till att kunna prestera över sina 

förmågor. Lindqvist (2012) redogör för hur ett funktionshinder döljs genom att maskera 

svårigheterna för att inte verka avvikande. Ett avvikande beteende som av omgivningen inte 

anses vara ”normalt” är stigmatiserande för de drabbade, något som är mycket förekommande 

bland flickor med ADHD. Vad som anses vara ett avvikande eller normalt beteende formas av 

samhälleliga föreställningar (Barron, 2004) som skapar krav på en homogenitet som inte 

inkluderar flickorna med ADHD utan att de får kämpa med överkrav och maskering. En 

längre tid av stigmatisering kan leda till att flickorna drar sig undan, menar  Lindqvist (2012) 

och förklarar därigenom fenomenet ’hemmasittare’, det vill säga att flickan stannar hemma 

från skolan och utesluter sig själv systematiskt från sociala aktiviteter och gemenskap, som 

skapas av en förändrad självbild utifrån stämplingsprocessen. Respondenterna rapporterar att 

flickorna upplever utanförskap och att de hela tiden får kämpa för att prestera likvärdigt som 

sina klasskamrater i skolan, både vad gäller att passa in samt resultatmässigt. Rapporten från 

SBU (2005) gör gällande att den överprestation som flickorna utsätter sig för orsakar 

pålagringar i form av depression och ångest; de symptom som de senare identifieras genom. 

Flickorna beskrivs av respondenterna på följande vis: 

”Flera av de här tjejerna jag har träffat har också mycket resurser som kan gör att man blir 

lite lurad, de kan vara väldigt sociala, trevliga och glada; ge ett intryck av att vara väldigt 

kompetent men kämpar på och håller upp en glad fasad tills de inte orkar längre. De har 

svårt att koncentrera sig, har svårt att hänga med i skolan och känner sig korkade för att de 

inte fattar. Föräldrar och lärare inte har förstått, för de [flickorna] ger intryck av att vara 

väldigt duktiga”. 

De skillnader som finns mellan flickor och pojkar beskrivs av respondenterna som mycket 

tydliga i skolmiljön. De barn, mestadels pojkar, som beskrivs ha utagerande symptom får ofta 

anpassningar och stödinsatser först. Svårigheterna hos de barn som kämpar i tysthet och inte 

märks identifieras inte och en av respondenterna förklarar att det kan bero på att de främsta 

resurserna läggs på att få klassen att fungera i sin helhet. Respondenterna reflekterar med 

självklarhet över medvetenheten om könsspecifika olikheter; beteenden och symptom och en 

respondent konstaterar att skolan behöver bli bättre på att identifiera flickorna och att insatser 

först ges till de som tydligast behöver det. Arbetsmiljön i klassrummet och de ökade kraven 

påverkar flickorna och skapar en press som synliggör svårigheterna hos flickorna mer. En 

respondent menar: ”[...] i och med att klasserna blir större och att det liksom blir mera 

pressat i skolan och man sätter andra krav i skolan än vad man gjorde tidigare så tänker jag 

att det kommer också fram tydligare att det finns flickor som har liknande svårigheter som de 

pojkarna som hörs och syns [...]” vilket indikerar att de typiska pojksymptomen är det som 

först uppmärksammas, oavsett kön. Flickorna beskrivs i flera fall ha problem med 

igångsättning och att kunna förstå instruktioner, ett beteende som maskerar svårigheterna och 

att resurser först och främst läggs på klasskamrater med tydligare behov gör att lärarna inte 

upptäcker flickorna. Detta går vidare att förklara utifrån att lärarna har andra könsnormativa 
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förväntningar på flickor som skiljer sig ifrån de förväntningar de har på pojkar. Eftersom 

flickor bemöts annorlunda utifrån könsnormativa förväntningar leder det till att de utvecklar 

strategier som att maskera sina svårigheter i skolmiljön för att inte verka avvikande. Hartung 

et al. (2002) och Derks et al. (2007) påvisar att symptom hos pojkar lättare identifieras i 

skolmiljö i jämförelse med flickor och belyser att könsskillnader varierar beroende på kontext 

i det avseende att pojkar och flickor med ADHD är klassade att bete sig annorlunda i skolan, 

men inte hemma. Detta kan förklaras med att flickor i större utsträckning maskerar sina 

svårigheter i skolmiljön till följd av att det finns mindre acceptans från lärarnas sida om en 

flicka agera utifrån ett generaliserat könsnormativt pojkaktigt beteende och därmed avviker 

från ett mer flickaktigt könsnormativt beteende som innebär att vara skötsam och duktig.  

Hem och fritid 

I och med att flickorna kämpar länge med överkrav i skolan räcker inte orken till att hålla 

fasaden uppe i hemmiljö vilket är något som föräldrarna också vittnar om, enligt 

respondenterna. Kopp (2012) beskriver flickornas aggressionsutbrott inom hemmets väggar 

som ett resultat av ett tömt energiförråd liksom Nadeau et al. (2002) uppmärksammar samma 

fenomen men benämner flickornas beteende som ett symptom på utmattning till följd av 

överkrav. En respondent exemplifierar detta: ”[...] jag tänker att hemma blir det ju väldigt 

tydligt liksom i hemmet med relationer till föräldrar och så vidare... just av det faktum att 

många håller ihop i skolan, då är de helt slut när de kommer hem.” Rastlösheten och 

impulsiviteten som ADHD ofta för med sig skapar problem inom fritidsaktiviteter, det händer 

ofta att flickorna inte har tålamod att fortsätta med aktiviteten eller att de ofta vill testa något 

nytt (jfr. Dalan, u.å.; Thernlund et al., 2013; Kopp, 2012; Barlow & Durand, 2012). Det är 

också vanligt att flickorna upplever en känsla av att inte hitta rätt eller att aldrig fastna för 

något likväl som att det är de sociala kraven som gör att gruppaktivitet inte är ett fungerande 

alternativ. Respondenterna redogör för svårigheterna och poängterar samtidigt att ett uppvisat 

ointresse kan vara synonymt med brist på ork: 

 

”Man kan ju ha ett intresse men man kan också ha provat många saker och så har man 

tröttnat, provat saker och tröttnat på fritiden. Det kanske inte har funkat så bra, så man 

släpper det och det är ju inte så bra för självförtroendet. Man kanske inte orkar riktigt heller 

för kraven blir för stora på samspel, beroende på vad det är man väljer för 

fritidssysselsättningar.” 

 

Sociala relationer 
De professionella aktörerna har erfarenhet av att flickor med ADHD ofta har svårigheter med 

sociala relationer gällande kompisar och föräldrar. Detta till följd av att symptom på ADHD i 

form av impulsivitet, konsekvenstänk och känsloreglering ofta resulterar i att flickorna 

reagerar kraftigare samt säger saker som kan verka sårande innan de har tänkt till vilka 

konsekvenser det kan ge i det sociala samspelet. Respondenterna uttrycker problematiken 

gällande detta så här: ”När man har ADHD och är tjej blir det konsekvenser i relationerna för 

att man kanske är impulsiv, man agerar liksom snabbt och man har svårt att stanna kvar och 

lyssna på vad den andre säger. Det blir tvära kast både med kompisar och med föräldrar”.  

Nadeau et al. (2002) belyser problematiken kring att de flickor med ADHD som har en mer 

hyperaktiv och impulsiv profil ofta får svårigheter med den sociala interaktionen i form av att 

de ofta får ta emot mer kritik och blir utstötta ur den sociala gemenskapen till följd av detta. 

Vidare klargörs även att de flickor som agerar utifrån uppmärksamhetssvårigheter oftast är 

blyga och tillbakadragna och att de får problem med den sociala interaktionen till följd av att 

de blir förbisedda av omgivningen och att flickorna själva drar sig undan från den sociala 

gemenskapen. Detta kan i förlängningen leda till att de gör sig osynliga i skolan och endast 
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har ett fåtal vänner. Resultatet i studien påvisade även att flera av respondenter har erfarenhet 

av att flickor till följd av att de har svårigheter med det sociala samspelet och att det oftast 

leder till konflikter drar sig undan från social gemenskap eller koncentrerar sina 

kamratrelationer till att bestå i ett fåtal vänner där kamratskapet fungerar. När dessa 

kompisrelationer försvinner så påverkar det flickorna till att de tvivlar på sig själva.  

De svårigheter gällande sociala interaktioner som respondenterna identifierat stöds av tidigare 

forskning som påvisar att flickor med ADHD har få eller inga vänner, de har svårt att skapa 

och bibehålla relationer och utesluts ur den sociala gemenskapen (Zambo, 2008; Hinshaw, 

2002; Greene et al., 2001). Vidare framhålls att flickor med den huvudsakligen 

ouppmärksamma formen av ADHD i större utsträckning är isolerade men mindre utstötta och 

utfrysta av kamrater än flickor med ADHD av kombinerad typ (Hinshaw, 2002). Liknande 

resultat gällande flickor med ADHD-svårigheter inom social funktion framhåller Kok et al. 

(2016) som beskriver att flickor med ADHD har svårigheter med vänskapsrelationer och 

sociala interaktioner, brister i den sociala kompetensen och i större utsträckning är utsatta för 

social utsatthet och mobbning än flickor utan funktionsvariationen. Vidare beskriver 

respondenterna att det finns en skillnad mellan hur pojkar och flickor socialiserar gällande att 

pojkar umgås i större grupper medan flickor har några vänner som de står nära och att det 

sociala samspelet i form av kommunikation mellan tjejer är mer komplicerat än för killar: 

 

”Det blir svårt att upprätthålla relationer med andra tjejer, för det är ganska komplicerat 

samspel och kommunikation mellan tjejer i skillnad till killar. Tjejer umgås inte i lika stora 

grupper så det kräver mer, vilket ställer till det. Det blir tydligare att man har svårigheter; att 

man kanske inte orkar eller har lite hetsigt temperament på något sätt så att man inte blir 

accepterad i gruppen. Och det syns väldigt tydligt, det här med relationerna och då blir man 

utstött och så blir man ju då ganska deppig eller kanske får ångest” 

 

Respondenterna identifierar att det för flickors del handlar mer om att bli utstött från 

gemenskapen, utfrysning samt att de pratas bakom deras ryggar när det kommer till vilka 

konsekvenser svårigheter med den sociala interaktionen tar sig uttryck i jämförelse med 

pojkar. Det framkommer dessutom att det finns förväntningar på flickor att i större 

utsträckning kunna hantera en mer dynamisk socialisationsprocess och gruppdynamik än vad 

pojkar förväntas göra. Dessa skillnader gällande hur pojkar och flickor bedöms klara av den 

sociala interaktionen kan delvis stödjas av Diamantopoulou et al. (2005) som beskriver att 

symptom som kan härledas till ADHD i form av dåligt uppförande, interna problem och 

oförmåga att anpassa sitt beteende utefter det som är godtyckligt från kompisars sida 

genererar mer ogillande från kompisar. Fortsättningsvis framhåller Diamantopoulou et al. 

(2005) att det finns en könsskillnad när det kommer till i vilken utsträckning detta tolereras 

från kamraters sida; där kamrater i större utsträckning accepterar dessa brister hos pojkar med 

ADHD i jämförelse med flickor med ADHD. Vidare lyfter respondenterna fram att de 

skillnader som framträder mellan pojkar och flickor kan förklaras utifrån att det finns olika 

krav och förväntningar på tjejer och killar i samhället när det kommer till att kunna hantera 

sociala relationer och att detta påverkar hur svårigheter med socialt umgänge verkar olika för 

flickor och pojkar. Det beskrivs en skillnad i hur pojkar och flickor agerar vid sociala 

konflikter i form av att pojkar agerar mer fysiskt och aggressivt i jämförelse med flickor som 

till följd av en annan ’pratkultur’: ”Men det blir nog det här tydliga just det att, jamen pojkar 

överlag är kanske mer fysiska. Tjejer kan ju vara väldigt tuffa mot varandra fast mer i snacket 

och hur man liksom behandlar varandra lite bakom ryggen”.  

Respondenterna uttrycker att flickor oftast känner sig mera misslyckade när det kommer till 

sociala relationer i jämförelse med pojkar. Detta kan förklaras utifrån Goffmans begrepp 
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stigma som förklarar att stigmatiseringen sker genom att samhället och omgivningens 

attityder påverkar huruvida en individ eller grupp anses vara avvikande och därmed 

stigmatiserad. Individer med funktionshinder kan genom användandet av olika mekanismer 

som passing(försöka verka så normal som möjligt), covering(maskera sin funktionsvariation) 

och withdrawal(dra sig undan) försöka att kontrollera sin situation och undvika att på ett 

nedvärderande sätt avvika från vad som anses vara normen (Lindqvist, 2012). Eftersom det 

finns olika krav på flickor och pojkar utifrån deras omgivning och samhället i stort leder det 

till att det blir mer stigmatiserande för flickor att ha svårigheter med de sociala relationerna i 

jämförelse med pojkarna. Därmed blir det mer stigmatiserande att vara flicka med en 

funktionsvariation i jämförelse med en pojke med samma diagnos gällande den aktuella 

problembilden. Flickor har krav och förväntningar på sig från samhället och sin omgivning 

gällande att de ska klara av sociala relationer eftersom det finns en samhällelig bild av att 

flickor och kvinnor ska fungera socialt. När flickor misslyckas med sina sociala relationer så 

leder det till att de känner sig misslyckade och avvikande från det som står som ett 

könsnormativt beteende; detta leder till att flickor i större utsträckning känner sig misslyckade 

än pojkar när kamratrelationerna inte fungerar. Konsekvenserna av detta blir att flickor känner 

sig avvikande och kan agera på så vis att de drar sig undan från sociala sammanhang, misstro 

mot deras egna förmågor samt en känsla av ensamhet. Detta går även att förklara vidare 

utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv på kön och funktionshinder som belyses av Barron 

(2008), där en kvinna med en funktionsnedsättning inte har samma förväntningar och 

föreställningar mot sig angående hur hon ska vara i form av kvinna och ha en funktions-

variation eftersom det finns en maktobalans mellan könen, men det innebär också att i 

egenskap av funktionshindrad kvinna ha vissa föreställningar och förväntningar på sig. 

Flickorna med ADHD blir betraktade som mer misslyckade av samhället om de inte klarar av 

att prestera inom den sociala interaktionen i jämförelse med pojkarna med samma diagnos, 

eftersom det finns könsnormativa förväntningar på flickorna att de ska vara sociala och ha 

många vänner samtidigt som flickor med ADHD inte utifrån samhälleliga föreställningar och 

värderingar är berättigade att ha svårigheter utifrån ADHD. En respondent exemplifierar detta 

såhär: 

”Det ställs högre krav på tjejer, till exempel det relationsmässiga. Fungerar inte det så blir 

man lite utpekad. Och där tänker jag att vi alla har det [normer]; skolan har det, familjen har 

det; det är normer i samhället. Speciellt det här med relationer; att en tjej ska klara relationer 

och inte vara bråkig. Att kunna föra sig lite. Blir man den då som sticker ut och inte fixar det 

här med relationer, då blir man liksom den här trotsiga. Och då blir man lite jobbig, det blir 

jobbigt på dagiset att ha en sådan tjej i gruppen. Det är jobbigt att ha ett sådant barn hemma 

och det blir mer stigmatiserande än om det var en kille, då är det mer så här ’jaja, det är ju 

den där bråkiga [killen], det är ju pojkstreck du vet, och de ska ju vara ute också leka’. Och 

så mycket killar i grupp och det märks inte lika mycket, det är mer accepterat. Och där tänker 

jag att tjejer, från en ganska låg ålder får inpräntat att de inte duger, att det är någonting 

som är fel på dem, att de är misslyckade”. 

 

Stöd till flickor med ADHD och deras familjer utifrån ett helhetsperspektiv 
De olika professionella aktörerna anser att de bör arbeta utifrån ett helhetsperspektiv gällande 

familj, individ och skola för att kunna erbjuda stöd och insatser från olika håll och därmed 

stötta upp flickor med ADHD i deras vardag samt i de miljöer som de behöver stöttning inom 

som skola, hemmiljö och individuella processer. Respondenterna uttrycker att de utgår ifrån 

att jobba med familjen eftersom det handlar om en dynamik gällande att få föräldrar och 

syskon att förstå vad funktionsvariation innebär och hur den verkar för flickan, ge stöttning 

till föräldrar i deras föräldraroll genom olika utvecklingsstadier i flickans liv samt jobba 
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individuellt med flickan gällande olika typer av färdighetsträning, motiverande samtal samt 

vid behov med psykiatriska pålagringar i samtalsstöd. Vidare utifrån helhetsbilden uttrycker 

respondenterna vikten av att flickorna får adekvata stödinsatser i skolan för att ge henne 

samma möjligheter som jämnåriga kamrater i skolundervisningen och förebygga att 

svårigheter i skolan manifesteras högre upp åldrarna och därmed påverkar vuxenlivet till följd 

av dåliga betyg samt låg självkänsla.  Nedan har resultatet struktureras under rubrikerna 

Familj och föräldrar, Individ och Professionella aktörers samverkan utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv. Utifrån det biopsykosociala perspektivet sker en analys över hur 

de olika professionella aktörerna samverkar utifrån ett holistiskt synsätt i arbetet med flickor 

med ADHD.  

 

Familj och föräldrar 

Respondenterna uttrycker vikten av att arbeta med familjen i processen att hjälpa flickorna på 

ett adekvat sätt. Familjemedlemmarna är de personer som står flickorna närmast och kan 

tillhandahålla hjälp och stöd i vardagen gällande struktur och färdighetsträning, därmed är det 

av vikt att inkludera dem i den individuella behandlingen. Flickor med ADHD kan ha 

svårigheter med konflikter i hemmiljö när det kommer till relationer med föräldrar och syskon 

och respondenterna uttrycker vikten av att inkludera föräldrar och syskon i den behandlande 

processen (jfr Fernell et al., 2014). Detta sker genom att delge familjemedlemmarna 

information om funktionsvariationen och hur den påverkar barnets beteende för att stödja 

syskon i att förstå varför flickan beter sig som hon gör, samt föräldrar angående hur de kan 

vara ett stöd i vardagen för flickan men även hur de kan förebygga konflikter i hemmiljö.  

Respondenterna belyser vikten av att arbeta med föräldrarna och ge stöttning i deras 

föräldraroll till ett barn med ADHD under olika utvecklingsstadier i barnets liv. 

Socialstyrelsen (2014) framhåller att det är särskilt viktigt att samverkan kring barnet är god 

och genomtänkt i de perioder som är särskilt utmanande, till exempel puberteten. 

Respondenterna uttrycker att föräldrarna behöver information om funktionsvariationen samt 

hur den påverkar deras barns vardag och vilket stöd de kan ge barnet.  Det finns insatser i 

form av föräldrautbildningarna STRATEGI och COPE som inriktar sig på kunskaps-

förmedling gällande ADHD, att ge stöttning i föräldrarollen samt att få verktyg till att 

strukturera vardagen samt att hitta fungerande strategier som kan appliceras i och underlätta 

vardagen för deras barn. Bölte (i Danielsson, 2011) menar att svårigheter som uppstår kring 

en uppförandeproblematik, något som ryms inom en ADHD-diagnos, sannolikt kan dämpas 

mycket genom tidiga insatser. En respondent uttrycker erfarenheten av att arbete med 

föräldrar till barn med ADHD såhär: 

 

"Jag tänker också att när man har gjort en utredning här och man har fått återföring på vad 

är mitt barns styrkor och svårigheter, så ger det också ringar på vattnet i hur man är som 

förälder därför att man får en ökad förståelse och när man också får mer information om 

ADHD och hur det yttrar sig, vad som är lätt och svårt. Det blir lättare om jag vet att ‘det här 

är mitt barns svårighet’ så kommer jag att bemöta det annorlunda än om jag tror att det är 

ovilja, eller att de bara är dryga mot mig. Och då tänker jag att det också kan sänka 

stressnivån och konflikterna, i familjen. Så det i sig kan vara stödjande; att få information och 

förståelse. Och att få en förklaring.”  

 

Respondenterna uttrycker att det ibland kan vara så att föräldrarna har egna svårigheter i form 

av en funktionsvariation eller att familjesituationen kan vara fylld med annan bakomliggande 

social problematik och att det ibland kan försvåra arbetet med föräldrarna samt att stötta 

barnen och menar att "det är svårt att vara förälder till ett barn som har svårigheter, det 

ställer högre krav på att vara förälder då.” En av de professionella aktörerna som arbetar 
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som psykiatrisjuksköterska reflekterar vidare över detta och indikerar på att de professionella 

skulle behöva stötta upp föräldrarna mer när det kommer till deras förmåga att vara ett stöd 

till sina barn och att det behövs mer samverkan mellan professioner för att komma åt 

problematiken gällande detta och säger: ”Men så finns det väldigt många familjer där 

föräldrarna har egen problematik och det är bara knas i tillvaron. De skulle vi behöva stötta 

upp mer. Vi har pratat om att ta in kuratorerna mer här och jobba mer tillsammans [...] Och 

det tror vi alla är positiva till.” 

 

Några av respondenterna reflekterar över att föräldrar generellt sett ställer mer krav på flickor 

med ADHD i jämförelse med pojkar med diagnosen, något som stämmer överens med 

Högfeldts (2013) påstående i att kraven är högre på flickor än pojkar rent generellt och att 

kraven är strukturella.  Respondenterna menar vidare att det gäller att arbeta med föräldrarna 

på ett sådant sätt att de förstår hur ADHD påverkar flickor i deras vardag, bland annat genom 

färdighetsträning.  Respondenterna framhåller att det finns förväntningar från föräldrarna på 

BUP om vilka insatser och stöd som går att få. Ofta handlar det om att allt ska lösas sig på en 

gång. För personalens del gäller det att förklara för föräldrarna att det är en tidskrävande och 

dynamisk process som sker på olika nivåer utifrån helheten kring familj och individ. En 

respondent exemplifierar: 

”Jag träffar ju föräldrarna precis när barnen har fått diagnosen och då har de ju så stora 

förhoppningar. De känner att äntligen! Det ska bli så bra och de liksom tänker att det ska bli 

mediciner och att det ska bli det ena med det andra. Sedan kan det vara så att medicineringen 

inte fungerade som de hade tänkt sig och det blev inte så mycket med det hela. Och på ett sätt 

så måste man ju också gå in i det med rimliga förväntningar. Att har man haft en tillvaro som 

förälder… att har det varit kaos i tio år, då måste man ju ha rimliga krav och förväntningar 

på vad vi härifrån ska kunna hjälpa till med. Eller vad slutresultatet ska kunna bli, liksom”. 

 

Individ 

De olika professionerna arbetar lite olika utifrån en individuell behandling. Psykiatri-

sjuksköterskor är den profession som arbetar närmast med flickorna gällande basbehandling; 

att få till struktur och rutiner i vardagen gällande exempelvis sömn- och mat rutiner samt 

färdighetsträning som inriktar sig mer mot hur individen ska erhålla användbara verktyg till 

att hantera sin funktionsvariation i vardagen. Vidare arbetar psykiatrisjuksköterskor med 

medicinsk behandling som individualiseras utifrån individens behov. Psykiatrisjuk-

sköterskorna arbetar även med motiverande samtal samt färdighetsträning för att motivera 

barn och ungdomar till exempelvis skola eller kamratrelationer utifrån ett stärkande 

perspektiv. Respondenterna framhåller oavsett profession att det är av vikt att arbeta utifrån 

ett stärkande perspektiv med flickor med ADHD och motverka den känsla av misslyckande 

som flickorna oftast har inom olika miljöer som skola, fritid samt sociala relationer. Åberg 

Blomqvist (2008) menar att barn med en neuropsykiatrisk funktionsvariation behöver 

stöttning för att kunna se de positiva sidorna med ADHD, samtidigt som de lär sig att hantera 

sina svårigheter.  Genom att arbeta med målgruppen utifrån ett stärkande perspektiv med rätt 

insatser och stöd i vardagen i form av exempelvis färdighetsträning kan detta motverka 

utvecklandet av en låg självkänsla och stärka flickors självförtroende. En respondent berättar 

att ”Då tänker jag att det är viktigt att hitta nyckeln på var vi kan börja jobba och börja 

stärka självförtroendet och hjälpa dem framåt. Tar man det i små steg kan man sen ta större 

steg.”. Kuratorerna arbetar med flickorna utifrån individuellt stöd i de fall där flickor med 

ADHD har en samsjuklighet med depression eller ångest och det är oftast i det avseendet 

kuratorerna kopplas in i det individuella arbetet med flickan. Kuratorerna reflekterar över 

deras arbetsuppgifter med målgruppen och belyser att yrkesgruppen skulle behöva inkluderas 
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mer i arbetet med flickor med ADHD för att arbeta mer förebyggande mot att ångest och 

depression utvecklas, eftersom flickor med ADHD utan samsjuklighet oftast är i behov av att 

få prata med någon om deras upplevelser av misslyckanden eller annan problematik. 

Respondenterna anser att det kan finnas svårigheter att jobba med individuellt samtalsstöd när 

barnen är unga och har en mindre utvecklingsmässig mognad i kombination med symptom på 

ADHD. De lyfter att det oftast är mer fördelaktigt att förlägga individuellt samtalsstöd eller 

insatser som riktar sig till psykosocialt behandlingsarbete när barnen är ungdomar med 

motivering att det blir en naturlig process i att reflektera över frågor som berör 

identitetsskapande processer. Vidare ger respondenterna uttryck för att tonåren ibland kan 

vara en känslig ålder och att de försöker individanpassa behandling i den mån det går. 

Respondenterna uttrycker att det finns ett behov av att ibland dela upp den familjeinriktade 

behandlingen till att ha enskilda samtal med flickan. Vissa respondenter framhåller att det är 

viktigt att jobba stärkande med flickor med ADHD och att det eventuellt skulle vara bra för 

flickor att få träffa andra flickor med ADHD för att se att man inte är ensam eller utanför och 

arbeta mer mot att stärka självförtroende och självkänsla hos målgruppen. De konkretiserar 

detta med att det skulle vara önskvärt med exempelvis en tonårsgrupp för flickor med ADHD, 

främst med utgångspunkt i att deltagarna är flickor; inte att själva funktionsvariationen står i 

fokus. Respondenterna poängterar dessutom behovet av att flickor behöver ha stödinsatser 

och anpassning i skolan och därmed vikten av ett bra samarbete med skolan både mellan BUP 

och skola, men även mellan föräldrar och skola.  

Professionella aktörers samverkan utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. 

ADHD verkar olika för flickor både biologiskt och psykologiskt men framförallt socialt där 

skillnaderna mellan flickor och pojkar kan diskuteras utifrån genus. Barron (2008) belyser att 

könsnormativa värderingar och föreställningar påverkar flickans sociala utveckling och 

därmed hennes beteende. Den sociala kontexten påverkar hur en flicka med ADHD blir 

bemött och där finns en skillnad gällande kön som professionella inte kan bortse ifrån, detta 

för att förebygga att flickor inte uppmärksammas och får hjälp. Vidare framhåller Melchert 

(2010) vikten av ett biopsykosocialt perspektiv i processen att förklara och förstå en individs 

beteende utifrån ett holistiskt synsätt genom hur samspelet mellan olika diskurser och 

perspektiv påverkar individen. I en analys utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och de 

professionellas arbetsuppgifter synliggörs att det finns en tydlig medvetenhet om 

nödvändigheten i att se flickorna utifrån helhetsperspektiv för att kunna hjälpa flickorna på 

bästa sätt. Denna syn verkar över professionerna och tydliggörs bland annat när de 

professionella inom medicinsk diskurs (psykiatrisjuksköterskor) förespråkar socialt stöd och 

anpassningar framför medicinering. 

En kurator beskriver ett psykosocialt perspektiv genom att presentera vad BUP erbjuder 

flickorna och deras familjer: ”Vi har ju vårt ADHD-vårdprogram och när man fått en ADHD-

diagnos, då erbjuds ju alla familjer samma sak, behandlingsinformation där man går igenom 

lite mer vad är ADHD och vilka insatser kan vi ge? Vi erbjuder ju skolåterföring så att skolan 

ska kunna förstå lite bättre; styrkor och svårigheter. Kuratorn fortsätter med att berätta om 

arbetet utifrån ett biopsykosocialt perspektiv där läkare tar plats i behandlingen samtidigt som 

man fortsätter att fokusera på socialt stöd: 

”Och sedan får ju familjen välja om man vill träffa sjuksköterska och läkare för att diskutera 

medicinering eventuellt. Men att man också lägger mycket fokus på anpassningar. Att miljön 

måste vara anpassad så att man ha det stöd man behöver, runt sig, och möjligheter utifrån sin 

förmåga. Och vi erbjuder ju också föräldrarna föräldrastöd utifrån STRATEGI, i grupp, och 

det är ju lika för alla”.  
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Inom det sociala området ser kuratorn en stor möjlighet till en vidare samverkan mellan 

professionerna, något som flera av respondenterna framfört ett behov av och belyser att ”det 

är oftast läkare eller sjuksköterskor som flaggar för att det blir extra svårt för familjer, att 

man kan behöva extra stöd och då kan ju en kurator gå in och stärka upp. Nu hoppas ju vi, 

från hösten, att vi kuratorer ska få jobba ännu mer med ADHD-patientgruppen för det landar 

[nu] väldigt mycket på sjuksköterskorna. De får ett väldigt brett uppdrag i det.” Kuratorn 

beskriver vidare en arbetsplats där professionerna arbetar transparent med fokus på ett 

helhetsperspektiv gentemot patienterna; kuratorn vittnar om att läkarna och sköterskorna har 

ett biopsykosocialt förhållningssätt till flickorna de möter och berättar att: 

”om man har bara ADHD-diagnos så har man ju ofta kontinuerlig kontakt med sköterska och 

läkare utifrån att man medicinerar och där fångas de oftast upp för när de träffar barnen så 

går ju de igenom alla områden om man säger, hur funkar det hemma, hur funkar det i skolan, 

hur har du det med kompisar, hur mår du, hur sover du, hur äter du. De gör ju liksom en 

väldigt omfattande uppföljning så. Och då kan det ju komma fram att det funkar ju inte alls 

hemma och då får man ju ta ställning till, vi har ju inga färdiga manualer för hur vi möter 

upp det”. 

När det gäller medicinering och hur förekommande det är som en insats vid ADHD hos 

flickorna så berättar en kurator att: ”man brukar börja med att jobba med omgivningen och 

anpassa föräldrar och ge föräldrarna stöd och anpassa i skolan. Det beror lite på hur mycket 

koncentrationssvårigheter barnet har och hur rörigt det blir”. Det synliggör att kuratorernas 

arbete utgår från ett socialt perspektiv. Ytterligare en kurator framhåller att det är viktigt att 

arbeta med den sociala problematiken först, att få flickan att fungera i vardagen och ge henne 

verktyg för att kunna hantera svåra situationer som hon utsätts för: ”Sedan försöker de ge 

egna verktyg att hantera både ångesten och depressionen men också mycket så här sociala 

färdigheter, hur gör jag, färdighetsträning; hur gör jag i den här situationen, hur hanterar 

jag när ilskan kommer från noll till tio.” 

 

En psykiatrisjuksköterska poängterar vikten av att arbeta förebyggande och att försöka arbeta 

tvärprofessionellt för att hjälpa flickorna så långt som möjligt. Sköterskan berättar: ”Så därför 

försöker väl jag göra en liten egen individuell lösning för att man får ju inte komma till en 

psykolog eller en terapeut om man inte har en annan diagnos. Men jag vet ju, och vi alla vet 

ju, att det finns en stor risk för att man utvecklar det så jag tycker ju att man ska jobba lite 

mer förebyggande.” Psykiatrisjuksköterskan fortsätter med att berätta om samarbetet med 

läkarna och att deras främsta relation bygger på ett gemensamt medicinskt perspektiv genom 

att diskutera just medicinering men framhåller även att de diskuterar kring annat som rör 

patienten: ”Vi jobbar ju framförallt med läkarna och vi rådgör ju om allt möjligt som kan 

uppstå.” En specialpedagog exemplifierar nedan hur hon utvecklat ett annat perspektiv på 

barnen och symptombilden gentemot hur hon såg på svårigheterna då hon arbetade inom 

skolan. Med detta till grund går det att förstå hur utgångsläget i olika perspektiv kan vara 

avgörande för att få adekvat hjälp eller ej. 

 

”För det kan faktiskt vara så att det inte syns särskilt mycket i skolan och det är liksom inom 

det som man i skolan tycker är normalt men liksom... och vad är normalt? Var man sätter 

normer för vad som är normalt? Men när man hör föräldrar som säger att de har det enormt 

svårt hemma i relationen så kopplar man oftast inte det till skolan när man har jobbat i 

skolan. Och det har jag lärt mig, kan jag säga sen jag börjat jobba här… Jag har träffat på 

de här barnen men jag har inte förstått!”  
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Problematik gällande bedömningskriterier och konsekvenser av en 

fördröjd ADHD-diagnos hos flickor 
De professionella aktörerna ger uttryck för funderingar kring diagnoskriterierna och visar på 

en medvetenhet om det faktum att diagnosmanualen inte är baserad på flickor eller kvinnor 

och att det skapar problem i och med att kunna identifiera flickor med ADHD. Eftersom 

diagnoskriterierna inte är kompatibla med flickors symptom leder detta till att flickor oftast 

identifieras med en ADHD-diagnos efter att deras liv har kantats av misslyckanden inom olika 

miljöer och situationer som skola, sociala relationer och fritidssysslor. Tidigare forskning 

inom området styrker problematiken gällande att flickor i större utsträckning än pojkar blir 

diagnostiserade senare i livet (King & Waschbusch, 2006; Winther Skogli, et al., 2013; 

Hasson & Goldenring Fine, 2012) samt att diagnosbild och symptom hos flickor skiljer sig 

från motsvarande hos pojkar (Gershon, 2002; Derks, 2007; Hasson & Goldenring Fine, 2012; 

Abikoff et al., 2002).  

De aktuella diagnoskriterierna för ADHD gör gällande att svårigheterna måste synas i minst 

två miljöer (Läkemedelsverket, 2009). Respondenterna ser tydliga problem med flickorna 

oftast till en början uppvisar svårigheter i en miljö, till exempel i hemmiljön där föräldrarna 

kan identifiera svårigheterna men inte får gehör från t.ex. skolan då flickan i många fall lyckas 

dölja svårigheterna under en längre tid. Detta gör att flickan får en fördröjd diagnos eller 

kommer till BUP med andra symptom, till följd av pålagringar av sin ADHD. På grund av att 

många flickor med ADHD är svåra att identifiera, eller snarare att kunskapen kring flickornas 

könsspecifika symptom inte är tillräckligt spridd och därmed uppmärksammas inte 

svårigheterna på ett sätt som behövs, riskerar flickorna att få en fördröjd diagnos. En fördröjd 

diagnos resulterar i de flesta fall i depression och ångest; många flickor kommer till BUP 

utifrån frågeställning kring depression eller ångest varpå behandling ges utifrån de givna 

frågeställningarna. Efter en tids behandling står det ofta klart att depressionen eller ångesten 

var ett uttryck för en underliggande problematik. Flickorna blir således utredda ytterligare en 

gång men med frågeställning kring ADHD, vilket i de flesta fall leder till en ADHD-diagnos. 

Respondenterna understryker att detta är ett vanligt fenomen och att en fördröjd ADHD-

diagnos kan leda till allvarliga konsekvenser, däribland pålagringar som ångest och 

depression, för flickorna. Respondenterna uttrycker samstämmiga åsikter om vad 

misslyckanden gör för flickorna, de redogör för en låg självkänsla, en känsla av utanförskap 

och att flickorna lägger skulden på misslyckandet på sig själva; att de är dumma och dåliga. 

”Jag tänker just nu på en patient som förklarade känslan av att sitta och känna sig så otroligt 

misslyckad i klassrummet och inte förstå när man ser att de andra jobbar på runt omkring. 

Den känslan är så otroligt mycket värre än att gå ut och bara ställa till med bråk; att vara 

den här coola tjejen som går ut från klassrummet, gör någonting, säger någonting, är lite 

störig… skolkar, alltså hela den biten. Och så gick hon egentligen ut och hade en panikattack. 

Så mycket ångest men hon fick liksom den [känslan av] skammen att inte klara av det som de 

andra tjejerna fixade där inne. Det var så otroligt stort, så starkt och så otroligt 

misslyckande, att hon istället valde den andra vägen; att då bli den här jobbiga, trotsiga, 

bråkiga tjejen.” 

Pojkar diagnostiseras tidigare med ADHD i jämförelse med flickor och detta kan ge pojkarna 

användbara verktyg i att förklara sitt beteende och därmed även förstå sig själva utifrån sin 

funktionsvariation. I dagsläget får flickor vänta tills senare tonår eller som vuxen för att få 

diagnosen ADHD eftersom den är svårare att upptäcka hos flickor. Detta leder till att de har 

levt länge med känslan av att de är annorlunda och inte passar in och detta befäster enligt 

stämplingsteorin en sekundär avvikelse som påverkar en individs självbild, detta påverkar 
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deras identitetsskapande och självkänsla (Svensson, 1992). Vidare belyser Jacobsson et al. 

(2010) att en individs identitetsskapande process kan förstås genom att individen 

kategoriseras utifrån sociala aktörers värderingar och “stämplingar” som avvikande och detta 

leder till att individen manifesterar en självuppfyllande profetia där individen själv betraktar 

sig som avvikare och det avvikande beteendet befäst och upprätthålls som en identitet. 

Ytterligare finns ett mönster av att de flickor som ännu inte fått diagnos landar hos BUP i 

ångest och depressionsdiagnoser först innan de senare får en ADHD-diagnos och kan härleda 

problematiken till tidigare svårigheter med sociala relationer och skola som har genererat i en 

psykisk ohälsa samt en låg självkänsla hos individerna. Eftersom pojkarna är lättare att 

identifiera och uppmärksammas i ett tidigare skede än flickorna erbjuds de adekvat stöd samt 

ges möjlighet att förklara/förstå sig själva utifrån sin funktionsvariation medan det i dagsläget 

inte är detsamma för flickor.  

 

Flickor uppmärksammas i större utsträckning i senare ålder under tonåren eller som vuxen 

och får därmed diagnos och det medför att de har levt länge med känslan av att de är 

annorlunda och inte passar in, samt att deras livssituation har varit kantat av misslyckanden på 

flera plan inom den samhälleliga kontexten som exempelvis inom skola och sociala relationer. 

Och detta kan härledas till hur de konstruerar sin identitet. En fastställd diagnos är viktig för 

inte bara stöd och insatser i skola och hem utan också för känslan av ett sammanhang, 

Gillberg (2013) belyser vikten av att flickor får lämpliga insatser så tidigt som möjligt för att 

gynna normaliseringsprocessen och få flickorna att känna sig som ’en av alla andra’, något 

som rapporten från SBU (2005) också instämmer i och slår fast att flickorna riskerar att bli en 

exkluderad grupp om de inte får adekvat stöd. En respondent ger uttryck för detta: 

 

”Och att de faktiskt får en diagnos för att förstå sig själva, för många har ju väldigt dålig 

självkänsla av de här lite äldre flickorna för att de har ju inte fått till det under skolgången 

och under uppväxten. De går ju runt ofta och, tycker jag, med en känsla av att det är något fel 

på dem. Det stämmer inte riktigt. I de fallen tror jag att det är väldigt bra att få en diagnos så 

att man får en förklaring till varför det har varit som det har varit.” 

 

Tonårstiden och riskbeteende 
Ur intervjuerna framkommer det att flickor med ADHD har svårigheter nära sammankopplat 

med tonårstiden då högre krav ställs på dem utifrån skola, kompisar och samhället i stort 

gällande vad de ska klara av. Flickorna vill under den här tiden bli mer självständiga och 

frigöra sig från sina föräldrar och detta blir problematiskt eftersom de till följd av sin 

funktionsvariation är i behov av föräldrarnas stöd i vardagen. Respondenterna uttryckte att det 

gällande vissa aspekter blir problematisk för flickor med ADHD i tonåren i form av konflikter 

med föräldrar och utvecklingen av riskbeteenden. I tonåren sker en identitetsskapande 

process, där tonåringen strävar efter att bryta upp med sina föräldrar och genom 

gruppsocialisering med individer med liknande intressen och värderingar skapa en egen 

identitet. Detta kan vara en förklaring till varför de professionella aktörerna har kunnat 

identifiera tonårstiden som en tid när föräldrarollen till flickor med ADHD är problematisk 

eftersom tonåringen har ett stort behov av att vara självständig i sin vardag men inte klarar av 

det fullt ut till följd av sin funktionsvariation, och att detta leder till konflikter med föräldrar 

men även inre konflikter. Respondenterna uttrycker det så här: 

”Och samtidigt så vill man vara självständig fast man har ett väldigt stort behov av stöd på 

olika sätt. Och där tänker jag att det också kan bli konflikter speciellt när man är tonåring, 

man är i den här frigörelsen att man vill att mamma och pappa ska backa och samtidigt så 

har man större behov av stöd än ens jämnåriga. Och det är klart att det blir jättesvårt att 
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förhålla sig till. Att vara förälder då tror jag är en stor utmaning, ‘hur ska vi kunna släppa 

fastän vi vet att det kommer att bli pannkaka?’ Man kan inte hela tiden styra och sejfa upp, 

liksom. ” 

 

Vidare får flickor svårigheter med kompisrelationer då de inte passar in i den samhälleliga 

bilden av vad som förväntas av en flicka i hennes ålder och detta leder till att de drar sig 

undan från miljöer som de inte behärskar exempelvis sociala relationer och detta kan även 

leda till utvecklande av riskbeteenden. Nadeau et al. (2002) belyser även denna problematik 

gällande att flickor med ADHD med en mer hyperaktiv profil under tonåren utvecklar 

riskbeteenden inom alkohol, droger eller sexuellt beteende. Detta i sina försök att stärka sin 

självkänsla genom att bli accepterad av vänner genom att anamma ett riskbeteende och 

kompensera för misslyckanden i andra miljöer som exempelvis skola och sociala 

interaktioner. Vidare konstaterar respondenterna att en ADHD symptom hos flickor kan leda 

till riskbeteenden eftersom deras konsekvenstänkande inte är lika utvecklat som hos flickor 

utan funktionsvariationen. Detta i kombination med ett mer impulsivt beteende leder till att 

flickor hamnar i riskmiljöer. En respondent uttrycker det så här: 

 

”Där kan vi också se att det blir ett visst risktagande hos många av tjejerna, inte hos alla men 

hos en del. Fungerar det inte med tjejkompisarna så kanske man skaffar sig en pojkvän, eller 

kanske kommer i de här kretsarna där det inte alltid är jättebra för en, det kanske är alkohol 

och sådant. Och dit kan jag se att vissa tjejer drar sig när det inte funkar med deras 

tjejkompisar. Man känner sig, ’här duger jag, här passar jag in’ och då blir det riskmiljöer 

istället. Så en hel del går det [arbetet] ju ut på att skydda ganska mycket, både sexuellt och 

med alkohol och droger.” 

 

Respondenterna identifierar en skillnad mellan riskbeteenden hos pojkar och flickor och att 

flickors riskbeteenden generellt handlar mer om att de blir utsatta av andra medan pojkar 

hamnar i riskmiljöer som exempelvis bråk, slagsmål och droger till följd av ett utagerande 

beteende som de själva agerar utifrån. Detta kan härledas till identitetsskapande processer i 

tonåren där ungdomar tyr sig till likasinnade för att känna tillhörighet, detta påverkar flickor i 

större utsträckning än pojkar eftersom pojkar accepteras som utagerande och annorlunda 

enligt sin funktionsvariation medan det blir mer avvikande för flickor att inte passa in. 

Eftersom det finns olika könsnormativa förväntningar på flickor generellt i samhället som 

berör att de ska ha goda relationsmässiga kunskaper, vara duktiga i skolan och skötsamma blir 

det omöjligt för flickor med ADHD att bemöta dessa krav som samhället ställer på dem. För 

att förstå hur en flicka med ADHD konstruerar sin sociala verklighet behövs en analys över 

hur hennes egenskaper av att vara flicka och att ha en funktionsvariation samverkar med 

varandra (Barron, 2008). Flickor med ADHD kan sägas bemöta normativa föreställningar om 

hur en flicka ska vara i egenskap av att de bör kunna socialisera sig, vara duktiga i skolan, 

bemöta krav från föräldrar, vara lugn och försiktig och dessa normativa förväntningar ställs i 

kontrast med hur ADHD påverkar deras vardag. Det finns en större acceptans för pojkar att 

agera impulsivt och hyperaktivt eftersom det passar mer in i en könsnormativ bild av hur 

pojkar ska agera, om en flicka beter sig avvikande från det som anses vara normen för ett 

flickaktigt beteende så verkar det mer stigmatiserande.  Utifrån Goffmans teori om stigma 

(Lindqvist, 2012) kan en förklaring till denna process ges, eftersom flickorna i olika miljöer 

under sina levnadsår konstruerar sin identitet utefter en lång erfarenhet av att avvika från 

könsnormativa beteenden som förknippas med att vara flicka. Avvikandet från de 

könsnormativa förväntningarna som ställs på henne kantas av misslyckanden inom flera 

händelser och situationer genom flickans liv. Detta leder till att flickor med ADHD inte kan 

identifiera sig med den typiska könsnormativa bilden av att vara flicka men inte heller den 



 

 

36 

  

könsnormativa bilden av ADHD, eftersom de inte uppvisar de stereotypiska beteenden som 

sammankopplas med diagnosen. Detta leder till att flickor med ADHD som målgrupp har 

svårigheter under tonårstiden att identifiera sig med kompisar utan funktionsvariation och 

därmed intar en avvikande identitet. En avvikande identitet kan manifestera sig i att flickor 

med ADHD fördjupar sig inom riskfyllda beteenden och miljöer som kan vara skadliga för 

dem.  

Diskussion och slutsatser 

Denna studies resultat visar att det föreligger skillnader i hur ADHD-symptom uppvisas samt 

upplevs mellan könen. Flickor uppvisar en annan form av hyperaktiv och impulsiv 

symptombild i jämförelse med pojkar, som kan identifieras mer med en inåtvänd problematik 

gällande en inre stress. Respondenterna i denna studie ger en sammanhängande bild av att 

flickor uppvisar hyperaktiva och impulsiva symptom i form av ouppmärksamhet och en inre 

rastlöshet som kan ta sig uttryck i ett plockig och pilligt beteende i jämförelse med pojkar där 

denna symptombild överlag landar i ett mer utagerande beteende. Vidare ger respondenterna 

en bild av att flickor har en liknande symptombild när det kommer till de exekutiva 

funktionerna gällande kognition och perception i jämförelse med pojkar. Tidigare forskning 

stödjer att det finns könsspecifika skillnader gällande diagnosbild och symptom (Gershon, 

2002; Derks, 2007; Hasson & Goldenring Fine, 2012; Abikoff et al. 2002; Kopp, 2012). 

Studiens resultat indikerar att flickor med ADHD till följd av sin funktionsvariation har 

svårigheter inom skola, hem och fritid samt med den sociala interaktionen. Svårigheterna som 

uppstår i de olika miljöerna kan härledas till att samhället ställer olika krav samt innehar olika 

normativa värderingar på pojkar och flickor och att detta påverkar hur flickor uttrycker 

symptom på ADHD samt hur omgivningen bemöter flickor med ADHD. Utifrån ett 

intersektionalistiskt perspektiv på kön och funktionshinder går detta att förklara utifrån att en 

kvinna med en funktionsvariation har vissa förväntningar och föreställningar mot sig från 

samhället och hennes omgivning i egenskap av att vara just kvinna och funktionshindrad 

(Barron, 2008). Flickor med ADHD blir betraktade som mer misslyckade av samhället om de 

inte klarar av att prestera inom skola och den sociala gemenskapen i jämförelse med pojkar 

med samma diagnos, eftersom det finns könsnormativa förväntningar på flickorna på hur en 

flicka ska vara som de till följd av sin funktionsvariation inte kan uppfylla. Vidare leder detta 

till att flickor med ADHD blir en stigmatiserad grupp i samhället eftersom de inte klarar av att 

uppfylla förväntningarna varken på att vara flicka eller den typiska samhälleliga bilden av 

symptombilden vid ADHD. Stigmatiseringen kan ge sig uttryck i att flickor maskerar sina 

svårigheter i de olika miljöerna utifrån att dra sig undan, maskerar sin funktionsvariation eller 

helt enkelt strävar efter att agera efter vad som anses vara normalt. Detta kan ytterligare ge 

problematik i form av utanförskap, känsla av ensamhet och att inte riktigt passa in någonstans 

och en ha en negativ påverkan på identitetsskapandet och självkänsla. 

Studiens resultat framhåller att flickor ofta kommer in till BUP:s verksamhet utifrån en ångest 

eller depressionsproblematik som sedan kan härledas till symptom på en odiagnostiserad 

ADHD. Vidare belyses att flickor med ADHD i större utsträckning än pojkar drabbas av en 

samsjuklighet med ångest och depressionsliknande tillstånd. Sambandet mellan flickor med 

ADHD och samsjuklighet gällande psykiatriska åkommor som ångest och depression stöds 

även av tidigare forskning (Winther Skogli et al. 2013). Det kan diskuteras ifall förekomsten 

av depression och ångest hos flickor som har en ADHD-diagnos, eller där misstanke om en 

diagnos föreligger, kan härledas till flickors upplevda känsla av misslyckanden inom olika 

miljöer. Att konstant uppleva misslyckanden leder till utanförskap och låg självkänsla. En låg 
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självkänsla till följd av ovannämnda symptombild bidrar ytterligare till en känsla av 

utanförskap vilket stöds av Rucklidge och Tannock (2001) samt Quinn och Wigal (2004). 

Studiens resultat visar att det finns en skillnad i att flickor med ADHD i större utsträckning 

maskerar sina svårigheter i olika miljöer i jämförelse med pojkar, och ger indikationer på att 

det är en av anledningarna tillsammans med en utebliven hyperaktiv symptombild, till att 

flickor inte upptäcks och identifieras tidigare utifrån en ADHD-problematik. Detta kan 

härledas till problematiken gällande att den aktuella bedömningsmanualen för ADHD inte 

överensstämmer med hur flickor uppvisar symptom på ADHD eftersom den är utformad 

utifrån pojkars symptombild. Problematiken stöds av Nadeau et al. (2002) som belyser att 

fastän en modifiering av diagnosmanualen har gjorts i form av att inkludera bristande 

uppmärksamhet och impulsivitet (ADD) sker fortfarande en koncentrering till att använda 

checklistor och skattningsskalor i identifieringen av barn med ADHD att inrikta sig på 

hyperaktiva/impulsiva beteenden som är mer karakteristiskt utmärkande för pojkar. För att 

fastställa en ADHD-diagnos ska flera av kriterierna utifrån DSM uppfyllas och symptom på 

hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet ska ha funnits före sju år ålder i minst två 

miljöer som exempelvis hem, skola, fritid och/eller sociala relationer (Läkemedelsverket, 

2009). I den senaste versionen av DSM har en modifiering skett gällande debutålder för 

symptom som höjts till tolv år (Örn, u.å).  En höjd debutålder gällande ADHD-symptom kan 

sägas vara fördelaktig för flickor eftersom den hyperaktiva profilen, som är mest 

lättidentifierad utifrån DSM, oftast saknas och att flickors symptom oftast uppmärksammas 

under senare barndoms/ungdomsår i kombination med att det ställs högre krav på 

självständighet inom skola och av samhället.  

Resultatet av denna studie påvisar att det finns en problematik gällande att symptomen ska 

uppvisas i två miljöer, detta eftersom flickor är duktiga på att maskera sina problem i skolan 

och överprestera för att passa in i mallen på en "duktig" flicka. Detta leder till att skolan ofta 

missar att identifiera flickor som har svårigheter som kan härledas till en ADHD-problematik. 

Det blir vidare problematiskt eftersom den aktuella bedömningsmanualen utgår ifrån en rigid 

ram vad som ska tolkas som svårigheter inom olika miljöer utan hänsyn till att det finns en 

skillnad i vilka miljöer flickor och pojkar uppvisar svårigheter. Enligt studiens resultat har 

flickor svårigheter i skolan men maskerar dessa och upptäcks därför senare och den sociala 

problematiken tar sig uttryck på ett annat sätt än för pojkar med en utagerande profil och blir 

också därmed mer svåridentifierad. Detta stöds av tidigare forskning som verifierar hypotesen 

om att det föreligger en könsskillnad mellan hur pojkar och flickors symptom på ADHD 

skiljer sig åt samt att omgivningen tolkar pojkar och flickor med ADHD olika när det kommer 

till; att kompisar tolererar en högre nivå av uppvisade symptom på ADHD från pojkar än från 

flickor (Diamantopoulou et al., 2005), att könsskillnader varierar beroende på kontext; pojkar 

och flickor med ADHD är klassade att bete sig annorlunda i skolan, men inte hemma (Derks 

et al. 2007; Hartung et al., 2002). Nadeau et al. (2002) framhåller att det finns en diskussion 

bland forskarna gällande att utveckla speciella könsspecifika normer för diagnostik av 

tillståndet, detta för att de gällande diagnoskriterierna som är framtagna idag till stor del 

baseras på observationer på pojkar och deras beteenden. Denna studies resultat betonar vikten 

av att diskussionen kring könsspecifika normer för diagnostik är högst relevant eftersom 

ADHD påverkar flickor och pojkar olika, gällande hur symptom uttrycks men också hur 

funktionsvariationen bemöts olika beroende på kön. 

Resultatet visar att de professionella på BUP utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv med ett 

holistiskt synsätt på individen där deras arbete med flickor med ADHD baseras på en 

kontinuerlig samverkan mellan olika professioner. De professionella aktörerna uppger att de 

arbetar utifrån vad som är bäst för flickor med ADHD och att detta är att ge adekvata insatser 
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på olika nivåer; färdighetsträning, medicinsk behandling och stödsamtal samt genom att 

arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med familj, individ, skola och hemmiljö. Det finns en 

skillnad i vilka arbetsuppgifter som tillskrivs de olika professionerna utifrån en 

biopsykosocial skala som kan härledas till att de olika professionerna innehar olika expertis 

inom området. Psykiatrisjuksköterskorna upplever generellt att det tvärprofessionella 

arbetssättet är positivt, något som kan förklaras genom att de arbetar utifrån flera perspektiv 

samtidigt. Med stor insyn i den medicinska diskursen och den sociala diskursen arbetar 

sköterskorna med både medicinskt stöd samt socialt stöd i form av samtal och 

färdighetsträning med flickorna. Skolkontakten sker i första hand med skolsköterskorna med 

vilka de främst delar den medicinska diskursen. Kuratorerna rapporterar att samverkan med 

skolan inte fungerar så bra som de önskar, mycket på grund av att de inte har en samsyn på 

flickornas svårigheter. Det råder en stor problematik kring att identifiera flickorna i skolan 

och det finns något slags revirtänkande; de olika arenorna arbetar på sitt sätt utifrån vad de 

identifierar och de resurser de har. Kuratorerna jobbar inte med individen på samma sätt som 

sjuksköterskorna utifrån alla nivåer, de gör den sociala bedömningen i en utredning men 

kommer långt ifrån den behandlande instansen om inte flickan har andra pålagringar och 

behöver behandlas utifrån det eller om familjen behöver ett kuratorstöd på grund av 

relationsproblematik. Detta kan leda vidare till en diskussion gällande att kuratorerna skulle 

behöva arbeta mer nära med individer med ADHD och i ett större samarbete med 

sjuksköterskor och specialpedagoger. Specialpedagogen kan urskiljas arbeta mer mot stöd till 

individen i skolan, samarbete med skolan och agera som en brygga mellan föräldrar och 

skola. Alla respondenterna uttrycker att informationsspridningen kring flickor och ADHD 

måste bli bättre till skolorna eftersom problematiken oftast missas där i ett inledande skede. 

Resultatet synliggör vidare att det behövs arbetas mer förebyggande gällande att en ångest- 

eller depressionsproblematik utvecklas hos flickor med ADHD. Vidare identifieras 

tonårstiden som extra problematisk och att flickor är i stort behov av individuellt samtalsstöd 

under denna period. Föräldrarna bedöms också behöva stöttning under tonårstiden eftersom 

det ställs andra krav på att vara förälder till en flicka med ADHD i jämförelse med att vara 

förälder till en pojke med ADHD eller en flicka utan en neuropsykiatrisk funktionsvariation. 

Det är av stor vikt att arbeta stärkande och motiverande med flickor för att förebygga en låg 

självkänsla och att riskbeteenden hos flickor utvecklas under tonårstiden. Resultatet visar att 

flickor hamnar i riskmiljöer och utvecklar riskbeteenden som kan härledas till att de blir 

utnyttjade exempelvis sexuellt, i större utsträckning än pojkar med diagnosen. Flickor med 

ADHD möter andra svårigheter i jämförelse med pojkar med diagnosen under tonårstiden och 

utifrån ett genusperspektiv behövs insatser och behandling till flickor med ADHD anpassas 

samt utvecklas utifrån deras behov. Det går inte att erbjuda samma insatser och behandling till 

tonårsflickor med ADHD som tonårspojkar eftersom det föreligger en skillnad gällande vilka 

riskbeteenden samt riskmiljöer som pojkar och flickor hamnar i. Sålunda behöver de 

professionella aktörerna som arbetar med målgruppen vara medvetna om den bakomliggande 

problematiken för att kunna utforma samt erbjuda adekvata insatser och behandling för just 

tonårsflickor med ADHD.  

Metoddiskussion 
Den föreliggande studien har haft fokus på att studera hur olika symptom på ADHD påverkar 

flickor i sin vardag samt hur ADHD symptom uppmärksammas olika beroende på kön. 

Studien har därför inte utgått ifrån att kartlägga eller bereda en vidare fördjupning inom de 

olika biologiska samt psykologiska symptom på ADHD utifrån en medicinsk diskurs. Det 

som har varit centralt för studien är att undersöka hur biologiska och psykologiska symptom 

på ADHD påverkar flickor i en social kontext och förklara problematiken utifrån en social 
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diskurs och inte fördjupa sig inom enskilda biologiska och psykologiska faktorer som 

förklaringsmekanismer. Detta eftersom denna c-uppsats är en studie inom socialt arbete. 

Studien har avgränsats till att innefatta sjuksköterskor, kuratorer och specialpedagoger som 

informationsgivare och detta kan ha påverkat studiens trovärdighet och tillförlitlighet gällande 

att de övervägande är professioner som arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv med 

undantag från psykiatrisjuksköterskor som innehar ett merbiopsykosocialt perspektiv. Detta 

kan ha påverkat studien i det avseende att det psykosociala perspektivet har fått mest utrymme 

och därmed påverkat studiens resultat. För att vidare kunna kartlägga komplexiteten kring 

flickor med ADHD och få en större helhetsbild skulle studien behövt inkluderat fler 

professioner som exempelvis psykiatriker och psykologer.   

Kuratorerna som profession som intervjuats i studien möter övervägande flickor med ADHD 

som oftast har samsjuklighet med exempelvis depression och ångest eller som har en 

problembild som karakteriseras av annan bakomliggande social problematik. Därmed kan 

resultatet ha påverkats utifrån den information som inkommit från kuratorerna gällande att det 

ger en bild av flickor med ADHD som inte är generaliserbart på alla flickor med ADHD som 

inte har samma bakomliggande problematik. Vidare anses kuratorernas delaktighet i studien 

vara av vikt eftersom de beskriver en bild av att flickor är svåridentifierade utifrån de aktuella 

diagnoskriterierna för ADHD och att detta genererar i att flickor med odiagnostiserad form av 

ADHD:s första kontakt med BUP blir genom att en ångest eller depression problematik 

föreligger.  

Studiens insamlade material utgjordes av övervägande kvinnliga respondenternas utsagor, där 

fem av sex respondenter var kvinnor. Utifrån syftet med studien gjordes ingen medveten 

avgränsning till att inrikta sig mot kvinnliga professionella utan var ett resultat av vilka 

respondenter som var villiga att delta i studien. Det finns därför en avsaknad av en nyansering 

utifrån ett genusperspektiv som fler manliga respondenter hade kunnat bidra till i studiens 

resultat. Den föreliggande obalansen mellan manliga och kvinnliga respondenter kan 

diskuteras utifrån att det eventuellt är vanligare fördelning mellan kön överlag när det 

kommer till dessa professioner. En fördjupande diskussion gällande detta kommer inte att 

utformas i denna studie.     

Valet av att utgå ifrån ett biopsykosocialt perspektiv som förklaringsmodell i studien kan 

motiveras med att få tillgång till en djupare förklaring gällande biologiska samt kliniskt 

psykologiska mekanismer som påverkar individen. Eftersom funktionsvariationer har en nära 

anknytning till biologiska samt psykologiska processer samt den medicinska diskursen 

krävdes en förklaringsmodell som inkluderade alla aspekter som utgör en funktionsvariation. 

Då denna studie är en c-uppsats inom socialt arbete kan det anses ha varit mer fördelaktigt att 

använda sig av andra förklaringsmodeller som har en bättre anknytning till den sociologiska 

diskursen. Ett biopsykosocialt perspektiv har likheter med exempelvis Bronfenbrenners 

ekologiska modell i avseende att förklara de olika mekanismer som påverkar en individ 

utifrån olika nivåer. Skillnaden ligger i att den ekologiska modellen inriktar sig på de 

psykosociala mekanismerna samt nivåer som handlar om mänsklig interaktion i samspel med 

omgivningen och strukturer i samhället (Forsberg & Wallmark, 2002). Då föreliggande studie 

utgår ifrån att förklara hur ADHD påverkar flickor i olika miljöer samt hur symptombilden för 

flickor med ADHD ser ut samt vilka konsekvenser ADHD ger i flickornas vardag behövs en 

förklaringsmodell som djupare kunde beskriva de biologiska samt kliniskt psykologiska 

faktorer i relation till de sociala faktorerna som påverkar individer med en funktionsvariation. 

Detta är vad som ligger till grund för valet av att använda ett biopsykosocialt perspektiv som 

förklaringsmodell. 
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Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
Socialstyrelsen (2004) belyser vikten av att erbjuda barn och ungdomar med ADHD tidiga 

insatser och adekvat stöd för att motverka de negativa spiralerna inom samvaron mellan barn 

och föräldrar samt förebygga en negativ utveckling inom identitetsbildande och skola. Vikten 

av att få adekvat stöd i ett tidigt skede i skolan uttrycks vara en av barnens villkorliga 

rättigheter, därför är det av nödvändigt att kunskapen kring flickor med ADHD sprids till 

socialarbetare inom olika verksamheter. Detta för att kunna underlätta identifieringen och 

upptäckten av flickor med ADHD. Studiens resultat visade att många flickor kommer till BUP 

utifrån ångest-och depressionsproblematik med en utebliven diagnos som grundproblematik. 

Flickor som uppvisar tecken på ADHD utifrån flickors symptom på ADHD upptäcks inte i ett 

tidigt skede och detta leder till att de ofta har en historia av många misslyckanden inom skola, 

hem och fritid samt inom sociala relationer vilket till stor del kan förklara varför de utvecklar 

en psykisk ohälsa innan de uppmärksammas. 

 

Studiens resultat framhåller att flickor med ADHD har svårigheter inom skola, hem och fritid 

samt sociala interaktioner men att de i större utsträckning maskerar sina svårigheter i skillnad 

med pojkar med ADHD. Detta leder till att de många gånger förbises av professionella inom 

exempelvis skola och att de inte får adekvat stöd för att hantera sina svårigheter i olika 

miljöer. Denna problematik resulterar i att flickornas betyg blir lidande och en känsla av 

misslyckande befästs på grund av att de inte klarar av vissa miljöbundna situationer som 

exempelvis kamratrelationer. Flickor med ADHD påverkas annorlunda av sin funktions-

variation än pojkar, beroende av de krav och värderingar som bildar könsnormativa strukturer 

i samhället. Därmed behövs kunskap om hur ADHD påverkar flickor i deras vardag för att 

socialarbetare på ett adekvat sätt utarbeta insatser och stöd som bäst lämpar sig för denna 

målgrupp. Studiens resultat visar på att det finns en viss problematik som uppstår i tonåren 

där låg självkänsla kan härledas till utvecklandet av ett riskbeteende samt att flickor med 

fördröjd ADHD diagnos innehar en större samsjuklighet med depression och ångest i 

jämförelse med pojkar. Det är därför viktigt för professionella inom socialt arbete att ha 

kunskap om målgruppen för att förebygga att flickor och sedermera unga kvinnor mår dåligt 

och utvecklar annan social problematik som kan härledas till ADHD.  

 

ADHD kan med rätt stöd och insatser vara en tillgång för individen när det kommer till 

kreativitet, innovation, problemlösningsförmågor och idéskapande egenskaper som många 

gånger kan vara en tillgång i vardagen och arbetslivet, kvalitéer som är viktigt för alla att 

tillvaratas. Enligt FN:s  barnkonvention artikel 2 ska alla barn har lika värde och samma 

rättigheter. Därutöver framgår det i artikel 3 att barnets bästa ska prioriteras i alla ärenden 

som rör barn (UNICEF, u.å.). Vidare, enligt 2§ 1 kap. Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) ska 

barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Dessa lagrum intensifierar vikten av 

att det inte ska spela någon roll om barnet är pojke eller flicka med diagnosen ADHD 

gällande i vilken utsträckning barnet och dess familj får insatser och stöd av samhället. Vidare 

eftersom stöd enligt LSS (1993:387) enbart kan ges till individer med ADHD vars svårigheter 

påverkar vardagen i den grad att de inte klarar sig utan assistans och därmed berättigar 

insatser, exkluderas många behövande enligt detta lagrum. Detta trots att barn med ADHD får 

svårigheter nära sammankopplade med skola, hem och fritid samt sociala interaktioner som i 

sin tur ger pålagringar i form av en negativ utveckling gällande ångest, depression, låg 

självkänsla och riskbeteenden. Därför bör socialarbetare inneha kunskap om flickor med 

ADHD eftersom de oftast kommer i kontakt med målgruppen när den grundläggande ADHD-

problematiken har påverkat att flickan utvecklar annan social problematik och kan ge 

stödinsatser enligt SoL (2001:453). 
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Framtida forskning bör koncentrera sig på att studera hur ADHD påverkar flickor samt 

flickornas egen upplevelse av att leva med ADHD. Detta för att producera en djupare 

förståelse för hur funktionsvariationen samspelar med kön och påverkar hur det är att vara 

flicka med en ADHD diagnos. Genom att studera maktobalansen mellan könen samt hur 

dessa förtryckande processer och strukturer påverkar flickans tillvaro och agerande kan en 

ökad förståelse nås inför hur dessa maktordningar; kön och funktionshinder, samspelar och 

utformas och ge en djupare förståelse för hur det är att leva med ADHD som flicka. Mycket 

av den tidigare forskningen på området fokuserar på att definiera att det finns en skillnad på 

hur ADHD påverkar flickor och pojkar olika, genom att göra en jämförelse mellan kön. 

Dessvärre ger tidigare forskning inga djupare svar på frågan om hur denna könsskillnad 

uppstår samt bibehålls genom rådande normativa samhällsstrukturer och föreställningar om 

kön och funktionsvariationer. 
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Bilaga 1- Information och förfrågan om deltagande i studie 

Detta informationsbrev är en förfrågan om deltagande i en studie om flickor med ADHD-

diagnos. Studien är ett examensarbete (C-uppsats) inom socionomprogrammet vid Örebro 

universitet. Vi som genomför studien heter Ida-Maria Kärkkäinen och Yvette Hendeberg 

Strand och är studenter på socionomprogrammet. Under examensarbete som genomförs 

vårterminen 2017 har vi handledning av universitetslektor Thomas Strandberg vid 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. 

Syfte med studien är att studera hur professionella aktörer (kuratorer, sjuksköterskor, 

specialpedagoger) som kommer i kontakt med flickor med ADHD beskriver hur symptom på 

ADHD framträder hos flickor samt hur symptom skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. 

Studien syftar även till att undersöka de professionella aktörernas erfarenheter av att arbeta 

med flickor med ADHD och vilka eventuella konsekvenser en ADHD-problematik får för 

individen/familjen samt vilket behov av stöd och hjälp de olika yrkesgrupperna kan identifiera 

hos flickor med ADHD-diagnos. 

Studien genomförs genom intervjuer med lämplig yrkeskategori från Barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP). Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 15 och 16 och 

under dagtid. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av flickor med ADHD-

diagnos. Den beräknad tidsåtgång per intervju är cirka 45 minuter. Det är viktigt att intervjun 

sker i ostörd miljö och på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in 

på memorystick eller mobiltelefon och skrivas ut i text. 

Som tack för din medverkan bjuder vi på fika vid intervjutillfället. 

 

Du som väljer att delta i studien ska vara medveten om att studien följer de forskningsetiska 

principerna och tar hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att största möjliga 

konfidentialitet eftersträvas. Intervjumaterialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss 

som är studenter. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats kommer 

informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla uttalanden i form av citat till 

enskilda individer. Resultatet kommer att presenteras i form av en skriftlig och muntlig 

presentation till andra studerande inom socionomprogrammet samt till personal inom BUP:s 

verksamhet. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid 

Örebro universitet. Inspelningarna av intervjuerna och källmaterial kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Ni som deltar i studien kommer att ha möjlighet att ta del av det 

färdiga examensarbetet i form av en kopia om så önskas. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Vänligen kontakta oss som är ansvariga för studien via mejl eller telefon 

om du har frågor gällande studien eller vill anmäla ditt deltagande i studien. 

Du som vill delta i studien ombeds svara senast måndag den 10 april. Se kontaktinformation 

nedan. 

 

Kontaktinformation 
Yvette Hendeberg Strand (telefonnummer, mejladress) 

Ida-Maria Kärkkäinen (telefonnummer, mejladress) 

 

Vänligen, Ida-Maria och Yvette. 
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Bilaga 2-Intervjuguide 

Inledande frågor: 
Berätta kortfattat om dig själv? 

-Hur länge har du arbetat på BUP? 

-Vad jobbar du som? 

-Utbildning, examensår? 

Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

 

TEMA 1:Hur beskriver de professionella aktörerna ADHD-symptom hos flickor? 

1. Beskriv dina erfarenheter av att jobba med flickor med ADHD? 

-Hur ofta kommer du i kontakt med flickor som har en  ADHD-diagnos? 

2. Har du erfarenhet av att det finns typiska beteenden som kan kopplas ihop med flickor med ADHD? 

3. Vilka svårigheter finns inom verksamheten att identifiera flickor med ADHD? 

-Vad grundar sig dessa svårigheter i enligt din erfarenhet? 

4. Vad finns det för problematik kopplat till en fördröjd diagnos hos flickor med ADHD? 

 

TEMA 2: Hur beskriver de professionella aktörerna att ADHD-symptom skiljer mellan flickor 

och pojkar? 

5. Vilka skillnader ser ni mellan ADHD-symptom hos flickor och pojkar? 

-Vilka bakomliggande faktorer kan påverka denna skillnad? 

6. Tas det hänsyn i stödinsatser till att symptom kan skilja sig mellan flickor och pojkar? 

 

TEMA 3: Vilket behov av stöd och hjälp kan de professionella aktörerna identifiera hos flickor 

med ADHD? 

7. I vilka miljöer har flickor med en ADHD-diagnos svårigheter utifrån din erfarenhet av att arbeta 

med familj och skola? 

8. I vilka situationer har flickor med en ADHD-diagnos svårigheter utifrån din erfarenhet av att arbeta 

med familj och skola? 

9. Hur fungerar flickor med en ADHD-diagnos inom familjen? 

-Om det finns en viss svårighet kan du utveckla och förklara den? 

-Vilket stöd är flickan och hennes familj i behov av från t.ex. BUP? 

10. Hur fungerar flickor med en ADHD-diagnos inom skolan? 

-Om det finns en viss skolproblematik kan du utveckla och förklara den? 

-Vilket stöd är flickan i behov av när det kommer till skolsituationen? 

11. Hur fungerar flickor med en ADHD-diagnos när det kommer till kamratrelationer? 

-Vilket stöd är flickan i behov av när det kommer till kamratrelationer? 

-I vilka situationer särskiljer sig en flicka med diagnostiserad ADHD från en flicka utan ADHD? 

-I vilka situationer särskiljer sig en flicka med diagnostiserad ADHD från en pojke med ADHD? 

12. Hur fungerar flickor med en ADHD-diagnos när det kommer till fritidsaktiviteter? 

-Har flickor med ADHD-svårigheter när det kommer till att utöva fritidsaktiviteter? På vilket sätt och i 

vilka sammanhang? 

-Vilket stöd är flickor med ADHD-diagnos i behov av när det kommer till fritidsaktiviteter? 

 

TEMA 4: Hur arbetar de olika professionella aktörerna med flickor med en ADHD-diagnos? 
13. Hur ser dina arbetsuppgifter ut när det kommer till att jobba med flickor med ADHD? 

14. Vilka brister i behandling eller bemötande för flickor med ADHD kan du identifiera? 

-Vad skulle kunna förbättras? 

15. Hur fungerar samverkan mellan de olika professionella aktörerna gällande flickor med den 

föreliggande problematiken? 

 

Avslutande fråga:  
Är det någon annan information som du vill dela med dig av gällande det aktuella ämnet? 
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Bilaga 3-Modell över de olika stegen i en tematisk analys 

Phase Descriptionof the process  

1. Familiarising 

yourself with your 

data:  

Transcribing data (if necessary), reading and rereading the data, 

noting down initial ideas. 

 

2. Generating initial 

codes: 

Coding interesting features of the data in a systematic fashion 

across the entire data set, collating data relevant to each code. 

3. Searching for 

themes: 

Collating codes into potential themes, gathering all data relevant 

to each potential theme. 

4. Reviewingthemes: Checking in the themes work in relation to the coded extracts 

(Level 1) and the entire data set (Level 2), generating a thematic 

“map‟ of the analysis. 

5. Defining and 

namingthemes:  

Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, and the 

overall story the analysis tells; generating clear definitions and 

names for each theme.  

6. Producing the report:  The final opportunity for analysis. Selection of vivid, compelling 

extract examples, final analysis of selected extracts, relating back 

of the analysis to the research question and literature, producing a 

scholarly report of the analysis. 

 

 

Tabell 1: De olika stegen i en tematisk analys hämtad från Braun och Clarke (2006). 

 

 


