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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med och få en 
ADHD-diagnos. Studien vilar på en kvalitativ metod, där empirisk data samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt från kvinnors upplevelser innan, under och 
efter diagnosen tillskrivits. Totalt genomfördes fyra intervjuer med ett urval av kvinnor som i 
olika åldrar blivit tillskrivna en ADHD-diagnos. Den empiriska datan har kodats genom 
tematisk analys och därefter analyserats utifrån interaktionistisk rollteori, stämplingsteori, 
stigma och skam. Studiens resultat visar att upplevelserna av att tillskrivas en ADHD-diagnos 
som kvinna både är positiva och negativa. Kvinnorna upplever att de fått stöd och strategier att 
hantera sin vardag i samband med att de tillskrivits diagnosen. Samtidigt som omgivningens 
och samhällets reaktioner och förväntningar till följd av ADHD-problematiken kan upplevas 
som negativa. Resultatet visar att kvinnor mestadels diagnostiseras vid en högre ålder än män, 
vilket kan bero på att kvinnor till följd av omgivningens förväntningar och samhälleliga 
normer, förbises sin ADHD i skolåldern.  
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Abstract  
 
Following study aims to examine women's experiences of living with and being attributed to 
an ADHD diagnosis. The study is based on a qualitative method, whereas empirical data has 
been collected using semi-structured interviews with women’s experiences before, during and 
after being attributed to an ADHD diagnosis. The empirical data has been coded via thematic 
analysis and furthermore been analyzed through following theories: interactionistic role theory, 
labeling theory, stigma and shame. The result of the study shows that women’s experiences of 
being attributed to an ADHD diagnosis are positive and negative. The women included in this 
study feel they have received support and strategies to manage their daily lives. At the same 
time the reactions from the women’s environment and the society can be perceived as negative. 
The result also show that women to a greater extent are diagnosed at a higher age than men, 
which might be a result of environmental expectations and social norms contributing to the 
symptoms of ADHD for young women being overlooked.  
 
Keywords: ADHD, women, girls, social psychology, diagnosis, social work 
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Inledning 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är idag en av de vanligaste 
neuropsykiatriska diagnoserna inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige (Socialstyrelsen, 
2014) och är samtidigt den neuropsykiatriska diagnos som ökat mest under de senaste åren 
(Hallerstedt, 2006). Socialstyrelsen uppskattar att cirka 5 procent av barn i skolåldern och cirka 
2,5 procent av den vuxna befolkningen har ADHD. Diagnostisering av ADHD sker idag vid 
en tidigare ålder än innan, vilket kan härledas till att prevalensen av ADHD-diagnostik ökat, 
men också till att kunskaperna om ADHD ökat inom skolväsendet, vård och omsorg likväl hos 
allmänheten. Från början var ADHD en diagnos som enbart tillskrevs barn, men idag 
diagnostiseras även flertalet vuxna. Uppmärksammandet av misstankar om ADHD och 
skildringar av symtomen sker vanligtvis när ett barn börjar skolan och det börjar ställas högre 
krav på barnets förmåga att under längre perioder fokusera och sitta still (Socialstyrelsen, 
2014). 
 
ADHD är en benämning på ett tillstånd av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem 
och/eller impulsivitet och överaktivitet, vilket påverkar individens vardag i sådan grad att det 
medför ett funktionshinder. Uppmärksamhetssvårigheter definieras innebära att personen med 
ADHD har begränsningar att upprätthålla uppmärksamheten över tid, vilket vanligtvis ges i 
uttryck när det kommer till att fördela energi, motivation samt att organisera sitt handlande och 
agerande. Impulsivitet innebär svårigheter att hejda och kontrollera impulser, att styra sina 
reaktioner och tänka efter innan man handlar (Socialstyrelsen, 2014; Hallerstedt, 2006). 
Överaktiviteten kan te sig på olika sätt i olika åldrar. Barn med ADHD tenderar att vara i 
ständig rörelse och har ofta svårigheter att anpassa aktivitetsnivån till de krav som situationen 
förutsätter. Vid vuxen ålder tenderar personer med ADHD att uppvisa symtom av rastlöshet 
och svårigheter med att “varva ner”. Vuxna har generellt kvar samma symtom som under 
barndomen men har utvecklat strategier att hantera svårigheter och begränsningar som 
diagnosen medfört (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Frekvensen av att faktiskt tillskrivas diagnosen ADHD skiljer sig mellan pojkar och flickor då 
endast en av tre med diagnosen är flickor (Socialstyrelsen, 2014). Enligt SBUs (2005) statistik 
från 2005 var ADHD tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor och för cirka femton 
år sedan fick sju till nio gånger fler pojkar diagnosen än flickor. Andelen flickor med ADHD 
har således ökat under de senaste åren. SBU belyser att symtomen är lika allvarliga, och 
funktionsnedsättningen lika omfattande för flickor som hos pojkar med diagnosen ADHD men 
att det däremot är fler pojkar än flickor som tillskrivs diagnosen. Enligt SBU kan symtomen 
skilja sig åt mellan flickor och pojkar. Flickor med ADHD tenderar att utveckla depression och 
ångest i en större utsträckning än pojkar med diagnosen, samt att trotssyndrom och 
uppförandestörning är vanligare hos flickor än pojkar. Det är i dagsläget även pojkar som 
vanligtvis får diagnosen ADHD vid barndomen, men könsfördelningen av diagnostisering 
ändras med stigande ålder vilket härleds till att allt fler kvinnor identifieras och blir 
diagnostiserade som vuxna. En av faktorerna som Socialstyrelsen (2014) lyfter fram som 
förklaring till att flickor i lägre grad diagnostiseras än pojkar är att diagnoskriterierna vad gäller 
utåtagerande beteende är enklare att känna igen hos pojkar, vilket är en förklaring till varför de 
uppmärksammas och vidare diagnostiseras i högre grad.  
 
Tidigare forskning belyser att det finns kunskapsluckor forskningsbrist kring ADHD hos 
flickor jämfört med forskning kring ADHD hos pojkar (Deane & Young, 2014; Kok, et al 2016; 
Vildalen, et al. 2016). Forskningsresultaten tyder på att barndomssymtom på ADHD kan ta sig 
uttryck på ett mer dolt vis hos flickor i jämförelse med pojkar, vilket kan härledas till aspekter 
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av olikheter hos flickor och pojkar kopplat till könsnormer och könsstereotypa beteenden 
(Vildalen, et al, 2016; Norén Selinus, et al . 2016). Enligt Socialstyrelsen (2014) och SBU 
(2005) finns det studier om könsrelaterade skillnader, men trots det föreligger det 
kunskapsluckor om kvinnor med ADHD. SBU (2005) poängterar att ADHD hos flickor ändå 
har uppmärksammats mer inom forskning under de senaste åren men att det fortfarande finns 
omfattande brister i kunskapen om flickor med ADHD. De belyser att forskning angående 
flickor med ADHD och deras svårigheter under olika åldrar är angeläget att studera, exempelvis 
behövs det: belysas konsekvenserna av diagnostisering och insatser behövs, studier som 
fokuserar på eventuella hinder som finns vid utredning av flickor i Sverige samt studier som 
fastställer eventuellt värde av könsspecifika diagnoskriterier. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2014), SBU (2005) och tidigare forskning (Vildalen., et al., 2016; Norén 
Selinus, et al. 2016; Deane & Young, 2014; Kok, et al. 2016) föreligger det brister i forskning 
gällande flickor och kvinnor med ADHD. Detta indikerar på ett behov av större kunskapsstöd 
kring ADHD-diagnostik av kvinnor. Ett vidgat kunskapsstöd kring kvinnors upplevelser av 
ADHD skulle kunna minska förbiseende av kvinnors ADHD-symtom, leda till ett mer jämställt 
forskningsfält samt bidra till en bredare kunskap hos yrkesgrupper som bemöter kvinnor med 
diagnosen ADHD. Sociala insatser kan vara avgörande för huruvida stöd och hjälp vid 
diagnostik utformas och utförs gentemot den enskilde. Genom ökad kunskap och vidgad 
förståelse för hur kvinnor upplever att det är att leva med ADHD, och tillskrivas diagnosen, 
kan det hjälpa den yrkesverksamma inom sociala arbetets fält i sitt förhållningssätt och 
bemötande av kvinnor med ADHD. 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att belysa kvinnors upplevelser av 
identifierandet/fastställandet av diagnostiska symtom för ADHD. 

Frågeställningar 
- Hur upplever kvinnor det innan, under och efter de diagnostiserats med ADHD? 
- Föreligger det några skillnader eller likheter i berättelserna om innan, under och efter? 
- Hur kan kvinnors upplevelser av ADHD förstås? 
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Relevans för socialt arbete 
Som det presenterats i inledningen tenderar personer med ADHD att stöta på svårigheter när 
det kommer till relationer, hemmiljö och skola. Till följd av det nämns sociala insatser som 
avgörande för huruvida stöd och hjälp vi diagnostik utformas och utförs gentemot den enskilde 
(Vildalen, et al., 2016; Deane & Young, 2014; Kok. et al. 2016). Sociala insatser som kan bli 
aktuella för kvinnor med ADHD kan exempelvis vara Socialtjänsten, LSS/Socialpsykiatrin 
eller insatser av kurativt stöd och samtalsstöd. Genom att tillskrivas en diagnos och få hjälp 
och stöd att utveckla strategier att hantera diagnosen kan det ha en avgörande påverkan på den 
enskildes välmående och vardagsliv. I och med att det föreligger en kunskap- och 
forskningsbrist på just kvinnor med ADHD och deras egna upplevelser kring diagnostiseringen 
anser vi det relevant att vidga förståelse för målgruppen. Dels för att yrkesverksamma inom det 
sociala arbetets fält ska kunna vidga sitt förhållningssätt och bemötande av kvinnor med 
ADHD, men även för att genom den vidgade förståelse för målgruppen kunna uppmärksamma 
och fånga upp kvinnor med ADHD, och de riskerna för att stöta på svårigheter som föreligger, 
redan vid ett tidigt skede. Den kunskap som studien ämnar att bidra med kan instruera och 
härleda yrkesverksamma inom det sociala fältet i deras arbete och bemötande av kvinnors med 
diagnosen ADHD. Den professionellas bemötande och förhållningssätt beskrivs som central 
för den enskildes motivation, förmåga till förändring samt för vilka insatser och vilket stöd som 
kan erbjudas till den enskilde (Røkenes, O. H., & Hansson, P. 2016) vilket anses vara en 
motivator till varför studien är av vikt för det sociala arbetet och yrkesverksamma inom sociala 
arbetets fält. 
 

Ställningstagande 

I studien tillämpas begreppet diagnos av forskare, respondenter, i tidigare forskning och i den 
teoretiska ramen. Begreppet kan ha olika innebörd beroende på i vilken kontext begreppet 
tillämpas, vilka som tillämpar det och i vilket sammanhang. Syftet med denna studie är inte 
att analysera eller ta ställning till om ADHD är en diagnos eller inte. Inte heller att ta ställning 
till begreppet diagnos som fenomen. Utan studien ämnar till att skapa en bild och vidga 
förståelsen för kvinnor med neuropsykiatriska diagnosen ADHD genom att belysa deras 
subjektiva upplevelser och erfarenheter. Som forskare ämnar vi inte att lägga något värde i 
diagnosen i sig eller det är till en fördel eller nackdel.  
 
Något vi däremot vill belysa är att vår förförståelse och vårt förhållningssätt mot diagnos, i 
detta fall diagnosen ADHD, är att en person har ADHD, den är inte ADHD. Med det menar vi 
att vi tolkat diagnosen ADHD som något en individ tillskrivs av en annan individ.  
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Tidigare forskning 
För att motivera varför det finns ett behov av vidare kunskap om upplevelser av att ha en 
ADHD-diagnos som kvinna, ämnar vi i denna del att redogöra för tidigare forskning kring 
ADHD. Vid genomförandet av litteratursökningen framkom i ett flertal studier att det finns ett 
behov av ytterligare forskning kring ADHD-prevalensen hos män och kvinnor. I enlighet med 
Socialstyrelsens (2014) resultat om skillnader i könsfördelning och ålder i relation till ADHD-
diagnostik, och vårt syfte att belysa kvinnors upplevelser av ADHD ämnar vi i denna del att 
framhäva tidigare forskning enligt följande teman: forskningsläget kring ADHD, könsnormer 
och förväntningar samt konsekvenser av förbiseende av diagnosen ADHD. 

Forskningsläget kring ADHD 

I tidigare forskning problematiseras även att forskning tidigare varit fokuserad på pojkar med 
ADHD och att det finns omfattande kunskapsluckor gällande flickor med diagnosen ADHD 
(Kok. et al. 2016; Deane, H., & Young, S, 2014; Vildalen, V. U. et al. 2016). I och med detta 
poängterar Kok et al. (2016) ett rådande behov av forskning inriktat på jämförelser mellan 
ADHD hos flickor och pojkar för att framhäva flickor med ADHD i forskningsvärlden i samma 
utsträckning som pojkar. Till följd av den rådande forskningsbristen kring kvinnors upplevelser 
av ADHD kommer vi presentera studier som inkluderat både kvinnor och män.  
 
Enligt Kok. et al. (2016) och Carlsson M, och Eriksson, R (2016) tenderar flickor och pojkar 
med diagnosen ADHD att stöta på svårigheter i skola, sociala relationer och i hemmiljön. De 
förklarar svårigheterna som dessa ungdomar upplever med känslor av utanförskap, skillnader 
i bemötande av sin omgivning samt att de ofta känner sig missförstådda i jämförelse med 
ungdomar utan diagnosen ADHD, vilket kan leda till frustration och psykisk påfrestning. 
Carlsson, M och Eriksson, R härleder även svårigheterna som flickor och pojkar med ADHD 
upplever till avsaknad av stöd och struktur för att kunna hantera sin diagnos, och poängterar att 
skolan är en central del och förutsättning för att skapa stöd och struktur. Skolan beskrivs 
dessutom vara avgörande för uppmärksammandet av symtomen för ADHD hos barn och 
ungdomar (Carlsson M, & Eriksson, R, 2016). 

Könsnormer och samhälleliga förväntningar  

Forskningsresultat påvisar att symtomen för ADHD kan uttryckas olika hos flickor och pojkar 
(King & Wasbuch, 2006). Resultaten relateras till att pojkar/män i större utsträckning än 
flickor/kvinnor diagnostiseras med ADHD och härleder det till att pojkar/män uppfyller 
diagnoskriterierna i större utsträckning och uppvisar symtomen mer synligt än flickor/kvinnor. 
King och Washbush relaterar skillnaderna i uttryck av ADHD-symtom hos flickor och pojkar 
till normativa och stereotypa könssuttryck. Enligt King och Washbush tenderar pojkar/män att 
uppvisa hyperaktiva och impulsiva symtom mer framträdande än flickor/kvinnor, medan 
flickor/kvinnor i större omfattning uppvisar symtom av psykiska åkommor som ångest och oro 
än vad pojkar/män med ADHD uppvisar. King och Wasbush (2006) kopplar detta till att 
flickor/kvinnor och pojkar/män har olika förväntningar på sig och sitt beteende utifrån 
samhälleliga normer. Vildalen et al. (2016) redogör för att omgivningen tenderar att bemöta 
flickor/kvinnor och pojkar/män med ADHD på olika vis, utifrån att de är just flickor/kvinnor 
och pojkar/män vilket beskrivs kunna leda till att ADHD-symtomen är mer dolda hos 
flickor/kvinnor till följd av könsroller och sociala förväntningar på flickor och kvinnor. 
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King och Washbusch (2005) betonar att för att förstå och analysera könsfördelningen av 
ADHD- diagnostik behöver det relateras till könsnormer och könsstereotypa föreställningar, 
vilket även Vildaen et al. (2016) också belyser. Däremot framställer ingen av forskarna vilka 
normer, eller vad i normerna, beteenden och förväntningarna som behöver relateras till 
diagnostiserandet av ADHD hos de olika könen. Det exemplifieras inte vilka beteenden som 
kan vara stereotypa bland flickor/kvinnor och pojkar/män som kan leda till att det ena könen 
tenderar att förbises vid uppmärksammandet av ADHD-symtom. Det framgår i tidigare 
forskning att det finns olika förväntningar, normer och könsstereotypa föreställningar om 
respektive kön som kan påverka huruvida uppmärksammandet och diagnostiserandet skiljer 
sig bland flickor/kvinnor och pojkar/män men ingen övergång eller koppling till normernas 
utformning och konsekvenser.  
 
Biederman et al (2002) undersökte förhållandet mellan män och kvinnor med diagnosen 
ADHD och om könsskillnader kan vara en bakomliggande faktor till olika uttryck av symtomen 
vid diagnosen ADHD. Resultatet påvisar att fler flickor än pojkar med ADHD uppvisar 
symtom av ouppmärksamhet och att flickor i mindre utsträckning uppvisar störande beteenden 
i skolmiljön. Resultatet påvisar även att flickor inte har lika omfattande svårigheter att 
integreras i sociala sammanhang som pojkar samt att flickor inte stöter på lika omfattande 
inlärningssvårigheter i skolan som pojkar. Biederman et al redogör för att en förklaring till 
varför flickor och pojkar uppmärksammas i olika skeden och utifrån olika uttryck av ADHD, 
kan bero på att symtomet ouppmärksamhet, som flickor påvisar i större omfattning, är ett mer 
dolt symtom än hyperaktivitet och impulsivitet som i en större omfattning uppvisas av pojkar. 
I resultat från Vildalen et al. (2016) framkommer att kvinnor i vuxen ålder med ADHD stöter 
på större svårigheter än män vid hanterandet av symtomen hyperaktivitet och impulsivitet. 
Detta förklarar Vidalen et al. kan bero på att kvinnors problem varit beständiga sedan 
barndomen och att det utifrån att upptäcksförhållandena av ADHD i barndomen varit olika hos 
flickor och pojkar och att flickor tenderat att inte bli upptäckta eller blivit upptäcka i en senare 
ålder än pojkar, kan ha lett till att pojkar i en yngre ålder fått hjälp med att utveckla strategier 
att hantera symtomen med. Vildalen et al. (2016) betonar att upptäckten av ADHD-symtom 
och diagnostiserandet i tidig ålder kan underlätta för den enskilde att utveckla strategier och 
verktyg för att senare kunna hantera sina symtom (Vildalen et al. 2016). 

Konsekvens av förbiseende av diagnosen ADHD 

Able et al. (2007) redogör för jämförelser mellan vuxna som har diagnosen ADHD och vuxna 
som har symtomen - fastställda genom screeningverktyget ASRS v1.1 (the Adult ADHD Self-
Report Scale). Resultatet påvisar bland annat att personer som i vuxen ålder har odiagnostiserad 
ADHD i större utsträckning har depression, svårigheter i interpersonellt samspel, samt lägre 
utbildningsnivå jämfört med vuxna som har en tidigare diagnostiserad ADHD. En förklaring 
som Able et al. anger till dessa skillnader är att personer med diagnostiserad ADHD i tidigare 
ålder fått möjlighet till olika typer av behandling och anpassningar i sin omgivning. Able et al. 
lyfter även prevalensen av samsjuklighet som en faktor som ofta medför att symtom för ADHD 
förbises. Exempelvis kan psykisk ohälsa i form av ångest eller depression medföra att ADHD-
symtom förbises. Nämnda problem kan dessutom ofta kopplas till psykosociala faktorer som 
familjens socioekonomiska status eller familjens hemmiljö (Able et al., 2007). Schott (2012) 
framhäver resultat som påvisar att tidpunkt för när individen diagnostiseras med ADHD, har 
en signifikant påverkan på huruvida den enskilde individen har möjlighet att utveckla sätt att 
hantera symptomen för ADHD. Förmågan att utveckla funktionella strategier att hantera 
symptomen för ADHD kan i vuxen ålder enligt Schott vara förenat med vissa svårigheter till 
följd av att personen känner en stor förändring i sitt liv. För att utveckla strategier som hjälp 
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till individens ADHD-symtom krävs acceptans av symtombilden och att den överensstämmer 
med den enskildes egen självbild. 
 
Enligt Toner et al (2006) kan företeelsen att diagnostiseras leda till känslor av förståelse, 
acceptans och lättnad hos den som tillskrivs diagnosen. Att inte tillskrivas en diagnos kan leda 
till att individen inte får möjlighet att utveckla strategier att hantera vardagliga situationer, 
vilket kan leda till att individen blir social isolerad, exkluderad och får en bristande självbild. 
Toner et al. (2006) skildrar beskrivningar från en av respondenterna där diagnostiseringen blev 
som en bekräftelse på varför personen känt sig annorlunda i jämförelse med sin omgivning 
samt upplevelser av lättnads-känslor och självacceptans. Toner et al. (2016) menar att 
konsekvenserna av att inte diagnostiseras, men att ha symtom av ADHD, kan leda till att 
individen inte får de hjälp-och stöd som individen är i behov av. Genom att tillskrivas en 
diagnos kan individen få hjälp och stöd att utveckla strategier att hantera sina ADHD och den 
problematik som kan tillkomma med diagnosen. En annan konsekvens av att inte diagnostiseras 
kan vara att den enskilde får känslor av frustration och uppgivenhet av att inte kunna förstå och 
förhålla sin problematik. Å andra sidan påvisar Toner et al (2006) också att diagnostiseringen 
kan leda till negativa känslor till följd av att individen riskerar att bli stämplad utifrån sin 
diagnos. Toner et al. (2006) menar att detta kan leda till att individer väljer att inte berätta för 
sin omgivning om sin diagnos av rädsla för att det inte finns någon kunskap eller förståelse för 
diagnosen i omgivningen. 
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Teoretisk ram 

Ett socialpsykologiskt perspektiv 

I syfte att vidga förståelsen för hur det är att ha diagnosen ADHD som kvinna, avser vi i den 
teoretiska ramen att utgå från ett socialpsykologiskt perspektiv. Förenklat uttryckt kan det 
socialpsykologiska perspektivet användas för att förklara hur individens, gruppens och 
samhällets förväntningar inverkar på den enskildes förutsättningar att forma roller och 
identiteter i olika sociala kontexter (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). För att vidareutveckla 
förståelsen för den insamlade empirin kommer vi i denna del att kort presentera några teorier 
och begrepp som kan anses som centrala för detta ändamål. Inledningsvis kommer vi att 
beskriva hur man med hjälp av interaktionistisk rollteori och stämplingsteori, kan förklara hur 
mellanmänskliga interaktioner påverkar den enskilde individens syn på sig själv. Vidare 
kommer begrepp som bidrar till att förklara känslor som kan infinna sig hos individen när den 
enskildes syn på sig själv inte överensstämmer med omgivningens. Dessa begrepp är, 
stigmatisering och skam.  

Interaktionistisk rollteori  

I mellanmänskliga möten strävar individen efter att bilda sig en uppfattning om “den andre” 
som individen interagerar med. Uppfattningen om vad “den andre” exempelvis har för socio-
ekonomisk ställning, bild av sig själv eller andra egenskaper som den andre kan tänkas besitta 
blir centrala för att skapa sig en bild av hur “den andre” personen är som människa. De 
interagerande personerna har alla en strävan att ge “den andre” intrycket av att en själv är på 
ett visst sätt. Interaktionistisk rollteori kan med andra ord användas för att förklara hur en 
individ genom intagandet av intryck från andra människor kontinuerligt skapar sig en 
uppfattning om hur de är som personer samt hur individen själv framhåller och förmedlar vissa 
intryck av sig själv i syfte att konstruera en särskild bild av dennes identitet eller roll i en viss 
situation (Goffman, 2014). I föreliggande studie är ambitionen att tillämpa ovanstående 
resonemang som ett verktyg för att vidga förståelsen för om - och i så fall på vilket sätt - 
ADHD-diagnosen påverkar den enskilde individens syn på sig själv (självbild) samt om 
omgivningens syn på den enskilde överensstämmer med dennes egna bild av sig själv. 
 
Erving Goffman (2014) beskriver rollteori som ett sätt att förklara hur människor i olika 
situationer genom handlingar, verbal och icke-verbal kommunikation antar olika roller i olika 
sociala sammanhang. Det mellanmänskliga mötet i en särskild kontext, kan enligt Goffman ses 
som ett skådespel där den enskilde individen vill framhäva en särskild bild av sig själv som 
passar in i kontexten. Rollerna formas dynamiskt genom personernas handlingar, verbala och 
icke-verbala kommunikation i mötet (Goffman, 2014). Det mellanmänskliga mötet som 
skådespel (framträdande enl. Goffman) kan enligt Persson (2012) även innehålla en aspekt av 
undanhållande av tankar, känslor eller handlingar i syfte att framhäva sig själv på ett visst sätt 
i ett särskilt sammanhang. I förberedelsen av en middagssituation kan exempelvis värdparet 
känna sig stressade på grund av klagande barn, misslyckad matlagning och gräl. Trots ett 
tumultartat hemklimat väljer familjen att öppna dörren med ett leende, i syfte att ge intrycket 
av att vara en funktionell familj för de kommande middagsgästerna (Persson, 2012). Goffman 
(2014) beskriver aspekten av hemlighetshållande av personliga attribut som en del i 
upprättandet av en fasad. Fasaden används för att framhäva de egenskaper som individen själv 
vill bli förknippad med, samtidigt som individens mindre bra egenskaper hålls i hemlighet 
(Goffman, 2014).  



 13 

 
Trots framträdandets syfte att ge intryck eller att gestalta en specifikt given roll som speglar 
den enskildes egen syn på sig själv (självbild), uppkommer situationer där “den andre” - 
antingen genom kännedom om den enskildes hemligheter bakom fasaden, eller andra 
antaganden om den enskildes personlighet - bestrider eller på annat sätt inte bekräftar den 
presenterade självbild den som den enskilde avser att framhäva. Ett sådant förnekande kan 
exempelvis inträffa i samband med att individen är involverad i att gestalta en viss roll. Därmed 
kan det uppstå en rollkonflikt mellan “den andres” uppfattning om och förväntningar på den 
enskilde, och den uppfattning individen har om sig själv (Angelöw et al. 2015). Goffman 
(2014) beskriver detta i termer av störningar i framträdandet, störningar som kan komma att 
påverka individens personlighet och känsla av grupptillhörighet. Den enskildes självbild och 
självkänsla, eller identitet, kan i situationer som rollkonflikter komma att ifrågasättas och 
omformas till följd av ett dynamiskt utbyte mellan den enskildes syn på sig själv och samhällets 
förväntningar på individen och/eller dennes roll i vissa sammanhang (Goffman, 2014). 
Individens upprättande av sin identitet kan därmed betraktas som beroende av en uppsättning 
av roller, som skapats genom social interaktion och som uppstår i och med ett dynamiskt utbyte 
mellan individens, gruppens och samhällets förväntningar på den enskilde i olika sociala 
kontexter (Persson, 2012).  

Stämplingsteori 

Stämplingsteorin inkluderar en syn på uppkomsten och utvecklingen av ett avvikande beteende 
och hur den avvikandes självuppfattning formas av de ”stämplar” samhället och kontexten 
tillskriver dem. Enligt teorin är det inte individens säregna personlighetsegenskaper i sig som 
gör att de riskerar att uppfattas som avvikare utan människors reaktioner på det som är 
annorlunda. Exempelvis betraktas avvikande beteende som en konsekvens av samhällets 
reaktioner på normbrott (Svensson, 1992; Berg, 2015). Vad som betraktas som avvikande 
beteende kan endast bedömas i förhållande till vad som uppfattas som normalt. Det är 
samhälleliga normer och förväntningar, som styrs och regleras av människor och grupper med 
makt, som avgör vilka beteenden som betraktas som normala respektive och problematiska och 
avvikande (Berg, 2015). Enligt Persson tenderar individen i en given situation att agera så som 
omgivningen förväntar sig. Om omgivningens reaktioner på individen återkommande 
förmedlar en bild av denne som avvikande tenderar personen också att införliva den bilden 
(Persson, 2012).  
 
Goldberg (2014) beskriver att stämplingsteorin och stämpling berör processer, och poängterar 
att stämplingar inte är enskilda händelser utan sker löpande. Goldberg menar att processen 
påbörjas redan som barn, då den enskilde inte har en klar bild av hur den borde vara och agera. 
Den enskildes självbild och självuppfattning påverkas och utvecklas i samband med att denne 
socialiseras och integreras med andra människor, och beroende på om den enskildes beteende 
överensstämmer med de rådande samhälleliga normerna eller inte påverkas individen på olika 
sätt av omgivningens reaktioner. Omgivningens negativa responser på den enskildes beteenden 
kan på sikt leda till en negativ självbild. Att förändra en negativ självbild, beskriver Goldberg, 
tar lång tid. En individ som har en negativ självbild tenderar att uppvisa ett beteende som ligger 
i linje med denna bild. Desto oftare som självbilden bekräftas desto starkare och mer ”sann” 
blir den för den enskilde. En förutsättning för att den enskilde ska kunna förändra sin självbild 
är att omgivningen undviker att bekräfta den negativa självbilden och istället ger respons som 
kan hjälpa personen att inleda en process till en förbättrad självbild (Goldberg, 2014). 
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Stigma/stigmatisering  

Stigmatisering innebär att människor och grupper av sociala kategorier, om vilka andra har 
negativa eller stereotypa uppfattningar om, diskrimineras för någon egenskap. Det som är 
utmärkande hos de sociala kategorier som tenderar att stereotypiseras innefattar attribut som är 
synliga/osynliga, kontrollerbara/okontrollerbara och kan vara knutet till utseendet, beteendet 
eller grupptillhörighet (Persson A, 2012). Enligt Goffman (2014) är stigma en social 
konstruktion som skapas när ett beteende avviker från det normativa. Stigma tillämpas för att 
synliggöra den negativa konsekvens som följer av att individer och grupper marginaliseras på 
grund av att de avviker i något avseende. Vissa egenskaper betraktas som avvikande och 
nedvärderande, och innebär att de skiljer sig från vad som uppfattas som normativt acceptabelt. 
Det normativa innebär exempelvis att individen beter sig utifrån vad som generellt förväntas 
denne. När någon bryter mot den normativa ordningen så tenderar omgivningen att leta efter 
förklaringar till individens beteende och förändra sitt bemötande mot individen då denne 
betraktas som annorlunda. Det är i denna fas som den enskilde vanligtvis upptäcker att hen 
avviker från normaliteten, det uppstår då en diskrepans mellan individens och omgivningens 
syn på individen vilket definieras som stigma, att stigmatiseras (Goffman, 2014).  
 
Stigma beskrivs även vara ett dynamiskt begrepp, vilket innebär att det inte är statiskt utan 
något som förändras över tid baserat på rådande samhällsnormer. det innebär även att 
stigmatisering måste förstås och analyseras utifrån maktförhållanden på olika nivåer. På den 
individuella nivån kan stigmatisering leda till en negativ självbild och självkänsla som 
konsekvens av omgivningens reaktioner och förväntningar. På en strukturell nivå kan stigma 
resultera i sämre livsvillkor för grupper av människor, vilket kan inträffa om den stigmatiserade 
gruppen inte ges tillräckligt med resurser och förutsättningar i olika avseenden (Lindqvist, 
2012). Ett fiktivt exempel på stigmatisering kan vara om det finns en rådande samhällelig 
uppfattning om att kvinnor ska vara tysta, lugna och skötsamma i klassrumsmiljön. Om en 
kvinna, exempelvis till följd av symtomen för en ADHD-diagnos, inte klarar av att passa in i 
normen som kvinna i skolmiljön blir hon av sin omgivning kategoriserad som en “stökig elev” 
- en avvikare i den sociala kontexten. Kvinnan blir dock till följd av de samhälleliga normerna 
inte bara stämplad som en “dålig elev”, utan även som en “dålig kvinna” eftersom hon även 
avviker från normen av hur en kvinna ska vara i skolmiljön, vilket ytterligare kan försämra 
hennes självbild och självförtroende, då hon av omgivningen både anses vara en “stökig elev” 
och en “dålig kvinna”. Enligt Goffman påverkas rädslan för stigma människors val av 
handlingar, individen styr sin identitet utifrån att undvika de skamkänslor som följer av att 
betraktas som avvikande av omgivningen. Individen försöker således kontrollera, och ibland 
dölja, informationen om sig själv för att undvika att känna skam (Persson, 2012).  

Skam 

Enligt sociologen Thomas Scheff (2003) är skam den dominerade grundkänslan hos 
människan. Skam beskrivs fylla flera funktioner än andra grundkänslor, samt att skam reglerar 
i vilken mån och utsträckning som andra känslor kommer till uttryck. Det är samhälleliga 
normer och förväntningar som påverkar människans beteende och känsloreglering, vilket gör 
skamkänslor centrala då de vägleder och uppmanar människor att bete sig normativt. Skam 
beskrivs vara tabubelagt, vilket medför att människor gör allt i sin makt för att undvika att 
känna skam. Även ordet “skam” kan anses vara tabu att använda sig av. Respondenter kan 
därmed använda sig av andra ord som kan förklaras som skam. Detta tabu kring skam innebär 
att människor skäms för att de skäms när de misslyckas med att undvika skam. Skam reglerar 
sociala interaktioner och vägleder människors val av handlingar. När individen bemöts med 
negativa reaktioner vid exempelvis normbrytande beteende eller avvikande beteende så har 
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skam som funktion att motivera människor till att istället agera på ett sätt som betraktas som 
“rätt” (Scheff, 2003).  

Enligt Scheff (2003) bör skam betraktas som relationellt, vilket betyder att det är något som 
existerar mellan individer i det mellanmänskliga mötet. Scheff diskuterar skam i relation till 
människors behov av att känna samhörighet, tillhörighet och sociala band där skam signalerar 
att de inte är trygga. Sociala band beskrivs vara det som förenar människor och grupper. Sociala 
band är i ständig förändring, de testas konstant i sociala samspel och får olika status och 
karaktär beroende på kontext, tillfälle och vilken social grupp den enskilde tillhör/ingår i. 
Scheff menar att känslan av skam, och den inverkan som skambeläggande innefattar, kan leda 
till att sociala ojämlikheter mellan över- och underordnade skapas. Individer som ingår i 
underordnade grupper eller som befinner sig i ett socialt underläge kan enligt Scheff uppfyllas 
av skam på grund av hån- och föraktfulla attityder från individer tillhörande överordnade eller 
makthavande grupper, men även på grund av inre känslor och konflikter (Scheff, 2003; 
Persson, 2012). Inre känslor och konflikter kan till exempelvis synliggöras om en individ blir 
hånad av omgivningen för ett avvikande beteende, men att individen har delade känslor kring 
hur omgivningens reaktioner stämmer överens med den enskildes uppfattning om sig själv. Det 
kan då uppstå konflikter i individens inre känslor, i form av tillexempel frustration och 
uppgivenhet, då individen inte kan identifiera sig med omgivningens reaktioner och bemötande 
vilket leder till känslor av skam.  
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Metod 
Detta avsnitt inleds med en presentation av den vetenskapsteoretiska förhållningssätt och ansats 
som studien bygger på. Vidare kommer litteratursökning, urvalsmetod, datainsamlingsmetod 
och analysmetod beskrivas. Efter det presenteras en metoddiskussion med utgångspunkt i 
begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen presenteras de etiska överväganden som 
gjorts under studien.  

Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

I föreliggande studie har vi inspirerats av ett hermeneutiskt/fenomenologiskt 
vetenskapsteoretiskt förhållningssätt. Hermeneutik beskrivs av Andersson (2014) som en 
vetenskapsteoretisk inriktning som grundar sig i ett antagande om att människans omvärld är 
tolkningsbar (fenomenologi), vilket innebär att kunskap endast är nåbart genom att studera 
subjektiva tolkningar av verkligheten. Hermeneutiken inspireras av ett socialvetenskapligt 
ideal där människan som betraktare står i centrum. Omvärlden är socialt konstruerad och 
definieras av betraktaren själv. En studie i enlighet med den hermeneutiska 
forskningstraditionen har därmed ingen avsikt att hitta en allmängiltig förklaring till ett rådande 
fenomen, utan syftar snarare till att skapa en djupare förståelse för människans tolkningar och 
uppfattningar av fenomenet. För att kunna studera tolkningen/uppfattningen av ett rådande 
fenomen – i syfte att uppnå en vidgad förståelse för det – krävs kvalitativa forskningsmetoder 
som framhäver utvidgade redogörelser från studiesubjektet själv. 
 
Forskarens tidigare förståelse för fenomenet, förförståelsen, kan inverka på hur 
studiesubjektets redogörelser tolkas, vilket innebär att forskarens roll i studien måste diskuteras 
(Andersson, 2014). Den förförståelse vi har för de fenomen som denna studie avser att studera, 
grundar sig på de erfarenheter och förståelser som vi båda har med oss från VFU-platser 
(verksamhetsförlagd praktik) och arbetsplatser. En av oss har erfarenheter som kurator på 
habiliteringen och den andra erfarenheter som LSS-handläggare. Båda dessa verksamheter och 
professioner arbetar i närhet med personer med diagnoser eller diagnostiska symtom. Efter att 
vi diskuterat våra upplevelser och förståelser inom respektive arbetsplats kom vi fram till att vi 
båda har en förförståelse av att en diagnos, och själva diagnos-förfarandet, påverkar den 
enskilde i olika grad. Vi båda delgav även en förförståelse av att tillskrivningen av en diagnos 
kan påverka om den enskilde får hjälp och stöd av sociala insatser, och i vilken omfattning. 
Ytterligare något som vi båda hade uppmärksammat som påverkat våra förförståelser är att 
diagnoser och diagnosprocessen kan ta sig olika uttryck hos flickor/kvinnor och pojkar/män. 
Dessa förförståelser resulterade sedan i ett intresse av att granska forskningsfältet på området, 
vilket påvisade att det fanns brist på forskning av flickor/kvinnor med ADHD i relation till 
forskningen på pojkar/män med ADHD. Den kunskapsluckan i kombination med de 
förförståelser vi redan haft, ledde sedan till att vi valde att studera kvinnors upplevelser av att 
tillskrivas diagnosen ADHD och vidga förståelsen för målgruppen.  
 
För att visualisera hur hermeneutiken används för att vidga förståelsen för ett fenomen 
använder Gilje och Grimen (2007) den hermeneutiska cirkeln (även kallad spiral). Cirkeln 
syftar till att visa förhållandet mellan tolkning, sammanhanget det tolkas i och den tidigare 
förståelsen för fenomenet. 
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I den hermeneutiska cirkeln växer tolkningar fram i cirkulära rörelser mellan individens 
förståelse och kommande erfarenheter som genererar ny förståelse (Gilje och Grimen, 2007). 
Den hermeneutiska cirkeln kan användas för att bildligt visa hur forskarens och 
studiesubjektets förståelse påverkar hur de redogör för, och tolkar det rådande fenomenet. I 
följande studie avser vi att använda oss av metoder som syftar till att vidga förståelse för 
kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med ADHD. Det hermeneutiska/fenomenologiska 
förhållningssättet ämnar genomsyra studien, med en förhoppning om att vår egen förförståelse 
i så liten omfattning som möjligt ska påverka hur vi samlar in och tolkar den empiriska data 
som används i studien. Därmed följer vidare diskussioner om forskarroll inom hermeneutiken. 
 
Forskarrollen inom hermeneutik och fenomenologi 
I likhet med den hermeneutiska forskningstraditionen tillämpas kvalitativa metoder ofta för att 
skapa en djupgående förståelse för en enskild individs upplevelser av ett särskilt fenomen. För 
att uppnå vad Bryman (2011, s. 413) beskriver som “fylliga och detaljerade svar” förutsätts 
forskaren vara noggrann i utformningen av intervjufrågor samt tolkningar av studiesubjektets 
redogörelser. Forskaren måste utforma ramar för insamlingen av empiri som på ett bra sätt 
tillåter studiesubjektet att oberoende av forskaren kunna redogöra för sina egna subjektiva 
tolkningar av det rådande fenomenet. Enligt Andersson (2014) innebär detta att forskaren måste 
komma nära studiesubjektet, utan att låta sin egen förståelse för fenomenet påverka den 
enskildes möjligheter att uttrycka sina egna tolkningar av fenomenet.  

Litteratursökning  

De problemområden som beskrivits i studiens inledning baseras på Socialstyrelsens (2014) och 
SBUs (2005) sammanställningar, som påvisar att det saknas forskning om kvinnors upplevelser 
av att ha ADHD samt att kvinnor med ADHD riskerar att förbises i skolåldern. För att vidga 
kunskaperna kring kvinnor med ADHD har vi använt oss av tidigare forskning. Här följer 
sökprocessen för tidigare forskning. 
  
Den tidigare forskning som används i studien har inhämtats via sökningar i databaserna Primo 
(Örebro universitet), Social Services Abstracts och PsycINFO. Valet av dessa databaser 
grundar sig i att de har sökfilter där det finns möjlighet att sortera bort källor som inte är 
vetenskapligt granskade eller peer-reviewed samt att de upplevts som enkla att orientera sig i. 
Ännu ett skäl till att vi valt dessa databaser är deras funktion att avgränsa sökandet till 
vetenskapliga artiklar inriktade på socialt arbete. De sökord som användes var: women ADHD, 
girls ADHD, gender and ADHD, ADHD, diagnos*, identity development, attention deficit 
hyperactivity disorder, experience of ADHD. Sökorden tillämpades både enskilt och i 
kombination med varandra. Antalet träffar på varje sökord och kombinationer varierade. Valet 
av de artiklar vi sedan använt grundar sig i vår bedömning av dess relevans för vårt syfte om 
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kvinnors upplevelse av ADHD. Utöver vetenskapliga artiklar har även annan tryckt litteratur 
använts. Syftet med litteratursökningen var att vidga förståelsen för ADHD som diagnos, få en 
översikt av begreppsanvändningen inom detta forskningsområde samt öka kunskaperna om 
vilka konsekvenser det kan få att leva med odiagnostiserad ADHD. 

Urvalsmetod 

Urvalet i studien var av målinriktad karaktär, vilket innebar att respondenterna valdes baserat 
på deras relevans i förhållande till studiens frågeställningar och syfte. Då syftet med studien 
var att undersöka kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med ADHD var urvalskriterierna 
kvinnor med diagnosen ADHD. Inom kvalitativ forskning rekommenderas just ett målinriktat 
urval då den typen av insamlingsteknik i grunden är strategisk och ämnar skapa likhet mellan 
forskningsfrågor och urvalet (Bryman, 2011). Det målinriktade urvalet tillämpades på följande 
sätt. För att få tag på lämpliga intervjupersoner gjordes en intresseförfrågan i 
intresseorganisationer som är inriktade på ADHD samt i en diskussionsgrupp på sociala medier 
för personer med diagnosen ADHD. Därigenom fick vi kontakt med fyra kvinnor som har 
diagnosen ADHD som var intresserade att delta i studien. Ett av problemen som beskrivs med 
målinriktat urval och kvalitativ forskning är att det redan från början är svårt att avgöra hur 
många personer som måste intervjuas för att nå en teoretisk mättnad (Bryman, 2011). I studien 
intervjuas fyra personer, vilket är ett val som gjorts baserat på tidsramen för arbetet samt med 
motivationen att varje respondents upplevelser ska synliggöras i någon omfattning. Om 
intervjun varit inriktad på att studera skillnader hos flickor/kvinnor och pojkar/män med 
ADHD så hade ett större urval varit fördelaktigt. Men när det är upplevelser hos en specifik 
grupp som efterfrågas ställer det enligt Bryman (2011) inte samma krav på ett stort urval. 
 
Då kvinnor enligt Socialstyrelsen (2014) tenderar att diagnostiseras i senare ålder än män, kan 
man fråga sig huruvida ålder ska vara en faktor att ta hänsyn till i valet av olika respondenter. 
Mot bakgrund av att ADHD diagnostik i vuxen ålder ökar (SBU,2005) har vi i denna studie 
försökt använda respondenter i olika åldrar, detta för att vidga förståelsen för kvinnors 
upplevelser innan, under och efter diagnostillfället i olika åldrar. De respondenter som 
inkluderats i denna studie är i åldrarna 19, 22, 24 och 45. Personen som är 19 år tillskrivs 
diagnosen när hon är 11 år, personen som är 22 när hon är 18 år, personen som är 24 när hon 
är 18 år och personen som är 45 år tillskrivs diagnosen när hon är 27 år.  
 
Då studien inspirerats av en hermeneutisk/fenomenologisk ansats och är av kvalitativ karaktär 
har vi ingen avsikt inte att generalisera vårt resultat, utan vår ambition är att belysa subjektiva 
upplevelser av kvinnors erfarenheter att diagnostiseras med/ och leva med diagnosen ADHD. 
Vi avser även att tolka dessa upplevelser med hjälp av teorier och begrepp för att få en 
fördjupad förståelse. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att generaliserbarheten i 
kvalitativa forskningsresultat ofta problematiseras och ifrågasätts då det sällan frambringar 
resultat som kan överföras på andra kontexter och grupper. Då studien är baserad på ett 
strategiskt urval, ett icke-slumpmässigt urval, kan resultatet i studien inte generaliseras till att 
representera alla kvinnor med ADHD:s upplevelser av diagnosen.  

Datainsamlingsmetod  

Intervjuform och konstruktion av intervjuguide 
Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med, och bli diagnostiserad 
med ADHD. För att besvara syftet undersöktes därför kvinnor med ADHD genom intervjuer 
med fokus på kvinnors erfarenheter innan, under och efter diagnostisering. Datainsamlingen 



 19 

genomfördes med en kvalitativ intervjuform med vars hjälp man kan komma närmare 
individens tankar, upplevelser och förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet av kvalitativt 
tillvägagångssätt grundar sig i att vi vill ha information om respondenternas upplevelser. I 
enlighet med det hermeneutiskt/fenomenologiska förhållningssättet är ambitionen att vidga 
förståelsen för hur det är att leva med ADHD som kvinna samt hur det är att diagnostiseras 
med ADHD som kvinna. 
 
Det empiriska materialet har i denna studie bestått av svar från semistrukturerade intervjuer. 
Enligt Bryman (2011) är semistrukturerad intervju ett av de vanligaste tillvägagångssätten 
inom kvalitativ forskning för att samla in data. Valet av semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod kan motiveras med att intervjuformen inte styr respondenten till att svara 
på en specifik uppsättning frågor i en bestämd ordning. Semistrukturerade intervjuer är enligt 
Bryman en flexibel intervjuform som ger respondenten utrymme att själv tolka frågorna och 
styra samtalet. Respondenten får därmed själv framhäva det som den tycker är viktigt – sina 
egna upplevelser av fenomenet. Valet av semistrukturerade intervjuer motiveras av att den ger 
en viss struktur. Intervjun är inte ostrukturerad utan följer ett visst antal teman med frågor som 
alla intervjupersoner ska besvara. Det blir på det viset lättare att framhäva skillnader och 
likheter mellan respondenternas svar. 
 
Utformandet av intervjuguide (bilaga 2) konstruerades i enlighet med vad Bryman (2011) och 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver där ett antal teman formulerades utifrån studiens 
frågeställningar. Dessa teman baserades del på vad som framkommit i tidigare forskning och 
rapporter från Socialstyrelsen (2014) och SBU (2005) gällande flickor/kvinnor med ADHD, 
dels på respondenternas erfarenheter av relationer, fritid, sysselsättning med mera över tid, det 
vill säga på upplevelser tiden innan de fått en ADHD diagnosen, under tiden som 
diagnosprocessen pågick och efter att de tillskrivits en diagnos. Tidsaspekten gjorde de möjligt 
att ställa frågor i en logisk ordningsföljd. Frågorna utformades med ett språk som ansågs vara 
begripligt för respondenten att förstå. Inledningsvis ställdes dock några relativt öppna och 
generella frågor kring informantens förhållande och förförståelse till ADHD. Därefter blev 
frågorna mer inriktade på informantens upplevelser av att leva med ADHD. Avslutnings 
ställdes frågor om informanten hade något att tillägga eller ytterligare frågor om studien.  
 
Tillvägagångssätt/genomförande av intervjuer  
Med motivationen att få en så enhetlig bild som möjligt av respondenterna, kunna anteckna 
kontextuella faktorer (handgester, bakgrundsljud etc.) valde vi att i största möjliga mån vara 
två som närvarade vid intervjutillfället. Rollerna under intervjun var fördelade som att en 
antecknade och passivt följde samtalet och den andre som samtalsledare som ställde frågor. 
För att minimera risken för missförstånd och för att förenkla analysen av intervjumaterialet 
gjorde vi valet att spela in intervjupersonernas uttalanden, som därefter transkriberades i 
textform. För att genomföra inspelningen på ett bra sätt planerade vi att hålla intervjuerna på 
platser där det fanns minimalt bakgrundsljud. Detta innebar att vi som utförare, för 
intervjupersonerna, föreslog att intervjuerna skulle hållas vid Örebro Universitet där det fanns 
tillgång till grupprum. Två av respondenterna önskade att hålla intervjuerna på offentlig plats 
(café), vilket vi tog hänsyn till. Dock valde vi att utföra intervjuerna vid tidpunkter då det var 
låg aktivitet, vilket bidrog till att inspelningarna av ljud blev tydliga och användbara.  
  
Inför intervjutillfället kontaktades respektive respondent med ett informationsbrev (bilaga 1) 
samt intervjuguide (bilaga 2) för att få kännedom om syftet med studien samt ramarna för 
intervjusituationen. I informationsbrevet framgick att vi önskar att spela in intervjun, att den 
kommer att transkriberas samt att svaren från respondenten inte kommer att kunna härledas till 



 20 

personen när arbetet publiceras. Deltagarna i studien kommer således att avidentifieras genom 
ett användande av pseudonym som exempelvis ”Respondent 1”. Ljudfilerna och 
transkriptionerna förvaras på USB-minnen som bara studiens utförare har tillgång till. Vid 
intervjutillfällena har samtliga respondenter har informerats om syftet med studien, 
genomförandet av inspelning/transkribering samt information om deras rättigheter att när som 
helst avbryta samtycket till studien, detta för att minimera risken för missförstånd kring 
intervjusituationen och studiens syfte. Intervjuerna varade mellan 28 och 50 minuter. Samtliga 
intervjuer genomfördes utan anmärkning, förutom vid ett tillfälle där 
ljudinspelningsutrustningen slutade fungera efter cirka 10 minuter. Intervjun slutfördes dock 
och respondenten informerades om inspelningshaveriet och gav samtycke till fortsatt 
deltagande trots avsaknad av full transkription.  

Analysmetod  

Då studien inspireras av ett hermeneutisk/fenomenologisk förhållningssätt har 
dataanalysmetoden valts i enlighet med det, vilket är en kvalitativ tematisk analysmetod. 
Tematisk analys nämns som vanligt förekommande vid kvalitativa studier och utgår från 
transkribering och kodning av data, tematisk organisering av materialet, och därefter 
kartläggning och summering av mönster som varit återkommande under intervjuerna (Bryman, 
2011; Fejes & Thornberg, 2015). Första steget i databearbetningen innebar således att 
transkribera intervjuerna. Enligt Bryman (2011) bidrar transkriberingar till att strukturera och 
få överblick av intervjuinnehållet, vilket underlättar forskarens möjlighet att gå tillbaka och 
analysera vad respondenterna delgett under intervjuerna. Studiens datamaterial har sedan 
analyserats genom tematisk analysmetod, utifrån en tredelad analysmodell bestående av 
kodning, tematisering och summering. Den tematiska analysmetoden syftar till att identifiera 
och analysera teman och mönster i den insamlade empirin, och beskrivs även som fördelaktig 
vid analys av skillnader och likheter i materialet (Fejes & Thornberg, 2015). 
  
För att få en överblick av materialet och underlätta bearbetningen av data sammanställdes varje 
intervju i matrisform. Den tematiska analysen inleddes med att vi identifierade mönster och 
nyckelord i de transkriberade texterna utifrån temana innan, under och efter diagnostisering. 
De mönster och nyckelorden som identifierades, tilldelades sedan koder och materialet 
reduceras successivt ner i mindre textmängder. Nästa steg i den tematiska analysen var ett 
tematisera materialet, vilket innebar att urskilja och sortera kodernas relation till varandra och 
kodernas koppling till studiens syfte. Teman som identifierades utgick från individnivå samt 
grupp- och samhällsnivå. Under individnivå framkom temana känslor och identitet. Under 
grupp- och samhällsnivå framkom temana omgivningens bemötande, förväntningar och 
föreställningar samt risken att bli förbisedd och dess konsekvenser. Summering av materialet, 
vilket är det sista steget i analysprocessen, genomfördes först i varje tabell utifrån varje enskild 
intervju. Varje summering och sammanställning sammanvävs i det som utgör studiens resultat. 
Resultatet presenteras sedan i en sammanfattande text och med citat som bedömts som 
relevanta från intervjuerna. Vid tillfället som nya mönster eller teman inte längre kunde 
identifieras uppnåddes en analytisk mättnad, vilket olika forskare (Bryman 2011; Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014) beskriver som slutmålet för en analysprocess. Därefter tillämpades 
relevanta teoretiska begrepp och teorier på resultatet för att fördjupa förståelse.  

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts i studien har varit i enlighet med de fyra forskningsetiska 
huvudkrav som tagits fram av Vetenskapsrådet (u.å.). Dessa är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet syftar till 
att forskaren ska informera den enskilde om vad deras uppgift innebär i studien och på vilka 
villkor som det gäller för dennes deltagande. Det innebär att den enskilde ska delges att 
deltagandet är frivilligt och att respondenten har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. I 
enlighet med informationskravet försökte vi redan i den inledande fasen vara tydlig mot den 
enskilde beträffande studiens syfte och vad respondentens deltagande skulle innebära för 
denne, och därför tilldelades respondenterna ett informationsbrev inför intervjuerna. I 
informationsbrevet beskrevs studiens syfte, riktlinjer kring frivillighet och anonymitet samt 
studiens tillvägagångssätt. I samband med intervjuerna hade vi med kopior på 
informationsbrevet, på vilken den enskilde skrev på sitt samtycke att delta i studien. Samtycket 
symboliserar även en överenskommelse mellan den enskilde och oss som forskare. Detta i 
enlighet med samtyckeskravet, som hänvisar till att forskaren ska inhämta respondentens 
samtycke till deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan 
identifiera respondenten ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
respondenten inte kan identifieras av läsaren. Det ska även vara omöjligt för utomstående att 
komma åt information som kan härledas till respondenterna i studien. Det insamlade 
datamaterialet har förvarats så att endast forskarna kunnat ta del av det. I samband med 
transkriberingen avidentifierades respondenterna, till exempel genom att avidentifiera namn 
och plats. Den sista kravet, nyttjandekravet, syftar till att uppgifter om den enskilde som 
insamlats för forskningsändamålet inte får användas för kommersiellt bruk eller för andra icke-
vetenskapliga syften. Inte heller får de utlånas eller användas för beslut eller åtaganden som 
direkt kan påverka den enskilde. Den data som insamlats av oss kommer endast att användas 
för vårt forskningssyfte och den har förvarats på ett sådant sätt att det endast är vi själva som 
kommit åt materialet. När studien är godkänd av examinator kommer datamaterialet raderas. 
 
Utöver Vetenskapsrådets (u.a) generella forskningsetiska principer om genomförande av 
forskning krävs även mer specifika etiska resonemang om de praktiska konsekvenser denna 
studie har för kvinnor med ADHD som målgrupp. Detta inkluderar även de kvinnor som 
deltagit i studien. Ett etiskt dilemma som uppstått i det aktuella arbetet kretsar kring 
intervjusituationen och hur det påverkat våra respondenter. Vid ett intervjutillfälle slutade vår 
inspelningsutrustning att fungera, vilket framkom efter att intervjun var färdig. Vid förfrågan 
önskade intervjupersonen att inte göra om intervjun. Vi som forskare kan tolka 
intervjupersonens val att inte göra om intervjun som ett tecken på att frågorna och/eller 
intervjuförfarandet i sig kan vara känsligt för målgruppen. För att minimera 
obekvämhetskänslor har vi dels kontrollerat inspelningsutrustningen ytterligare inför varje 
intervju samt ställt frågor om det finns övriga önskemål om intervjusituationen hos 
intervjupersonenen. Vid tillfället där inspelningen endast blev 8 minuter lång har vi frågat efter 
samtycke till fortsatt deltagande utan transkription samt haft kontakt efter intervjun för att 
säkerställa att de citat som inkluderats i studien är hennes. Ett annat etiskt dilemma inom 
studien kan även kretsa kring vår avsikt att utforma en studie från ett urval av personer som har 
en och samma diagnos. Flera respondenter uttrycker i resultatet att de i någon utsträckning känt 
sig stämplade till följd av sin ADHD, och vår avsikt att studera dessa personer skulle kunna 
bidra till ytterligare känslor av stämpling. För att minimera stämplingskänslor har vi varit 
noggranna med att berätta om avsikten med studien, och om vår förhoppning att belysa för 
andra vad respondenten upplever som jobbigt i relation till sin ADHD. Vi har även varit tydliga 
med frivilligheten i deltagande i studien i enlighet med Vetenskapsrådets (u.å) forskningsetiska 
krav. 
 
Då avsikten med studien var att belysa upplevelser av hur det är att leva med diagnosen ADHD 
som kvinna krävs även resonemang kring hur resultatet från vår studie kan komma att påverka 
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andra med diagnosen ADHD. En slutsats från vår studie är att flera kvinnor upplever att sina 
ADHD-symtom blivit förbisedda i exempelvis skolmiljön. Framhävandet av kvinnors 
upplevelser av förbiseende skulle kunna bidra till att ADHD blir en mer socialt vedertagen 
diagnos hos kvinnor i exempelvis skolmiljön, vilket skulle kunna tänkas medföra att fler 
kvinnor dessutom får en ADHD-diagnos. Flera respondenter framhäver att tillskrivas en 
ADHD-diagnos medför både positiva och negativa känslor. Detta skulle även bidra till att fler 
kvinnor känner känslor av stämpling. Samtidigt skulle vår studie hypotetiskt kunna medföra 
att det blir mer socialt accepterat för kvinnor att ha en ADHD-diagnos, vilket även skulle 
medföra att kvinnor i mindre utsträckning känner sig stämplade.  

Metoddiskussion 

Innan studien genomfördes hade vi som författare en diskussion att söka använda både kvinnor 
och män med diagnosen ADHD som respondenter till studien. Detta med ambitionen att 
jämföra deras upplevelser och försöka förstå varför det är fler pojkar/män än flickor/kvinnor 
som tillskrivs diagnosen. För att få tag på potentiella respondenter vände vi oss till 
intresseorganisationen Attention samt en Facebook-grupp som hette “ADHD i Sverige” som 
har 15 000 medlemmar. I Facebookgruppen skrev vi ett inlägg i form av en intresseförfrågan 
till vår studie, där vi beskrev syftet med studien och efterfrågade personer som var intresserade 
att delta. Från nämnda grupp fick vi endast respons av kvinnor som var intresserade att delta i 
studien. Då responsen endast kom från kvinnor uppkom funderingar kring vad detta skulle 
kunna tänkas bero på. Ett möjligt skäl skulle kunna vara att kvinnor kunde känna igen sig i 
studiens syftesbeskrivning som inkluderades i inlägget. Mot bakgrund av detta och för att inom 
ramen för uppsatsskrivandet hinna genomföra intervjuer med personer inom vårt 
intresseområde valde vi att ändra inriktning på studien och ändrade urvalet till att endast bestå 
av kvinnor med ADHD. De respondenter som inkluderats i studien har själva kontaktat oss via 
Facebook-gruppen. 
 
Inför intervjuerna valde vi att skicka informationsbrev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga2) 
till respondenterna. Det valet grundar sig i att vi ville informera dem om vad intervjun skulle 
innehålla och dess omfattning. Detta med att låta intervjupersonerna i förväg få ta del av 
frågorna betraktar vi som en respektfull handling gentemot respondenten. En risk med att i 
förväg skicka intervjuguiden kan vara att respondenten blir styrd till att svara på ett socialt 
önskvärt sätt, det vill säga på ett sätt som de tror att vi förväntas oss. Vi valde ändå att skicka 
intervjuguiden för att respondenten skulle vara införstådd med hur intervjusituationen skulle 
se ut, vilket kan tänkas minska risken för eventuella avhopp under, eller efter intervjutillfället. 
 
Trovärdighet 
Bryman (2011) beskriver begreppet validitet som att det behandlar huruvida man mäter och 
identifierar det man avser sig mäta. Validitetsbegreppet har utvecklats inom den kvantitativa 
forskningen. Inom kvalitativ forskning används istället ofta begreppet trovärdighet, då det i 
princip är omöjligt att säkerställa att studien identifierat och mätt på avsett vis (Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie syftar trovärdighet på om den insamlade datan, 
tolkningarna och analyserna reflekterar det som studien avsett att studera, vilket var kvinnor 
upplevelser av att diagnostiseras med ADHD och av att leva med diagnosen. För att stärka en 
studies validitet beskriver Kvale & Brinkmann (2009) att förhållandet mellan studiens syfte 
och intervjuguiden är av vikt. Intervjuguiden i föreliggande studie har framställts med grund i 
studiens syfte och frågeställningar, vilket resulterat i frågor som berör kvinnors upplevelser 
innan, under och efter diagnostisering. Tidsangivelserna i intervjuguiden syftar till att 
konkretisera ADHD-symtomens påverkan vid olika tidpunkter, vilket möjliggör vidare 
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analyser/frågeställningar utifrån en tidsaspekt. Detta för att i den mån som går se till att den 
insamlade datan mäter det som ämnas mätas. Genom att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer med omfattande öppna frågor som lämnar utrymme till respondenter att svara fritt 
och utifrån sina egna upplevelser, kan vi anta att det har ökat sannolikheten att vi mätt det vi 
avsett att mäta. 
 
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att en studies kvalité bör relateras till forskarens förmåga 
att vara kritisk till resultatet, och att en studies trovärdighet beror på hur väl argumenten i 
slutsatserna är motiverade och välgrundade. För att synliggöra grunderna till 
argumentationerna i studien och i högsta grad motverka misstolkningar i resultatet så har vi 
förtydligat och redogjort för vår förförståelse som forskare och dess påverkan på studien. För 
att stärka studiens trovärdighet har vi även redogjort för den vetenskapliga grund och teoretiska 
ram som tillämpats i studien, vilket är av vikt då dessa är utgångspunkter för våra tolkningar 
av studiens resultat. 
 
Tillförlitlighet 
Inom kvantitativ forskning bedöms en studies reliabilitet utifrån huruvida en studies resultat 
kan replikeras i andra kontexter, vid andra tidpunkter och av andra forskare. Inom kvalitativ 
forskning översätts vanligtvis begreppet reliabilitet till tillförlitlighet, som syftar till att bedöma 
huruvida forskaren på ett organiserat och noggrant sätt kunnat presentera forskningsprocessen 
på ett sådant sätt att studien kan upprepas och generera likvärdiga resultat (Kvale & Brinkmann, 
2009: Fejes & Thornberg, 2015). I denna aktuella studie har vi som utförare återgett 
forskningsprocessen på ett tydligt och välargumenterat vis för att stärka studiens tillförlitlighet.  
 
Den intervjuguide som användes vid datainsamlingen och det informationsbrevet som 
skickades till informanterna inför intervjuerna, är bifogade som bilagor i studien. Detta är ett 
medvetet val som grundar sig i stärkandet av studiens tillförlitlighet och möjliggöra för andra 
forskare att genomföra likvärdiga intervjuer. Valet att ha en semistrukturerad intervjuguide 
med öppna frågor kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Detta tillvägagångssättet lämnar 
utrymme för respondenten att reflektera över sitt svar och svara relativt fritt, vilket möjliggör 
för intervjuaren att ställa följdfrågor. Detta kan betraktas som en nackdel för studiens 
tillförlitlighet och möjligheterna att upprepa studien då dessa följdfrågor inte finns med i 
intervjuguiden bilagan.  
 
Något som ytterligare kan ha påverkat studiens tillförlitlighet har att göra med oss som 
genomfört studien. I denna studie har det varit två forskare, en manlig och en kvinnlig, vilket 
gjort att det skett flera tolkningar av empirin. Det kan både betraktas som en svaghet och en 
styrka för studien. En svaghet eftersom det kan ha genererat olika tolkningar och uppfattningar, 
och samtidigt en styrka genom att det lett till att vi som forskare fått möjlighet att granska och 
ifrågasätta varandras tolkningar. Under databearbetningen och diskussion mellan oss forskare 
framkom det ibland att vi uppfattat intervjupersonernas utsagor olika, framförallt tolkningen 
om vad utsagan stod för på olika vis. Till exempel så kunde vi ha olika uppfattningar och 
tolkningar om personen uttryckte något i en positiv eller negativ bemärkelse, eller om vilket 
sammanhang personen hänvisade sin utsaga till. Vid sådana tillfällen gick vi tillbaka till 
transkriberingarna och bearbetade materialet ännu en gång och resonerade sedan fram en typ 
av gemensam förståelse av materialet. 
 
 

 



 24 

Resultat och analys 
Studiens resultat och analys presenteras nedan under två huvudrubriker utifrån två olika nivåer; 
individnivå och grupp- och samhällsnivå. Under varje kategori presenteras underliggande 
subkategorier. På individnivå presenteras subkategorierna känslor och identitet. På grupp- och 
samhällsnivå presenteras subkategorierna omgivningens bemötande, förväntningar, 
föreställningar och risken att bli förbisedd och dess konsekvenser. Resultatet grundar sig i de 
fyra intervjuer som genomförts med kvinnor som tillskrivits diagnosen. Resultatet presenteras 
under båda huvudkategorierna och efter hand integreras teoretiska begrepp och teorier för att 
analysera empirin. 

Individnivå 

Känslor och identitet 

Samtliga respondenter beskriver känslor av frustration och uppgivenhet av att inte förstå 
orsaken till de beteenden och svårigheter ADHD-symtomen medfört innan diagnosen 
tillskrivits. En av respondenterna berättar att hon aktivt dolt sina ADHD-symtom i sociala 
sammanhang som exempelvis i skolmiljön. Hon förklarar att hon dolde symtomen då hon ville 
vara som alla andra, och att hon var osäker på sig själv. Intervjupersonen berättar dock att det 
infann sig andra känslor efter att diagnosen tillskrivits:  
 

Det är väl att jag inte längre behöver känna att det är något fel på mig, och att jag fungerar på ett annat 
sätt. Det behöver inte vara att bara för att jag inte förstår som andra gör så är det inte något fel. Utan nu 
är det mer att jag fungerar på ett annat sätt. - Respondent 4 

 
Flera av respondenterna beskriver känslor av lättnad och självacceptans i samband med att de 
tillskrivits diagnosen - att tillskrivandet medfört en förklaring på deras beteende, känslor och 
svårigheter. Samtliga respondenter nämner att de innan de tillskrivits diagnosen ADHD haft 
svårigheter med att exempelvis klara av skolan och bibehålla sociala relationer. Frustrationen 
över att inte förstå sina svårigheter, som respondenterna beskriver beror på deras ADHD, 
nämner flera av respondenterna även medfört känslor av skam. Tre av fyra respondenterna har 
vid flera tillfällen vidrört begreppet skam kopplat till deras upplevelser av ADHD.  
 

Man skambelägger sitt egna sätt att vara på. Man hamnar efter i skolan. Som jag, jag blev hemmasittare. 
Man får inte hjälp eller stöd. Man förstår inte vad som händer. Sen är det många tjejer jag känner, med 
ADHD, som kände skam för att de utåtagerande. Då utåtagerande dem ännu mer, enbart för att provocera 
och förvärra beteendet. Såna risker kan jag se, att man vill förvärra beteendet för att provocera. – 
Respondent 1 

 
Skam kan beskrivas som en dominerande grundkänsla hos människan och kan enligt Scheff 
(2003) reglera hur andra känslor inom individen kommer till uttryck. Skamkänslor uppkommer 
ofta till följd av att det finns samhälleliga normer som påverkar en individs känsloreglering och 
handlingsmönster, som inte alltid stämmer överens med personens egen självbild (Scheff, 
2003). Av respondenternas redogörelser framkommer att skamkänslor kan infinna sig vid 
tillfällen där det finns förväntningar på att de ska bete sig och/eller känna på ett visst sätt. Några 
respondenter beskriver att deras ADHD-problematik medfört att det exempelvis kan vara svårt 
att bibehålla koncentration i skol- eller arbetsmiljö, eller att det finns svårigheter i att bibehålla 
långvariga sociala relationer. Skamkänslorna kan medföra att individen använder sig av 
alternativa handlingsmönster i syfte att dölja de svårigheter personen har, för att mildra 
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känslorna av skam. En respondent beskriver att hon i skolmiljön valde att vara tyst och passiv 
eftersom hon var rädd för att hennes ouppmärksamhet till följd av hennes ADHD skulle märkas 
i klassrumsmiljön. Känslan av skam kan därmed ha påverkat individen att ändra sina 
handlingsmönster i klassrumsmiljön, vilket vidare kan ha medfört att hennes ADHD blivit 
förbisedd. 
 
Två av respondenterna berättar om mediers framställning av ADHD som problematisk. En av 
respondenterna (1) nämner att hon upplever att ADHD har blivit en trend i media. 
Respondenten beskriver den mediala framställningen av “ADHD som superkraft” som 
problematisk och förminskande, då respondenten upplever att diagnosen inte endast är positiv. 
En annan respondent (4) nämner också medias framställning av ADHD som “superkraft”. 
Respondenten (4) berättar att det kan finnas förväntningar på att man ska hitta sin egen 
“superkraft”, vilket hon betonar att hon inte gjort ännu. 
 

Diagnosen sätts väldigt mycket idag. Att det blivit en trend [...] Så det finns folk som säger att “ADHD 
är en superkraft”, och det tycker jag verkligen är att förminska diagnosen. - Respondent 1 
 
Jag har inte hittat den än. Den där “superkraften” som alla pratar om, det vet jag inte om jag har faktiskt. 
- Respondent 4  

 
Citat från respondent 1 beskriver att det uppkommit en trend kring medias gestaltning av 
ADHD. Respondenten tycker att det finns en problematik i framhävandet av symtombilden 
som en “superkraft” då det blottlägger den problematik, som ofta medfört hårt arbete för den 
enskilde, på ett vis som förenklar förståelsen för diagnosen hos allmänheten. Scheff (2003) 
skriver hur skam kan infinna sig hos den enskilde om dennes självbild inte överensstämmer 
med samhällets normativa förväntningar. Den mediala bilden av ADHD-diagnosen som en 
“superkraft” framhäver att det finns en positiv aspekt av diagnosen ADHD. Respondenten kan 
tolkas känna en frustration över medias porträttering av ADHD, vilket kan tänkas ske till följd 
av att media framhäver en förenklad symtombild som respondenten inte kan identifiera sig 
med. Respondentens frustration kan ha uppstått till följd av att den mediala framställningen av 
diagnosen som “superkraft” ej stämmer överens med dennes självbild. Vidare kan det tänkas 
att den mediala bilden till viss del förkastar de känslor respondenten faktiskt haft kring sin egen 
diagnos, som kan bidra till att känslor av skam infinner sig.  
 
Citatet från respondent 4 vidrör också den mediala porträtteringen av ADHD som “superkraft”. 
Respondent 4 berättar om porträtteringen som problematisk aspekt från en annan synvinkel än 
respondent 1. Likt respondent 1 beskriver respondent 4 att den mediala porträtteringen av 
ADHD medför en förenklad bild av symtombilden för ADHD, dock framhäver respondent 4 
att det också bidrar till att det finns en förväntning på de som har diagnosen ADHD att även ha 
en “superkraft”. För att återkoppla till Scheff (2003) beskrivs skam som en komponent i den 
mänskliga känsloregleringen som påverkas av samhälleliga normer. Respondenten beskriver 
att den mediala porträtteringen inte endast förenklar symtombilden för ADHD, utan även 
framhäver en förväntning från omgivningen att man ska använda diagnosen på ett positivt vis. 
Respondent 4 kan likt respondent 1 tolkas ha en viss frustration över den mediala 
porträtteringen av ADHD som “superkraft”, vilket kan ske till följd av att den mediala bilden 
av ADHD inte överensstämmer med respondentens identitet. Respondenten beskriver att hon 
ännu ej hittat sin egen “superkraft” som det finns en förväntning på henne att hon ska göra. 
Frustrationen kan vara ett tecken på känslor av skam som infinner sig, till följd av att hennes 
egen självbild inte överensstämmer med den mediala porträtteringen och vidare hennes 
omgivnings förväntningar.  
 



 26 

Samtliga respondenter uppger att diagnosen påverkat deras identitet och självbild. Två av 
respondenterna beskriver att de läst i en artikel om diagnosen ADHD och i samband med det 
känt en acceptans och förståelse för deras egna beteenden. En av respondenterna beskriver att 
ju mer hon läste på om diagnosen, desto mer kunde hon känna igen sig själv i den, vilket bidrog 
till att hon kände ett lugn och motivation till att börja arbeta mer med sig själv. En annan 
respondent berättar att hela hennes värld föll på plats när hon fick höra om diagnosen för första 
gången. Samtliga respondenter beskriver att det finns både negativa och positiva känslor kring 
diagnosen, som exempelvis en blandning mellan självacceptans och rädsla för omgivningens 
reaktioner. En respondent beskriver att tillskrivandet av diagnosen medförde ett lugn över att 
hon inte längre behövde fundera kring hur hon fungerar som människa, vilket fört med sig att 
hon minskat förväntningarna på hur hon själv bör vara. En annan av respondenterna beskriver 
att diagnosen medfört att hon fått vidgad förståelse om sig själv och för de svårigheter hon 
tidigare haft. 
 

Men, första gången jag kom i kontakt med det på riktigt var ju när min mamma delade en artikel som 
jag läste och kände igen mig så väl i det. Och sen läste jag på och det var ju det som gjorde att det blev 
utredning. – Respondent 4 

 
F: Och sen så kommer du i kontakt med, artikeln eller var det var, och hur kändes det när du fick läsa 
det?  
IP: Ja det var ju, alla bitar föll på plats. Sen att leva så länge i självförakt, skam och skuld som jag gjort 
som tjej, kvinna, som mamma och som partner. – Respondent 3 

 
Goffman (2014) beskriver interaktionistisk rollteori som ett sätt att förklara hur människan med 
hjälp av ett framträdande av olika typer av roller i olika sociala sammanhang, kan framhäva en 
bild av sig själv som stämmer överens med omgivningens förväntningar. Fasad-begreppet kan 
användas för att förklara hur en person döljer vissa sidor av sig själv för att på ett bra vis passa 
in i ett socialt sammanhang (Goffman, 2014). Flera av respondenterna beskriver att de använt 
sig av olika strategier för att hemlighålla sin ADHD, då de inte vill verka avvikande för sin 
omgivning. Exempelvis beskriver en av respondenterna att hon innan hon fick sin diagnos i 
skolmiljön tog en roll som tyst, lugn och försiktig, en berättar att hon var “klassens clown”. 
Upprättandet av rollen som tyst, lugn och försiktig eller “klassens clown” skulle kunna ske till 
följd att de på olika sätt hemlighåller respondenternas ADHD-problematik för sin omgivning. 
Både respondenterna nämner att de haft svårigheter i skolmiljön som beskrivs ha skett till följd 
av att de haft problematik som retrospektivt kan härledas till deras ADHD-diagnos. 
Tillskrivandet av en diagnos kan verka som en förklarande faktor för varför en enskild individ 
haft en särskild problematik tidigare i livet. I detta fall kan det tänkas att respondenternas 
tillskrivningar av ADHD-diagnos kan medföra en känsla av “självacceptans” och “lättnad” till 
att de numera fått en förklaring på varför de haft de svårigheter som de tidigare identifierat i 
skolåldern. 
 

IP: Mitt sätt att överleva, eller att dölja mina svårigheter var att vara clownen och pajasen. Och det blev 
jag grym på asså.  
 
F: Det blev ett litet verktyg för dig? 
 
IP: Ja. Så skulle man läsa högt inför klassen så kunde jag börja med någon dialekt när jag läste, liksom 
”skorra som en skåning” och då sa fröken bara ”äsch, du behöver inte läsa”. Så det var ju mitt sätt för att 
jag inte kunde läsa. Så kunde jag tramsa bort, och det tänkte man [skolan] ju inte på att jag inte kunde 
då. – Respondent 3 
 
Man har väl aldrig hört att ADHD är något annat än den där hyperaktiviteter. Att man kan inte sitta still, 
och man pratar rakt ut och man kan inte koncentrera sig för femöre och allt sådär. Inte att man kan vara 
tillbakadragen och blyg, och liksom ha svårt att koncentrera sig. Men att hemma få utbrott och vara helt 
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galen ibland. För småsaker och så.. För så var det för mig. Jag var ju tysta, blyga tjejen i skolan och 
hemma var jag ju.. den som ville bestämma och var högljudd och sprallig liksom. – Respondent 4 

 
Trots att flera respondenter beskriver att de känt en självacceptans och lättnad över att de fått 
en diagnos, beskriver tre av fyra respondenter att till följt av sin ADHD-diagnos någon gång 
blivit stämplade. 
 

I början gjorde det det. Det var jättekonstigt, då var det som att man hade en stämpel i pannan hela 
tiden. En osynlig stämpel. Det var konstigt. – Respondent 2 
 
F: Vad är det värsta med att ha fått ADHD? 
IP: Stämpeln. Den klassiska stämpeln och att folk inte tar en på allvar. Att dem slänger med det, typ. – 
Respondent 4 

 
Stämplingsteori är en teori som enligt Berg (2010) syftar till att förklara hur samhälleliga 
normer och förväntningar styrs och regleras av människor och grupper med makt. Teorin 
beskriver processen från omgivningens identifierande av avvikande, till att individen till följd 
av omgivningens reaktioner tillslut införlivar omgivningens förväntningar (Berg, 2010). Flera 
av de respondenter som deltagit i studien har vi något tillfälle nämnt att de känt sig stämplade 
av sin omgivning. 
 

Det märktes stor skillnad när jag berättade för en grupp [skolan]. De blev ”jaha har du, berätta mer, hur 
känns det” och sådär. Och en [klasskamrat] blev tyst nästan och vågade inte fråga någonting. Nästan som 
att de skämdes […] Det var jobbigare när folk blev typ ”gud hur hanterar vi det här nu”. Jag vill mer att 
folk ska fråga mer om hur det känns och så. Så det är väl olika men jag berättar väl inte på någon fest 
eller om man träffar någon i något annat sammanhang att liksom du jag har ADHD. Utan det är mer om 
man umgås och dem som påverkas av det. Eller om de undrar. Jag tar medicin varje lunch om jag ska 
plugga på eftermiddagen. Om det är någon som ser det så kanske de frågar vad det är och då får de reda 
på det och på det sättet istället för att undra. – Respondent 4 
 
F: Så du har varit med om den typen av bemötande, i arbetssituationer? 
IP: Ja. De har sagt att jag kanske inte borde ha det jobbet. Men de har aldrig klagat på min insats innan 
dem fick veta att jag har diagnosen. – Respondent 1 

 
En tolkning av det respondenternas redogörelser kan vara att det exempelvis skett när individen 
på grund av sin ADHD-diagnos inte fått anställning, blivit misstrodd, eller fått ett förändrat 
bemötande från sin omgivning. Respondenterna beskriver att ADHD som diagnos i sig 
förmedlar föreställningar om hur personerna som tillskrivs diagnosen ska vara. Detta kan 
exempelvis vara föreställningar om att man ska vara hyperaktiv och störa sin omgivning om 
man har ADHD. Respondenterna menar att den egna personen bakom diagnosen blottläggs till 
följd av dessa föreställningar. Respondent 1 menar exempelvis att hon aldrig blivit ifrågasatt i 
sitt arbete innan sin omgivning fått reda på att hon haft en diagnos. Omgivningens 
föreställningar/reaktioner kan tänkas medföra att personerna allt mer kommer att misstro sin 
förmåga att bibehålla jobb eller att hantera sitt sociala nätverk, vilket skulle kunna leda till att 
förväntningarna på individen införlivas - att individen blivit stämplad. 

Samhälls- och gruppnivå  

Omgivningens bemötande, förväntningar och föreställningar 

Samtliga respondenter påtalar att de upplever att tillskrivandet av diagnosen ADHD påverkat 
omgivningens syn på och bemötande gentemot dem. En av respondenterna beskriver att hon 
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upplevde att bemötandet mot henne skiftade från ena dagen till den andra i samband med att 
hon tillskrivits diagnosen. Själv upplevde hon inte någon skillnad på sitt beteende innan och 
efter hon tillskrivits ADHD, men hon uppmärksammade en markant skillnad i omgivningens 
bemötande, som blev mer försiktiga och aktsamma i bemötandet emot henne. Detta illustreras 
via ett citat från respondenten: 
 

Innan jag fick diagnosen var jag en i mängden. Och efter att jag fick diagnosen och folk fick höra att jag 
har ADHD, då började folk bli mer försiktiga med vad de sa och vad de gjorde. Och började att prata 
med en som att det var något fel på mig. – Respondent 2 

  
En av respondenterna beskriver att de allmänna fördomar som finns om personer med 
diagnosen ADHD är en stor nackdel med att få diagnosen ADHD. Hon upplever att det finns 
allmänna föreställningar om att personer med diagnosen ADHD inte klarar av vardagliga 
arbetsuppgifter eller klarar av vissa jobb. Respondenten berättar att hon själv blivit nekad 
anställning på grund av att hon har diagnosen. 
 

F: Så du har varit med om den typen av bemötande, i arbetssituationer? 
IP: Ja. De har sagt att jag kanske inte borde ha det jobbet. Men de har aldrig klagat på min insats innan 
dem fick veta att jag har diagnosen. – Respondent 1 

 
Förändringen i bemötandet från sin omgivning kan förstås utifrån begreppet 
stigma/stigmatisering. Stigmatisering innebär att människor och grupper diskrimineras och 
marginaliseras på grund av att det uppfattas som annorlunda eller avvikande i något avseende 
(Persson, 2012: Goffman, 2014). Goffman (2014) förklarar att när någon avviker från den 
normativa ordningen leder det ofta till att omgivningen vill hitta förklaringar till avvikelsen 
och i samband med detta tenderar de att förändra sitt bemötande mot den enskilde. 
Stigmatisering är en möjlig förklaring till varför samtliga respondenter upplevt att det skett en 
förändring i omgivningens bemötande av dem, efter att de tillskrivits diagnosen. Då 
omgivningen fått kännedom om att respondenterna har en ADHD diagnos har det bemött dem 
som något “avvikande”. 
 
Samtliga respondenter upplever att omgivningen och samhället har en stereotypisk bild av 
diagnosen ADHD som oftast är förknippat med ett beteende som är vanligt förekommande hos 
pojkar.  
  

Att den är så olika från individ till individ. [...] det handlar om individer som har olika bakgrunder, olika 
förutsättningar, de hanterar svårigheterna på olika sätt. Så exempelvis koncentrationssvårigheter, det kan 
visa sig på tusen olika sätt. Det är inte en mall. Det man behöver tänka på är att lära känna individen, och 
inte diagnosen ADHD. Det behöver man känna till. Fortfarande möts jag av reaktioner om att ”du kan ju 
inte ha ADHD” för du kan ju det här och det här och du är kvinna. Då tänker jag hallå, du tänker helt fel 
liksom. – Respondent 1  

  
En av respondenterna beskriver ADHD som en diagnos som generellt inte är förknippad med 
kvinnor, och därför trodde inte respondenten själv att hon kunde ha diagnosen. Respondenten 
säger att hon inte var utåtriktat hyperaktiv som det finns en samhällelig uppfattning om att man 
”ska vara” om man har ADHD, och att den generella bilden av ADHD kretsar kring störiga 
pojkar som har svårt att sitta still. En av respondenterna påtalar uttryckligen att hon tror att 
hennes diagnosförfarande troligtvis hade sett annorlunda ut om hon var av ett annat kön. 
Respondenten beskriver att det inte fanns några tankar om att hon skulle diagnostiseras med 
ADHD då hon var kvinna, och att hennes egna “utåtagerande beteenden” inte blev bemött på 
samma sätt som pojkarna i hennes klass. Utifrån dessa redogörelser kan en tolkning vara att 
kvinnorna upplever att det finns föreställningar och förväntningar på hur man ska bete sig om 
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man har diagnosen ADHD. Konsekvenserna av att inte leva upp dessa förväntningar leder till 
att kvinnan riskerar att förbises. 
  

Vi måste titta och låta oss kvinnor berätta hur det var egentligen. För jag tror att normen är att, att det 
räckte att någon sa till mig att jag behöver inte baka bullar utan jag kan gå och köpa bullar på konsum. 
Så bara Aha, då släppte den ångesten för vi kvinnor vi ska vara duktig på att laga mat, ta hand om barn, 
vi ska ha jobb, vi ska vara lugna, organiserade och ha ordning. Vi ska klara så mycket. Och vi möter de 
här svårigheterna, vi kan vara jätteduktiga på att ta hand om ungar eller jobb, men att kombinera de här 
sakerna kan vara jättesvårt som för andra är så självklart liksom. Man ser ju svårigheterna så tidigt om 
man har kunskap. Så kunskapen är enormt viktigt och kunskapen får vi genom att kvinnor berättar- 
Respondent 3 

  
En tolkning är respondenterna stigmatiseras på grund av att de inte levt upp till det som 
förväntats av dem, som tillexempel att kvinnor inte förväntas vara hyperaktiva i samma 
utsträckning som män, och att kvinnor förväntas vara mer strukturerade och ordningsamma. 
Men om hon inte är det så betraktas hon som avvikande vilket kan leda till att kvinnan 
stigmatiseras. Stigmatisering beskrivs som en social konstruktion som skapas i samband med 
att egenskaper och beteenden betraktas som avvikande från en rådande normstruktur (Goffman, 
2014). Av citat framkommer att det finns förväntningar på att kvinnor ska bete sig på ett särskilt 
vis samt att det finns rådande förväntningar på hur en person med ADHD ska vara. Däremot 
kan mer kunskap om förbiseende av kvinnor med ADHD påverka att förväntningarna på 
kvinnor förändras vilket möjligtvis skulle leda till att stigmat av målgruppen minskar då det 
medför en utvecklad föreställning om hur det är att leva med ADHD som kvinna. En av 
respondenterna för även själv detta resonemang om att det krävs mer kunskap och 
uppmärksammande av kvinnor och att kvinnor själva får berätta sina historier om ADHD för 
att förändra samhälleliga förväntningar och stereotypa föreställningar av kvinnor med ADHD-
problematik.  
  
En tolkning av ovanstående redogörelser är att kvinnor upplever en viss problematik på grund 
av omgivningens bemötande, föreställningar och förväntningar. För att skapa en vidgad 
förståelse för den problematiken kan begreppet stämpling och stämplingsteorin tillämpas. I två 
av intervjuerna vidrörs begreppet ”stämpel” konkret, vilket illustreras nedan med två citat: 
 

Forskare: Vad är det värsta med att ha fått ADHD? 
Respondent: Stämpeln. Den klassiska stämpeln och att folk inte tar en på allvar. - 
Respondent 4 

 
Det var jättekonstigt, då var det som att man hade en stämpel i pannan hela tiden. En osynlig stämpel. 
Det var konstigt. - Respondent 2 

  
Svensson (1992) och Berg (2010) beskriver stämplingsteorin som ett sätt att förklara hur 
samhällets normer och föreställningar framhäver vissa personliga attribut som exempelvis 
beteende, utseende eller andra egenskaper som avvikande utifrån en viss kontext. Stämpling 
sker som en konsekvens av att den enskilde brutit mot normen. Vad som betraktas som normalt 
respektive avvikande beskriver Svensson (1992) och Berg (2010) regleras av människor och 
grupper med makt som befinner sig i överordnade positioner. I relation till empirin är en 
tolkning att kvinnor med ADHD stämplas i samband med tillskrivning av ADHD, och att 
stämpeln i sig innehåller vissa normativa förväntningar och föreställningar som kvinnan sen 
identifierar sig med eller alternativt inte identifierar sig med. Stämplingen i sig kan därmed 
leda till att kvinnan bemöts på ett visst sätt baserat på allmänna föreställningar och 
förväntningar på diagnosen ADHD, men att dessa föreställningar och förväntningar inte 
överensstämmer med kvinnans egen självbild och uppfattning om av sin ADHD. Detta kan 
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relateras till varför respondenterna i denna studie nämnt stämplingen som någonting negativt, 
då det kan tänkas att de upplevt att omgivningen tillskrivit dem vissa egenskaper och beteenden 
som vanligtvis är relaterade till diagnosen ADHD och pojkaktiga/manliga egenskaper och 
beteenden, som inte stämmer överens med deras egen uppfattning och kvinnornas själv 
(identitet). 
 
En av respondenterna belyser att det kan finnas positiva aspekter till följd av att tillskrivas 
ADHD. Respondenten uppger att ADHD-diagnosen medfört ett övergripande negativt 
bemötande från hennes omgivning, men att det skett en positiv förändring från henne närmaste 
relationer i deras bemötande gentemot henne. Respondenten beskriver att hon tror att det 
positiva bemötandet från hennes närmaste relationer kan bero på att tillskrivning av diagnosen 
medförde en förståelse och acceptans från kvinnans omgivning samt en typ av förklaring på 
vad kvinnans tidigare svårigheter och bekymmer kunnat bero på. Enligt Goffman (2014) 
tenderar omgivningen till att söka efter förklaringar på en individsbeteende för att kunna 
strukturera och förbereda sitt egna bemötande och förhållningssätt gentemot den enskilde.  

Risken att bli förbisedd och dess konsekvenser 

Risken att bli förbisedd sina symtom är någonting som uppkommit i samtliga intervjuer. I 
empirin framkommer det att respondenterna till exempel dolt sina ADHD-symtom samt att 
allmänna föreställningar om att det bara är pojkar som har ADHD kan leda till förbiseendet av 
flickor. En respondent beskriver att det inte fanns några generella tankar om att hon skulle 
diagnostiseras med ADHD som kvinna samt att hon upplevt att hennes “utåtagerande 
beteenden” inte blev bemött på samma sätt som killarna i hennes klass. 
 

Ja. Men det är väl det där. Jag hade också perioder där jag var mer utåtagerande. För killar var det mer, 
oavsett om dom hade en diagnos eller inte, så var deras beteende okej för dom var ju ändå killar. När 
tjejer utåtagerande så var det mer att ”du borde inte bete dig sådär” eller ”det där är fel sätt att bete sig 
på” medan det med killar blev mer accepterat –Respondent 1 

 
Förekomsten av att aktivt dölja sitt beteende kan härledas till Goffmans (2014) redogörelser 
om rollteori och upprättandet av en fasad samt Scheffs (2003) teorier om känslor av skam. Att 
individen upprättar en fasad kan bero på att individen vill framhäva de egenskaper som 
individen själv vill bli förknippad med och då döljer sina mindre bra egenskaper i syfte att 
gestalta en specifik roll. En tolkning av ovanstående analyser under bemötande, förväntningar 
och föreställningar är att ett avvikande beteende tenderar att stigmatiseras, och att förväntningar 
på rollen som flicka/kvinna kan leda till svårigheter för kvinnor med diagnosen ADHD. Utifrån 
detta kan det tänkas att kvinnor med ADHD upprättat en fasad för att dölja sina symtom, då 
beteenden som uppstått som symtom för diagnosen, kan betraktas som skamliga och 
avvikande. Enligt Scheff (2003) styr människan sina val och handlingar för undvika 
skamkänslor. Om kvinnan aktivt väljer att dölja sina symtom och beteende för att inte 
stigmatiseras eller känna skam kan det leda till att kvinnans symtom förbises. I och med att 
förväntningarna på ADHD-diagnosen beskrivs vara relaterade till stereotypiskt manliga 
beteendemönster, framförallt hyperaktivitet, kan det vara så att kvinnor förbises på grund av 
att hon dels upprättar en fasad för att dölja känslor av skam, samt att det kan vara så att kvinnan 
förbises på grund av de rollförväntningar som generellt finns på kvinnor och hur kvinnor ska 
bete sig. 
  
Samtliga respondenter nämner vikten av tillgång till verktyg och stöd för att hantera sin ADHD. 
Samtliga respondenter beskriver att de i dagsläget, efter att tillskrivits diagnosen och fått både 
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stöd och verktyg för att hantera sin ADHD, har en mer strukturerad och ordnad livssituation. 
Citat från en av respondenterna om betydelsen av verktyg och stöd: 
  

Att man kan se det på samma sätt som glasögon. Att har man en synnedsättning så behöver man glasögon 
för att kunna se för annars blir det problem i vardagen. Har man ADHD så behöver man hjälpmedel eller 
liksom andra knep och så för att det inte ska bli problem och för att det ska funka. – Respondent 4 

 
Två av respondenterna uppger att de tror att de skulle mått bättre om de fått hjälp och stöd i ett 
tidigare skede - om de blivit diagnostiserade i en tidigare ålder. 
 

F: Hade du kunnat se några fördelar med om du hade fått diagnosen redan på mellanstadiet? 
IP: Ja. Men om folk kanske hade, bemött på ett annat sätt så kanske det hade blivit lättare tidigare. Då 
hade jag kanske inte behövt göra hela den här processen som jag gör att jag gått längre i skolan och så. 
Såna grejer. Om folk hade sett det tidigare, uppmärksammat det tidigare liksom. – Respondent 1 
 
F: Om du då skulle spola tillbaka bandet. Om vi leker med tanken att du hade fått diagnosen i en 
tidigare ålder, kanske i skolan. Tror du att du hade mått bättre då? 
IP: Åh, gud ja. Det tror jag. – Respondent 3 

 
Respondenterna beskriver exempelvis att det är svårt att identifiera ADHD-symtom om du inte 
är hyperaktiv och poängterar behovet av mer kunskap kring ADHD och symtombilden hos 
kvinnor. Scheff (2003) beskriver att människors behov av samhörighet och sociala band är det 
som förenar människor och grupper. Sociala band är i ständig förändring och de testas, 
omkonstrueras och får olika status och karaktär beroende på kontext och i vilken social grupp 
den enskilde ingår i. Scheff (2003) beskriver att sociala ojämlikheter mellan över- och 
underordnade grupper, och den tillgång av sociala band den enskilde har, påverkar individens 
känslor av skam och om/hur den enskilde kommer betraktas som ett stigma eller inte beroende 
på om den enskilde tillhör den överordnade eller underordnade gruppen. Lindqvist (2012) 
beskriver att stigma på en strukturell nivå, exempelvis mellan över- och underordnade grupper, 
kan resultera i sämre livsvillkor för den stigmatiserade och underordnad gruppen genom att de 
inte ges tillräcklig med resurser och förutsättningar. För att vidga förståelsen av varför kvinnor 
riskerar att förbises diagnosen ADHD, vilket hindrar kvinnan från tillgång till verktyg och stöd 
som beskrivs vara avgörande för kvinnan att kunna hantera sin ADHD-problematik, kan tolkas 
bero på att de rådande samhällsnormerna och förväntningarna på kvinnor och diagnosen 
ADHD inte överensstämmer med den symtombild kvinnor kan ha. Respondenterna beskriver 
att de troligtvis mått bättre om de tillskrivits diagnosen i ett tidigare skede, vilket kan relateras 
till att kvinnan haft brist på samhörighet och sociala band till följd av sin ADHD. Det kan ha 
sin grund i att kvinnan blivit stigmatiserad och stämplad på grund av att hon inte levt upp till 
rådande samhällsnormerna om hur diagnosen ADHD- tar sig uttryck vilket medfört att hon 
förbisetts och därigenom inte heller fått verktyg och stöd för den problematik hon upplevt.  

Sammanfattning av resultat och analys 

Nedan följer en kort sammanfattning av de slutsatser som framkommit i resultat och analys av 
det insamlade datamaterialet. Rubrikerna är i enlighet med avsnittets rubriksättning men 
resultatet kan komma att beröras i flera rubriker.  
 
Känslor och identitet 
Respondenterna framhäver att de haft någon form av problematik till följd av sin ADHD i 
grundskolan, vilket dels kretsat kring skolarbetet i sig, men även de sociala relationer som finns 
i skolmiljön. Flera respondenter skriver att de i samband med att de haft svårigheter i skolmiljön 
antagit olika typer av roller för att hemlighålla den problematik som deras ADHD-diagnos 
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medfört. Av analysen framkommer att upprättandet av rollen som döljer ADHD-symtomen, 
sker till följd av att respondenten i någon mån avviker från sin omgivning och därmed känner 
en typ av skam över att inte passa in i normen. Antagandet av roller som hemlighåller ADHD-
problematiken beskrivs i vidare analysen även kunna resultera i att tillskrivandet av en ADHD-
diagnos i skolmiljön förbises. I resultatet framkommer även att flera respondenter anser att de 
blivit negativt påverkade av medias porträttering av ADHD som en “superkraft”. 
Respondenterna menar att skildringen av ADHD som en “superkraft” förenklar symtombilden 
och medför att den allmänna förståelsen för ADHD förändrats. I analysen framkommer att 
respondenternas negativa upplevelser av porträtteringen av ADHD som en “superkraft” kan ha 
uppkommit som ett resultat på att deras självbild i någon omfattning inte överensstämmer med 
medias uppfattning om symtombilden kring ADHD. I medias porträttering blottläggs 
förekomsten av skam bakom diagnosen, vilket innebär att även individens arbete med sig själv 
osynliggörs. Detta kan exempelvis leda till att respondenten “skäms för att den skäms” då 
dennes självbild inte stämmer överens med omgivningens.  
 
Omgivningens bemötande, föreställningar och förväntningar 
I resultatet framkommer att samtliga respondenter i någon mån känt sig avvikande till följd av 
att de fått en ADHD-diagnos samt att detta medfört att deras omgivning har förändrat sitt 
beteende gentemot dem. I flera av respondenternas redogörelser framkommer att de i någon 
omfattning blivit stämplade av sin omgivning på grund av att de fått en ADHD-diagnos. Trots 
stämplingen och skammen diagnosen medfört, beskriver flera respondenter att det finns ett 
flertal positiva egenskaper med att ha blivit diagnostiserad. En av dessa är att omgivningen blir 
allt mer lyhörd och förstående för den ADHD-problematik individen besitter. I analysen 
framkommer att färre kvinnor kan identifiera sig med diagnosen till följd av att det finns 
förväntningar från omgivningen på hur en person med ADHD ska vara (hyperaktiv), vilket 
enligt respondenterna och vidare analys beror på att ADHD som diagnos ofta är förknippat 
med en normativt manlig symtombild. Den normativt manliga symtombilden (primärt 
kretsande kring hyperaktivitet) av ADHD kan således leda till att kvinnor dels känner sig 
stämplade på grund av de inte överensstämmer med normen eller symtombilden, men även att 
den manliga symtombilden kan bidra till att deras symtom för ADHD i skolåldern förbises. 
 
Risken att bli förbisedd och dess konsekvenser  
Samtliga respondenter har i någon omfattning framhävt att de känt sig förbisedda sin ADHD-
problematik i skolåldern. En mängd olika faktorer kan enligt vår analys tänkas medföra ett 
förbiseende av ADHD-symtomen hos kvinnor i skolåldern. Förbiseendet kan enligt 
resultat/analys ha skett till följd av att: individen aktivt döljer sina beteenden genom 
upprättande av sociala roller, samhällets syn på diagnos-symtomen ej överensstämmer eller att 
de diagnostiska symtomen för ADHD är förknippat med normativt manliga beteenden. 
Konsekvensen av att blir förbisedd blir enligt respondenterna att de inte får samma förmåga att 
upprätta verktyg att hantera den ADHD-problematik som de levt med hela sitt liv innan 
diagnosen tillskrivits. 
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Slutdiskussion 
 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning. Syftet 
med arbetet är att undersöka kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med ADHD. För att 
skapa inblick för hur tillskrivandet av ADHD påverkat studiens respondenter, relaterades 
respondenternas upplevelser till hur de upplevt sin livssituation innan, under och efter 
diagnosen tillskrivits. Respondenternas upplevelser kom därefter att presenteras i resultatet 
utifrån två perspektiv: individens inre känslor av att diagnostiseras med ADHD samt 
omgivningens bemötande på grupp- och samhällsnivå. I resultatet framkom att samtliga 
respondenter retrospektivt kunnat identifiera svårigheter som skett till följd av sin ADHD inom 
sysselsättning, fritid och relationer innan diagnosen tillskrivits. Flera respondenter framhäver 
att de efter att diagnosen tillskrivits upplevt ett förändrat bemötande från sin omgivning. I 
analysen framkom att flera respondenter använt sig av olika typer av strategier för att hantera 
och/eller dölja sin ADHD-problematik innan diagnosen tillskrivits, vilket skulle kunna bero på 
att det fanns skamkänslor kring deras normativt avvikande beteenden inom sysselsättning, 
fritid eller (sociala- och/eller familje-) relationer. Flera respondenter beskriver att de i viss mån 
känt sig förbisedda sin ADHD-problematik i skolmiljön, vilket bidragit till att de blivit 
tillskrivna sin ADHD-diagnos vid ett senare tillfälle. 

Upplevelser av ADHD och förbiseende  

I studiens inledning presenteras statistik från Socialstyrelsen (2014) och SBU (2005) där det 
framkommer att kvinnor i mindre utsträckning tenderar att tillskrivas diagnosen ADHD än män 
samt att tillskrivandet i större utsträckning sker vid en högre ålder. I tidigare forskning 
framkommer även att det finns en rådande brist på forskning gällande kvinnor som blivit 
tillskrivna diagnosen ADHD, trots att diagnosens symtombild ska vara lika för båda könen 
(Vildalen., et al., 2016; Norén Selinus, et al. 2016; Deane & Young, 2014; Kok, et al. 2016).  
  
I studiens resultat framkommer att tillskrivandet av diagnosen ADHD hos kvinnor medför en 
förändring i individens inre känslor och i omgivningens bemötande på grupp- och 
samhällsnivå. På individnivå framkommer att flera respondenter upplevt känslor av skam som 
kan härledas till deras ADHD. Respondenternas redogörelser av skamkänslor kan tolkas vara 
kopplade till känslor av avvikande i en social kontext som exempelvis i skolmiljön. 
Skamkänslor kan medföra att individen döljer och/eller förändrar handlings- och 
beteendemönster i syfte att passa in i en social kontext. I analysen genomförs ett resonemang 
om upprättandet av sociala roller som ett sätt att dölja sin ADHD för sin omgivning. Genom 
upprättandet av en social roll kan individen välja personlighetsdrag som överensstämmer med 
omgivningens förväntningar på den. Den sociala rollgestaltningen kan medföra att individen 
döljer sin ADHD för omgivningen men trots att individen döljer problematiken kan känslan av 
skam kvarstå. Både flickor och pojkar med ADHD tenderar att stöta på svårigheter i skola, 
sociala relationer och hemmiljö vilket bidrar till att barn- och ungdomar med ADHD upplever 
känslor av utanförskap, missförstånd från sin omgivning samt skillnader i bemötande från sin 
omgivning (Carlsson M, & Eriksson, R, 2016). Flickor med ADHD beskrivs uppvisa mindre 
svårigheter att integreras i sociala sammanhang än pojkar med ADHD (Biedermann et al. 
2002). I utgångspunkt från att kvinnor i lägre utsträckning diagnostiseras med ADHD 
(Socialstyrelsen 2014) och att kvinnor med en ADHD-diagnos tenderar att lättare integreras i 
sociala sammanhang (Biedermann et al. 2002) kan det formas ett resonemang kring att kvinnors 
upplevelser av skam kan leda till ett förbiseende av ADHD-symtomen i skolmiljön. Flickor 
kan till följd av sin ADHD-problematik uppleva känslor av skam eftersom de i likhet med 
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Carlsson och Eriksson (2016) har svårigheter i skola, sociala relationer och i hemmiljön. 
Flickorna kan i enlighet med analyserna om rollteori forma sociala roller som i högre 
utsträckning hjälper dem att integreras i sociala sammanhang än pojkar. Om flickorna i högre 
utsträckning integreras i sociala sammanhang kan det bidra till att de av sin omgivning inte ses 
som lika ”avvikande” i jämförelse med om de hade haft lika svårigheter med integrering i 
sociala sammanhang som pojkar med ADHD. Det minskade avvikandet kan vara en bidragande 
faktor till att kvinnor inte diagnostiseras med ADHD i lika hög utsträckning som pojkar. Trots 
att kvinnor inte i lika hög utsträckning blir tillskrivna en ADHD-diagnos i skolåldern, kvarstår 
fortfarande den problematik som ADHD kan medföra samt de skamkänslor som kan infinna 
sig till följd av den. 
 
På individnivå framkommer även att det kan infinna sig känslor av ”lättnad” och 
”självacceptans” när en individ blir tillskriven en ADHD-diagnos. I analysen genomförs ett 
resonemang kring om känslorna av lättnad och självacceptans kan ha uppstått till följd av att 
individen fått en förklaring till dennes avvikande beteende, som den under längre tid upprättat 
strategier för att dölja. Personer som diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder tenderar att i 
lägre utsträckning - till följd av senare behandlingsinsatser och individuella anpassningar i 
skolmiljön – besitta strategier att hantera sin ADHD (Able et al. 2007). Upprättandet av en 
självbild som överensstämmer med omgivningens förväntningar kan bli en svårighet för 
personer som besitter ADHD-symtom men som inte har en ADHD-diagnos. Det kan även 
infinna sig känslor av frustration och uppgivenhet till följd av att individen inte har en 
förklaring till varför denne inte klarar av att hantera vardagliga situationer som denne förväntas 
klara av (Toner et al. 2006). Tillskrivning av en diagnos kan visserligen bidra till att individen 
upprättar strategier att hantera dessa vardagliga situationer, men känslorna av lättnad och 
självacceptans kan även tänkas infinna eftersom individen numera har en förklaring till 
avvikandet den under en längre period försökt dölja. Självacceptans kan tänkas infinna sig på 
grund av att de skamkänslor individen har kan härledas till att det föreligger en ADHD-diagnos 
– känslan av att det inte längre är något ”fel” på individen. 
 
Efter att diagnosen tillskrivits beskriver flera respondenter att de upplevt att bemötandet från 
deras omgivning förändrats. Respondenterna beskriver upplevelser av att de tenderar att bli 
bemötta utifrån sin diagnos, och att omgivningen kan glömma bort att det finns en person 
bakom diagnosen. I studiens analys används begreppet stämpling för att förklara hur 
respondenternas omgivning ändrat sitt bemötande gentemot dem till följd av att det finns socialt 
konstruerade förväntningar på hur en person med ADHD ska vara. Omgivningens bemötande 
kan i enlighet med stämplingsteorin tänkas medföra att respondenterna blir närda att bete sig 
på ett sådant sätt som omgivningen förväntar sig, vilket innebär att respondenten riskerar att 
reproducera förväntningar på grund av att de införlivar dem. Flera respondenter beskriver även 
att de upplevt att ADHD ofta är förknippat med “störiga pojkar”, som även det kan tolkas som 
en förväntning från omgivningen. Enligt King och Washbush (2006) finns det trots lika 
diagnoskriterier för ADHD hos kvinnor och män, olika sätt att uttrycka symtomen för 
diagnosen. Vildalen et al. (2016) beskriver att stereotypa föreställningar om hur män och 
kvinnor ska vara, även resulterar i att bemötandet gentemot personer med ADHD blir olika. 
Utifrån detta kan det föras ett resonemang kring omgivningens förväntningar på kvinnor och 
respondenternas upplevelser av förändringen i bemötande efter att diagnosen tillskrivits. 
Omgivningen kan tänkas ha en särskild bild av ADHD som generellt fenomen, men även en 
stereotypisk bild av hur en kvinna ska vara. Om den stereotypa bilden av ADHD, likt King och 
Washbush (2006) ofta härleds till normativt manliga beteenden, kan det tänkas resultera i att 
kvinnor som får diagnosen ADHD blir bemötta på ett könskategoriskt manligt vis. Bemötandet 
sker till följd av att de fått en kategori för de beteenden de sitter - att de av omgivningen kan 
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karaktäriseras som ADHD-beteenden. Respondenterna kan tänkas uppleva känslor av 
stämpling till följd av att omgivningen har en socialt konstruerad bild av ADHD och dess 
normativt manliga symtom, som eventuellt inte överensstämmer med deras egen bild av sig 
själv.  
 
I resultatet framkommer även att respondenterna upplever att det finns samhälleliga 
förväntningar på hur en person med ADHD ska vara. I resultatet framhävs i flera beskrivningar 
från respondenterna att de till följd av sin ADHD haft särskilda förväntningar på sig från sin 
omgivning. I analysen vidrörs begreppet stigmatisering och hur det kan relateras till 
föreställningar om diagnosen ADHD i samvaro med föreställningar om hur man ska vara som 
kvinna. Flera respondenter framhäver att diagnosen ADHD känns som en “stämpel” som 
definierar för andra människor hur de ska vara som personer. I likhet med en rapport från 
Socialstyrelsen (2014) beskriver flera respondenter att det inte är lika vanligt att kvinnor blir 
diagnostiserade med ADHD. En slutsats i analysen är att stigmat som diagnosen ADHD kan 
medföra kan inbringa mer skam hos en kvinna än vad den kan göra hos en man, då det är färre 
kvinnor som har diagnosen i samvaro med att det finns andra förväntningar på hur kvinnor ska 
vara och bete sig. King och Washbush (2006) poängterar att kvinnor med ADHD i större 
omfattning uppvisar känslor av oro och ångest i jämförelse med män med ADHD. I enlighet 
med analysen skulle känslorna av ångest och oro potentiellt kunna ske som en följd av att 
innehavandet diagnosen ADHD som kvinna medför känslor av stigmatisering. Detta eftersom 
det finns rådande förväntningar på hur man ska vara som kvinna i samvaro med förväntningar 
på hur en person med ADHD ska vara, som eventuellt inte överensstämmer med den enskildes 
självbild.  

Praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 

Enligt Socialstyrelsen (2014), SBU (2005) och den tidigare forskning (Vildalen., et al., 2016; 
Norén Selinus, et al. 2016; Deane & Young, 2014; Kok, et al. 2016) finns det en viss 
medvetenhet om att flickor/kvinnor inte diagnostiseras med ADHD i samma utsträckning som 
pojkar/män. I och med detta finns det inte heller lika mycket forskning på flickor/kvinnor med 
diagnosen som det finns om pojkar/män med diagnosen. Om det däremot funnits, hade de 
alternativt kunnat bidra med kunskap kring varför dessa skillnader i diagnostik föreligger. SBU 
(2005) belyser att det behövs forskning och studier inriktade på specifikt kvinnor och deras 
upplevelser av ADHD och ADHD-problematik. Med hänsyn till detta har vi studerat kvinnors 
upplevelser av att tillskrivas diagnosen ADHD och deras upplevelser av ADHD-problematik, 
vilken till viss del fyller den kunskapsluckan. Den kunskap som studien producerar ämnar att 
öka medvetenhet och förståelse hos socialarbetare och andra professionella inom sociala 
arbetets fält som arbetar i närkontakt med målgruppen. 
  
Utifrån resultat och analys framkommer det att kvinnor med ADHD stöter på svårigheter i 
skola, hem och fritid och i sociala interaktioner till följd av sin ADHD. Flera respondenter 
säger att de i samband med att de haft svårigheter antagit olika typer av roller för att hemlighålla 
den problematik som deras ADHD-diagnos medfört. Av analysen framkommer att upprättandet 
av rollen som döljer ADHD-symtomen, sker till följd av att respondenten i någon mån avviker 
från sin omgivning och därmed känner en typ av skam över att inte passa in i normen. Detta 
leder till att kvinnor riskerar att förbises sin ADHD, vilket gör att de inte heller får adekvat stöd 
och hjälp. Stöd och hjälp i form av utvecklande av strategier och redskap beskriver både 
kvinnorna själva och tidigare forskning vara avgörande för att kunna hantera sina svårigheter. 
Den kunskap som studien producerar genom att belysa kvinnors egna upplevelser kan bidra till 
att förebygga att flickor/kvinnor förbises sin diagnos och det stöd dom är i behov av. Det skulle 
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även kunna minska risken för att flickor/kvinnor ska stöta på svårigheter med exempelvis 
ångest, oro, dålig självkänsla, brister i sin identitetsutveckling och känslor skam. 
  
I resultatet framhävs att medias porträttering av ADHD kan upplevas som förminskande, och 
att begreppet ”superkraft” i samband med diagnosen ADHD snarare kan upplevas som 
provocerande än som en tillgång. Detta eftersom man själv eventuellt inte hunnit identifiera sig 
med den mediala bilden, eller hittat sin egen ”superkraft”. I studien framkommer att kvinnor 
kan ha svårt att identifiera sig med diagnosen ADHD, till följd av att det finns förväntningar 
på hur en person med ADHD ”ska vara”. I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever 
att det beror på att ADHD vanligtvis är förknippat med en normativ manlig symtombild och 
att deras ADHD inte uppmärksammats på grund av att de är just kvinnor. Slutsatsen är att 
ADHD kan tas i uttryck olika hos flickor/kvinnor och pojkar/män och att dessa uttryck bör 
relateras till de rådande normativa och strukturella föreställningar och förväntningar som finns 
på kön och könsrelaterade uttryck. Även vilka bakomliggande faktorer det kan finnas till 
problematiken, som till exempel att kvinnan inte identifierat sig med diagnosen, eller inte 
känner att hon inte kan leva upp till andras förväntningar. Dessa upplevelser och kunskapen 
om att könsnormer och samhälleliga förväntningar kan påverka dessa upplevelser bör betraktas 
som viktigt att sprida inom det sociala arbetets fält och bland yrkesverksamma för att i större 
utsträckning kunna vidga förståelsen och bemötandet av kvinnor med ADHD och deras 
problematik. Tendenserna till att kvinnor riskerar att förbises sin ADHD kan medföra 
konsekvenser för det praktiska sociala arbetet. Detta då förbiseenden kan leda till att kvinnan 
inte får den hjälp och stöd hon är i behov av och då inte heller utvecklar strategier att upprätta 
ett välmående, vilket kan resultera i ett behov av andra insatser som exempelvis kurativa 
insatser, men som inte är utformade med intentionen att hjälpa kvinnan att hantera sin ADHD. 
En konsekvens för det praktiska sociala arbetet, till följd av förbiseendet, är att det blir svårt att 
arbeta både förebyggande och direkt mot målgruppen, om målgruppen inte är synlig samt att 
det föreligger en sådan omfattande kunskapsbrist om målgruppen. I och med det så kan studien 
och dess resultat leda till att det praktiska sociala arbetet kan vidgas och utvecklas.  
 
Under arbetets gång har författarna uppmärksammat att det finns ett stort intresse hos 
respondenterna, i den Facebook-grupp vi använt oss av för att söka intervjupersoner, våra 
anhöriga och bekanta, våra kollegor samt andra personer vi nämnt för vad vår uppsats handlar 
om, av fortsatt forskning inom området. Framförallt kunskap om varför pojkar/män tillskrivs 
diagnosen i större utsträckning än flickor/kvinnor, och varför det inte finns ett mer jämställt 
forskningsfält. Denna studie har fokuserat på att studera endast kvinnors upplevelser. Därför 
anser vi att det finns ett behov av vidare forskning på både kvinnor och män med ADHD, där 
det alternativt framgår mer tydliga skillnader och likheter när man använt sig av båda könen i 
samma studie och med samma mätinstrument och metod. Vi tycker det vore intressant att göra 
en studie där man använder fokusgrupper för att studera upplevelser av att tillskrivas ADHD 
hos båda könen, för att även kunna observera om det finns olika uttryck och beteenden hos 
respektive kön. Förslagsvis även studier som studerar diagnoskriterierna i ICD-10 och DSM-
IV och huruvida dessa kriterier är utformade i relation till könsnormer och könsroller eller inte 
då det framgår att ADHD kan tas i uttryck olika. Utifrån det så anser vi forskare i denna studie 
att det föreligger ett vidare behov av forskning på området.  
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Bilaga 1- Informationsbrev  
 
 

 
  
 
Information om deltagande i examensarbete 
Som en del i vår kandidatexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 
med föreliggande studie är att belysa kvinnors upplevelser av identifierandet/fastställandet av 
diagnostiska symtom för ADHD. Detta för att producera forskning som kan leda till ett mer 
jämställt forskningsfält när det kommer till diagnostisering av ADHD. För att nå det syftet 
kommer frågor gällande upplevelse av innan-, under och efter diagnostisering att ställas och 
vara centrala i studien. 
  
I examensarbetet genomförs intervjuer/gruppintervju med personer om deras upplevelse av 
att diagnostiseras med ADHD. Intervjuerna spelas in (audio och/eller video) med utrustning 
som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och 
transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som 
godkänt av examinator, varefter de raderas. 
 
Det är frivilligt att delta i studien. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke 
i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-
post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 
göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 
arbetet har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt 
samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 
Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 
person, och platser och verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 
 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 
vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter 
Sara Larsson             Oskar Bengtsson       Handledare: Erik Flygare 
socionomvt19@gmail.com  socionomvt19@gmail.com  erik.flygare@oru.se 
070-496 91 40             076-808 63 06       019- 303 435 
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Samtycke till deltagande i examensarbete 
  
Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 
socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av [studenternas namn]. 
  
  
  
_______________________________          ________________________________ 
Namn Namnsson               Ort, datum 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Inledande frågor och bakgrundsfrågor 
Berätta om dig själv utifrån.. 

-   Ålder 
-   Sysselsättning 
-   Fritid 
  
-   Berätta hur du ser på diagnosen ADHD 
-    När och hur kom du i kontakt med begreppet ADHD? 
-    Hur skulle du beskriva diagnosen ADHD? 

  
Innan diagnosen 
Berätta om hur ditt liv såg ut innan du fick diagnosen ADHD utifrån.. 

-   Identitet och personlighet (vem var du) 
-    Beteende 
-    Relationer 
-    Sysselsättning (skola, jobb) 
 
-    Hur gammal var du när du fick diagnosen ADHD? 
-    Var det några andra i din omgivning som uppmärksammade dina symtom? 
 Om ja, hur märkte du av det? Sa dem eller betedde de sig på något speciellt sätt mot dig? 
-    Hur kändes det för dig? 

  
Under diagnosprocessen och utredning 
Berätta om hur diagnostiseringen gick till 

-    Vem tog initiativet till din utredning? Hände någonting speciellt? 
-    Hur upplevde du diagnosprocessen? 
-    Hur kände du under den perioden? Vilka förväntningar hade du? 
-    Fick du förklarat för dig av någon professionell (specialpedagog, psykolog, kurator etc) 
under utredningen vad diagnosen ADHD innebär? 
-    Hur upplevde du relationen mellan dig och de som genomförde utredningen? 

  
Efter diagnosen tillskrivits 
Berätta vad du anser varit det bästa med att få en ADHD diagnos 
Berätta vad du anser varit det sämsta med att få en ADHD diagnos 
Berätta om hur ditt liv sett ut efter du fått din ADHD diagnos utifrån 

-    Fritid 
-    Sysselsättning 
-    Relationer 
-    Identitet 
-    Bemötande 
Specifika frågor baserat på forskningsfältet 

Enligt tidigare forskning och även Socialstyrelsen så förekommer det brist på forskning på 
kvinnor med ADHD, vilket kopplas till att symtomen för ADHD vanligtvis härleds till 
manligt beteende. Forskning säger att kvinnor med ADHD i lägre utsträckning upplevs störa 
sin omgivning, då symtomen hyperaktivitet och impulsivitet beskrivs som mer dolda hos 
kvinnor. I och med det så kan det även vara så att flickor och kvinnor med ADHD förbises. 
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-    Berätta om dina tankar kring forskningsbristen på ADHD hos kvinnor 
-    Berätta vad du tänker kring att kvinnor med ADHD riskerar att förbises? 
-    Vad tror du anledning är att det är vanligare att pojkar diagnostiseras med ADHD? 

  
Avslutande frågor 

-    Kan du berätta vad du tycker är särskilt viktigt att veta om diagnosen ADHD? 
-    Är det någonting mer du vill berätta?  

  


