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FÖRORD  
Denna uppsats har som föresats att öka förståelsen för hur det kan vara att växa upp med 

AD/HD som flicka. Studien har två författare, Ewa-Maria Sturesson och Matilda Stewart och 

arbetet har fördelats lika mellan båda författarna efter största möjliga mån. För uppsatsen 

intervjuades sex kvinnor som alla vuxit upp med AD/HD. Båda författarna har intervjuat tre 

kvinnor var och transkriberat tre intervjuer var. Metoddelen samt den teoretiska referensramen 

har till viss del delats upp sinsemellan medan inledningen, framställningen av resultatet och 

diskussion arbetats fram tillsammans. 

     De kvinnor som valt att vara med på intervjuer för denna studie har alla visat stort intresse 

och en iver att dela med sig av sin egen historia för att på så sätt försöka skapa en förståelse i 

samhället kring detta ämne, så att flickor med AD/HD som växer upp idag inte måste gå igenom 

de svårigheter de sex intervjuade kvinnorna upplevt.  

     Båda författarna vill lämna ett stort tack till de sex kvinnor som givit oss tillåtelse att komma 

in i deras upplevelsevärld och föra deras ord vidare till läsare av studien. Tack vare dessa 

intervjuer gjordes denna studie möjlig och tack vare de intervjuade kvinnorna kan en bredare 

förståelse för flickors upplevelse av att växa upp med AD/HD skapas. Vi vill också tacka 

”Attention” och AD/HD-center för deras hjälp med att finna respondenter till studien, 

Magelungens behandlingscenter AB, Östermalms bibliotek och SIRgruppen i Västerås för lån 

av lokaler. Vi vill även tacka vår handledare för hennes hjälp att komma framåt med arbetet. 

   Intresse för ämnet till uppsatsen väcktes hos författarna då det blir mer och mer tydligt att 

flickors symtom på AD/HD skiljer sig från dagens syn på hur ett barn med AD/HD uppträder. 

Detta förord avslutas med ett citat av en de intervjuade kvinnorna då det beskriver den största 

svårigheten att upptäcka AD/HD hos flickor och är också orsaken till att studien skrivits: 

 

”… ingen tror på att en begåvad ung kvinna kan ha AD/HD som har klarat sig hela livet 

liksom.” (Ida) 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) hos flickor är ett aktuellt ämne för det 

svenska samhället då många flickor med AD/HD fortfarande förbises och inte upptäcks i tid i 

vårt samhälle. Socialarbetare, lärare och andra professioner som arbetar med barn måste få en 

ökad kunskap kring flickor med AD/HD så att de kan identifieras i tidig ålder. För tio år sedan 

fick färre flickor än pojkar diagnosen AD/HD men idag har andelen flickor som upptäcks ha 

AD/HD ökat (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU-rapport], 2005). Fortfarande 

råder dock ett stort mörkertal av flickor och kvinnor med AD/HD som fortfarande inte har 

identifierats. När någon idag läser eller talar om AD/HD förknippar många fortfarande 

diagnosen med ”stökiga” pojkar i skolan. Vissa forskare menar att dagens bedömningskriterier 

är alltför utformade efter pojknormen och innefattar inte de typiska symtomen som finns hos 

flickor. En diskussion pågår kring att det bör utformas särskilda kriterier för flickor då deras 

symtom många gånger misstas för andra diagnoser och de behandlas därför fel under många år 

(Beckman, 2007). Det behövs mer forskning kring flickor med AD/HD och svaren kan finnas 

hos de vuxna kvinnor med AD/HD som vuxit upp i vårt samhälle. 

1.2 Problemformulering  
Flickor med AD/HD upptäcks ofta inte tillräckligt tidigt. Vissa anser att detta grundar sig i att 

diagnosen AD/HD fastställs utifrån en ”pojknorm” och att flickor inte upptäcks då deras 

symtom till viss del kan se annorlunda ut. Detta kan ge konsekvenser inom flera områden under 

uppväxten såsom i skolan och i familjen. Även samhället kan ha svårt att tillgodose flickors 

behov av stöd då dessa inte är lika påtagliga som pojkarnas.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse kring diagnosen AD/HD hos flickor 

genom intervjuer med vuxna kvinnor som vuxit upp med AD/HD. Studiens ansats är att visa på 

vilka sätt AD/HD kan påverka livet under uppväxten för flickor utifrån olika temaområden 

såsom: Diagnosens betydelse, Skola, Fritid, Relationer till jämnåriga, Familj och 

Självuppfattning, med utgångspunkt i frågeställningarna:  

• Vad kan diagnosen AD/HD ha för betydelse för en flicka med AD/HD?  
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• Hur kan skoltiden samt fritiden se ut för en flicka med AD/HD?  

• Hur kan det se ut för en flicka med AD/HD att skapa samt upprätthålla relationer till 

klasskamrater och skolpersonal?  

• Hur kan relationer till familjen se ut när man är flicka och har AD/HD?  

• Hur påverkas självuppfattningen, utifrån samhällets krav, när man har AD/HD som 

flicka? 

1.4 Allmänt om AD/HD  
Följande kommer en redovisning kring bakgrunden till hur AD/HD som diagnos vuxit fram och 

om AD/HD i allmänhet. 

1.4.1 Historik 
Redan vid mitten av 1800-talet och fram till början av 1900-talet uppmärksammades 

överaktivitet, bristande impulskontroll, koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter hos 

barn. Då barnen föreföll normalbegåvade trodde man att dessa tillstånd berodde på att barnen 

fått små hjärnskador efter hjärnhinneinflammation. Tillståndet fick namnet Minimal Brain 

Damage (MBD). På 60-talet ändrades begreppet till viss del, då D:et ändrades från Damage till 

Dysfunction (Beckman, 1999).  

     Under 1980-talet kritiserades begreppet MBD av en engelsk barnpsykiater, Michael Rutter. 

Rutter menade att flertalet av de barn som fått diagnosen MBD inte alls påvisade några 

hjärnskador och att barn med hjärnskador ofta inte visade några av de symtom som barn med 

MBD uppvisade. Han menade även att minimala hjärnskador kunde drabba många olika 

områden i hjärnan, vilket borde innebära att symtomen då skulle variera sig. Idag använder 

vissa delar av världen fortfarande begreppet MBD och i England använder man sig ibland av 

begreppet Hyper Kinetic Disorder (HKD).  Men det vanligaste begreppet, för symtomen 

överaktivitet, bristande impulskontroll, koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter, är 

idag AD/HD som har ersatt det gamla begreppet MBD (Ibid.).  

1.4.2 Vad är AD/HD? 
Diagnosen AD/HD fastställs enligt två diagnossystem, dels med den amerikanska 

diagnosmanualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), dels med 

World Health Organizations manual ICD-10 (International Classification of Diseases, tionde 

upplagan, 1993) (se bilaga 6). AD/HD innebär svårigheter så som uppmärksamhetsstörning, 
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koncentrationssvårigheter, överaktivitet/hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa svårigheter 

varierar över tid och i olika miljöer hos samma individ. Variationerna mellan individer är stora, 

detta framförallt på grund av att de ofta åtföljs av andra svårigheter (Socialstyrelsen 2002; 

Beckman 2007). AD/HD delas in i tre undergrupper: 

     
���� Ouppmärksamhet/hyperaktivitet där tyngdpunkten ligger i hyperaktivitet/impulsivitet 

���� Ouppmärksamhet/hyperaktivitet där tyngdpunkten ligger på bristande uppmärksamhet 

���� Ouppmärksamhet/hyperaktivitet i kombination med varandra 

 
Denna indelning i undergrupper är orsaken till snedstrecket mellan AD och HD. Den första 

gruppen, vars AD/HD präglas av hyperaktivitet och impulsivitet utan problem med 

uppmärksamheten, är mycket sällsynt. Detta tyder på att den gemensamma nämnaren för 

AD/HD kan vara bristande uppmärksamhet (Socialstyrelsen 2002; Beckman 2007).  

     Ett av huvudsymtomen hos människor med AD/HD är bristande impulskontroll. Impulsen 

tar ofta överhanden och medför en bristande förmåga att hålla inne med sina reaktioner. Ofta 

dras personer med bristande impulskontroll till sådant som ger omedelbar belöning. De har 

svårigheter att ta sig tid att tänka efter före eller att lyssna innan de svarar. Bristande 

impulskontroll kan leda till förhastade känslouttryck och reaktioner, vilket kan leda till att man 

avbryter andra och har svårigheter att vänta på sin tur. I tonåren kan de med AD/HD som har 

behov av omväxling och spänning bli frestade att pröva normbrytande beteenden (Ibid.). 

     Ett annat huvuddrag vid AD/HD är koncentrationssvårigheter/uppmärksamhetssvårigheter 

som kan yttra sig genom svårigheter att upprätthålla uppmärksamheten, särskilt vid uppgifter 

som inte är särskilt spännande i stunden. AD/HD kan leda till svårigheter att komma igång med 

uppgifter som är mentalt ansträngande. Det kan vara lätt att bli distraherad och avbruten i 

uppmärksamheten varefter det kan bli svårt att återuppta koncentrationen vid AD/HD. Det kan 

vara svårt att förutse hur en person med AD/HD kommer att förhålla sig till en situation då 

deras förmåga att koncentrera sig varierar utifrån situationen. Personer med AD/HD kan bli 

fortare trötta än andra om det händer mycket runt omkring då det går åt energi att sortera alla 

intryck omkring dem. Människor med AD/HD har vanligtvis inlärnings- och 

skolanpassningssvårigheter. De har många gånger svårt att sitta still och lyssna. Något som 

skapar svårigheter att lära sig effektiva inlärningsstrategier, vilket gör att 

kunskapsinhämtningen går långsammare (Ibid.). 
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     Ett tredje viktigt drag vid AD/HD är överaktivitet. Det innebär en överdriven aktivitetsgrad 

som kan komma till uttryck dels motoriskt med många överdrivna rörelser men även verbalt 

med ett överflöd av onödigt prat och läten. Överaktiva barn rör sig mer, inte bara i vaket 

tillstånd utan även i sömnen, något som också är det dominerande draget av AD/HD hos 

småbarn. Överaktivitet kan yttra sig på olika sätt och mycket tyder på att det som avgör vid 

överaktivitet är svårigheter att anpassa aktivitetsnivån till kraven i situationen. Stillasittande 

arbete kan istället leda till underaktivitet, passivitet och oföretagsamhet. I tonåren kan 

hyperaktiviteten avta eller ta sig mindre uttryck. Många tonåringar med AD/HD beskriver 

istället en slags inre rastlöshet och oro. Något som kan leda till svårigheter att koncentrera sig i 

skolan och att de lätt tröttnar på sådant som tar tid eller möda. Många med AD/HD har 

svårigheter med tid. De har svårt att passa tider samt har svårigheter i att avgöra hur lång tid 

olika uppgifter kommer att ta. Följden av detta kan leda till att de måste hasta igenom uppgifter 

och mycket blir slarvigt gjort (Socialstyrelsen 2002; Beckman 2007).  

     AD/HD kan leda till problem med kamratrelationer. Detta kan bero på en svårighet att vänta 

in andra, svårigheter att kontrollera sitt humör och att hantera motgångar. Ofta kan det vara 

svårt att förstå lekars regler, vilket kan leda till att barnet istället kastar sig in i leken och agerar 

dumdristigt för att passa in. Barn med AD/HD kan ofta ses som bristande i social kompetens 

och ha bristande sociala färdigheter. Detta kan bero på att de har svårt att vänta in andras 

reaktioner då de har bristande förmåga att vara lyhörda och ömsesidiga mot andra. Barn med 

AD/HD kan bli dominanta i umgänget med andra med ett starkt behov av att bestämma 

villkoren för lekar och umgänge. Å andra sidan är barn med AD/HD ofta idérika, påhittiga och 

orädda. Dessa drag kan göra dem populära hos andra barn. Under tonårstiden kan det sociala 

trycket, att vara som alla andra, slå hårt på dem som, på grund av sin AD/HD, känner sig 

annorlunda. Detta kan leda till att ungdomar med AD/HD söker sig till andra som också de är 

annorlunda (Socialstyrelsen, 2002; Beckman, 2007; Olsson & Olsson, 2007). 

     AD/HD kan leda till svårigheter med perceptionen, som innebär en nedsatt förmåga att 

registrera, organisera och känna igen sinnesintryck, trots normala sinnesfunktioner. Det kan 

även innefatta svårigheter att uppfatta nyanser i talat språk eller medföra visuella svårigheter. 

Det finns även de med AD/HD som har svårt att uppfatta instruktioner, framförallt i miljöer 

med mycket ljud då de hör fel på ord och glömmer snabbt. Många barn med AD/HD har 

bekymmer med språkutvecklingen vilket blir tydligt i småbarnsåren när språket utvecklas. 
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Vissa hinder gällande kognitiva funktioner kan även förekomma hos personer med AD/HD. 

Det kan visa sig genom svårigheter med problemlösning, att minnas, föra abstrakta resonemang 

och att behärska begrepp. Många gånger är dessa kognitiva funktioner ojämna. Inom vissa 

områden presterar människor med AD/HD på normal kognitiv nivå medan de på andra 

områden har stora kognitiva svårigheter. Detta kan leda till att personer med AD/HD presterar 

på ett motsägelsefullt vis (Socialstyrelsen, 2002). 

1.5 Tidigare forskning  
Forskning kring AD/HD har haft huvudsakligt fokus kring pojkar. Forskning pågår kring 

flickor med AD/HD men den är begränsad. Det krävs ytterligare forskning om AD/HD hos 

flickor för att få en bättre bild av de svårigheter de kan få (Beckman, 2007; Socialstyrelsen, 

2002). I denna del lyfts aktuell forskning kring flickor med AD/HD fram.  

1.5.1 Få flickor med AD/HD identifieras under uppväxten 
Förekomsten av AD/HD ligger mellan 2 till 5 % för flickor mellan sex och femton år. Enligt 

befolkningsstudier är diagnosen AD/HD mellan 1,3 till 4 gånger vanligare hos pojkar än hos 

flickor (SBU-rapport, 2005). Baurmeister med flera (2007) visar att pojkar har fått diagnosen 

AD/HD mer än dubbelt så många gånger i jämförelse med flickor de senaste åren. Pojkar visar 

på tydliga symtom kännetecknande för AD/HD och detta kan innebära att pojkar i större 

utsträckning får diagnosen AD/HD (Baurmeister m.fl., 2007).  

     Flickor och pojkar är biologiskt samt neurologiskt annorlunda. De uppfostras även ofta 

utifrån olika sociala förväntningar. Det kan därför te sig uppenbart att flickor och pojkar 

reagerar samt beter sig annorlunda i sin AD/HD i förhållande till varandra. Flickor kan ha 

tendenser att vara mindre aktiva, mer följsamma och mindre aggressiva, vilket kan vara en 

följd av biologi och socialisation (Nadeau, Littman & Quinn 2006; Socialstyrelsen, 2002). Det 

är svårare att upptäcka att flickor har AD/HD då deras symtom som glömska, oordning, låg 

självkänsla, oro samt bristande moral inte är lika tydliga symtom som de störande beteenden 

man ser hos pojkar. Störande beteenden vilka också utgör det stereotypa mönstret för 

diagnosen. Bedömare bör se variationer i diagnosen och inte förvänta sig att alla med AD/HD 

har beteendeproblem eller hoppar av skolan. Detta då det är oftast de flickor som misslyckas i 

skolan, på grund av till exempel ett icke godkänt betyg i ett kärnämne, som kommer till 

utredning. De flickor som är svårast att upptäcka är de som visar på höga resultat i skolan och 



 8 

som ter sig mycket begåvade. Många gånger visar dessa flickor på mycket höga betyg vilka 

döljer de stora ansträngningar som har krävts av dem för att uppnå så höga resultat. Deras stora 

prestationer kan hjälpa dem till goda betyg men resulterar många gånger i att dessa flickor går 

in i väggen (Beckman, 2007; Nadeau, Littman & Quinn, 2006; Quinn, 2005). 

     En studie som gjorts i Europa visar på att flickor i vissa länder blir förbisedda och inte blir 

remitterade för bedömning. Det tas även lite hänsyn till variationer bland könen i europeisk 

bedömning och behandling. Något som kan vara en förklaring till varför färre flickor 

diagnostiseras i vissa länder än andra kan bero på hur utvecklat det administrativa 

förebyggande arbetet är i de europeiska länderna. Trots detta visar studien att det inte är 

svårare att upptäcka AD/HD hos flickor (Novik m.fl., 2006). Enligt SBU-rapport (2005) 

upptäcker lärare oftare symtom på AD/HD hos pojkar än hos flickor, medan föräldrar 

identifierar flickor och pojkar i lika utsträckning. Även Quinn (2005) visar på i sin forskning 

att lärare lättare upptäcker pojkar än flickor med AD/HD. Detta förklaras med att pojkarnas 

impulsivitet, höga aktivitetsnivå samt utagerande beteende är lättare för lärare att upptäcka då 

dessa beteenden skapar besvärliga klassrumssituationer (Quinn, 2005). 

1.5.2 Dagens bedömningskriterier - ett hinder i att upptäcka flickor 
Hyperaktivitet har under många år setts som det mest framträdande och viktigaste draget hos 

barn med AD/HD. Trots ett tillägg av impulsivitet och bristande uppmärksamhet i 

diagnoskriterierna betonas hyperaktiviteten framför andra symtom av barnläkare, psykologer 

och professioner inom skolan. Det hyperaktiva beteendet hos barn med AD/HD är mest 

framträdande hos pojkar. Detta leder till att flickor ofta förbises av föräldrar och yrkesfolk då 

de checklistor som utformats för utredning av AD/HD främst är fokuserade på hyperaktivitet 

(Beckman, 2007; Nadeau, Littman & Quinn, 2006). 

     Forskning visar på att mödrar till barn med AD/HD anser att DSM-IV:s kriterier för 

AD/HD beskriver pojkar med AD/HD. I Ohan och Johnstons (2005) studie listades symtom 

förknippade med flickor med AD/HD som komplement till DSM-IV:s kriterier. Mödrarna 

ansåg att de särskilt listade symtomen var beskrivande för flickor, det vill säga inte DSM-IV:s. 

Det framgick även att de ansåg att pojkarnas symtom var mer allvarliga än flickornas. Hur 

mödrar ser på kriterierna kan grunda sig i synen på stereotypa bilder av könen. Deras 

perspektiv är viktiga då bedömningen av barn många gånger baseras på föräldrarnas syn av 

barnet (Ohan & Johnston, 2005). Även en liknande studie har utförts av Waschbusch och King 
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(2006). Deras studie har utförts för att se om diagnoskriterierna enligt DSM-IV kan förändras 

genom att skapa könsspecifika symtom. I studien skapades könsspecifika symtom i en 

checklista för bedömning av diagnosen AD/HD. Lärare samt mödrar deltog i studien för att 

bedöma om barnen hade AD/HD och de fick se till könsspecifika symtom. Studieresultatet 

visade på att fler pojkar än flickor hade AD/HD och även fler symtom, detta trots att lärare och 

mödrar tog hänsyn till kön. Däremot visar studien på att fler flickor upptäcktes med 

könsspecifika symtom och resultatet pekar på att dagens bedömningskriterier inte är 

tillräckliga (Waschbusch & King, 2006). Graetz, Sawyer, Baghurst och Hirte (2006) visar i sin 

studie att könsskillnaderna har minskat och detta grundar sig i att diagnosens 

bedömningskriterier har förändrats med den senaste versionen DSM-IV. Detta har lett till att 

obalansen mellan könen har reducerats då dagens bedömningskriterier införlivar även andra 

svårigheter som är mer vanliga hos flickor. Detta resultat motsäger Ohan och Johnston (2005) 

och Waschbusch och Kings (2006) forskningsresultat om dagens bedömningskriterier gällande 

AD/HD. 

1.5.3 Feldiagnostisering och samsjuklighet  
Forskning visar att diagnosen AD/HD hos flickor är svårare att fastställa då den oftast följs av 

andra svårigheter och/eller en annan diagnos (Quinn, 2005). Det är viktigt med en tidig 

identifiering av diagnosen AD/HD då det påverkar graden av andra psykiska svårigheter. 

Många gånger missar psykiatriker diagnosen AD/HD och fastställer andra existerande 

diagnoser som huvudsaklig problematik. Depression och ångest är oftast den diagnos flickorna 

får. Feldiagnostisering leder ofta till att tillståndet hos flickorna inte blir bättre då diagnosen 

AD/HD inte blir behandlad (Biederman m.fl., 2006).  

     Enligt Noviks med flera (2006) studie är det lika hög förekomst av samexisterande psykiska 

problem hos båda könen. Quinn (2005) visar på att de samexisterande svårigheterna skiljer sig 

åt beroende på kön. Hos pojkar handlar det främst om uppförande- och trotsigt beteende medan 

det hos flickor främst rör sig om ångest, depression, social tillbakadragenhet och somatiska 

besvär i form av magont och huvudvärk (Beckman, 2007; Quinn, 2005). De flickor med 

AD/HD som inte får rätt diagnos under uppväxten löper större risk än pojkar att påbörja 

riskbeteenden som promiskuösitet och drogmissbruk (Biederman m.fl., 2006; Quinn, 2005). 

Enligt Biedermans med flera (2006) forskningsresultat löper flickor med AD/HD större risk för 

att hamna i ett antisocialt liv, depression, ångest samt uppförandeproblematik än flickor utan 
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AD/HD. Flickor med AD/HD utvecklar även i större utsträckning generaliserad ångest 

(GADD), fobiska tillstånd, tics, tourettes syndrom, tvångssyndrom, ätstörningar och 

språksvårigheter än flickor utan AD/HD (Biderman m.fl., 2006; Quinn, 2005).  

1.5.4 Flickors svårigheter under uppväxten 
Baurmeisters med flera (2007) studie visar på knappa skillnader gällande symtom för AD/HD 

mellan könen. Resultaten argumenterar mot hypotesen att det råder stora könsskillnader. 

Studien visar att AD/HD-symtomen minskar med åldern och att detta mönster är lika för flickor 

och pojkar. Oddsen att få AD/HD och diagnosens efterverkningar, som inkluderar 

familjebörda, dålig disciplin samt kvalitén av familjerelationerna, är lika för båda könen 

(Baurmeister m.fl., 2007). Viss forskning redovisar att både flickor och pojkar har lika stor 

funktionsnedsättning samt lika svåra symtom (Baurmeister m.fl., 2007; SBU-rapport, 2005). 

Däremot kan flickor med AD/HD underprestera i skolan och de har svårare att planera samt att 

organisera sin vardag i jämförelse med pojkar med AD/HD (SBU-rapport, 2005). 

Överaktiviteten hos flickor handlar främst om rastlöshet som visar sig genom att till exempel 

pilla med håret eller naglar, vicka med foten, tugga tuggummi eller prata då de förväntas vara 

tysta (Nadeau, Littman & Quinn, 2006; SBU-rapport, 2005).  

     Baurmeister med flera (2007) anser att uppmärksamhetssvårigheter är lika för båda könen. 

Quinns (2005) resultat visar däremot att uppmärksamhetssvårigheter är vanligare hos flickor än 

hos pojkar. Dessa svårigheter blir dock inte påtagliga hos flickor förrän i början av puberteten i 

samband med att skolan börjar ställa högre krav. Flickor med AD/HD känner otillräcklighet då 

de kämpar för att uppfylla omgivningens förväntningar på att vara flicka. Dessa känslor kan 

uppstå redan vid åtta års ålder. En flicka med AD/HD kan lägga ner mycket av sin tid och 

energi för att hålla en viss normalitet. Hon arbetar hårdare för att kompensera och dölja sina 

svårigheter för att möta kraven från föräldrar och lärare. Det kan fungera väl i många år men 

graden av försämring kan fastställas genom att jämföra med andra flickor i samma ålder, hur 

mycket tid och energi hon i jämförelse med andra lägger ner på en och samma uppgift. Ju äldre 

flickorna blir desto högre krav ställs i skolan och av omgivningen vilket leder till att symtomen 

blir allt tydligare (Quinn, 2005). 

      Studieresultat visar att det är vanligare att det förekommer symtom som trotssyndrom och 

uppförandestörning hos pojkar med AD/HD än flickor med AD/HD (SBU-rapport 2005; 

Quinn, 2005). Oddsen för att pojkar blir reglerade från skolan är elva gånger större än för 
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flickor (Baurmeister m.fl., 2007). Flickor söker inte efter uppmärksamhet utan blir ofta 

förbisedda i klassrummet (Quinn, 2005). Däremot visar flickor med AD/HD på högre nivåer 

av trotssyndrom och uppförandestörning i jämförelse med flickor utan AD/HD (SBU-rapport, 

2005; Biederman m.fl., 2006). De hormonförändringar som sker hos flickor under puberteten 

påverkar AD/HD-symtomen hos dem med AD/HD. De kan bli emotionellt hyperaktiva, med 

ökad känslomässig överdrivenhet, humörsvängningar och impulsivitet. Många gånger blir 

flickors beteendeproblem inte tydliga förrän under tonåren och då kan de även komma att 

utveckla problembeteenden. Flickor som tidigare varit tillbakadragna i skolan börjar skolka i 

högstadiet och de kan bli utåtagerande tonåringar med stora brister i sina skolkunskaper som 

följd (Nadeau, Littman & Quinn, 2006; Socialstyrelsen, 2002; Olsson & Olsson, 2007; 

Beckman, 2007; Duvner, 1999).  

     Forskning visar att det råder ett starkt samband mellan AD/HD och störande beteende hos 

flickor. Det störande beteendet leder till problem gällande skola, laglighet och sexuellt 

beteende. Det störande beteendet påbörjas tidigare, pågår under längre tid och är flera för 

flickor med AD/HD i jämförelse med flickor utan AD/HD. Den genetiska riskfaktorn spelar en 

stor roll då det förekommer störande beteende under tidig barndom. Hemmamiljön är en 

alltmer märkbar riskfaktor då det störande beteendet framträder under tonåren. Flickor med 

AD/HD utan störande beteende har ofta problem med skolan och har andra psykiska 

svårigheter medan flickor med AD/HD med störande beteende ofta utagerar mer sexuellt och 

riskerar att missbruka droger (Monuteaux, Faraone, Gross & Biederman, 2007).  

1.5.5 Relationer till jämnåriga 
Flickor med AD/HD hamnar ofta i konflikt med sina jämnåriga och det är vanligt att flickor 

med AD/HD stöts ut från kamratkretsen (SBU-rapport, 2005). I takt med att flickor med 

AD/HD blir äldre kan det leda till att de blir mindre populära hos sina kamrater. Ibland får 

flickor med AD/HD problem i sina kamratrelationer redan i förskoleåldern. Interaktionen 

mellan flickor är ofta beroende av egenskaperna samarbetsförmåga och lyhördhet. Många 

gånger brister barn med AD/HD i dessa egenskaper, vilket kan vara en orsak till att flickor får 

problem i sina kamratrelationer till andra flickor. Flickor med AD/HD mognar dessutom 

emotionellt senare än andra flickor. Deras humör växlar ofta snabbt och även detta kan skapa 

svårigheter i relationerna till andra flickor (Nadeau, Littman & Quinn, 2006; Socialstyrelsen, 

2002). I Blachman och Hinshaws (2007) studie framkommer det att flickor med AD/HD 
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utvecklar färre relationer med jämnåriga i jämförelse med flickor utan AD/HD. Forskningen 

visar att flickor med AD/HD sällan har flera vänner och många gånger har de inte några vänner 

alls. Detta förklaras med att flickor med AD/HD har svårt att integrera med samhällets normer, 

samtidigt som de ska bygga upp vänskapsband och kämpa med svårigheter så som 

ouppmärksamhet, social tillbakadragenhet och att hålla fokus (Blachman & Hinshaw, 2007).  

     Studier visar att flickor med AD/HD blir mer socialt utstötta än pojkar. Risken är liten att 

flickor med AD/HD involverar sig i mobbning jämfört med pojkar med AD/HD, då flickor 

oftare är offret för mobbing (Novik m.fl., 2006). De flickor vars AD/HD tar sig uttryck i 

inåtvändhet blir många gånger blyga och ofta förbisedda av sina jämnåriga. Många gånger drar 

sig dessa flickor tillbaka och kan uppleva en känsla av att inte hänga med i de andra flickornas 

avancerade verbala interaktioner. Dessa flickor kan ibland göra sig osynliga i skolan och har 

istället sitt umgänge utanför skolan. Många gånger interagerar flickor med AD/HD ofta med 

pojkar och deltar i aktiviteter som är mer fysiska och tävlingsinriktade och kan ses som mer 

pojktypiska sätt att leka på. Vissa flickor med AD/HD kan bli överdrivet verbala och agerar 

som klassens clown eller visar sig på styva linan, för att bli socialt accepterade (Nadeau, 

Littman & Quinn, 2006; Socialstyrelsen, 2002) 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativt förhållningssätt 
Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse kring hur det är att växa upp med AD/HD som 

flicka. Utifrån detta syfte valdes ett kvalitativt förhållningssätt för denna studie. Det kvalitativa 

förhållningssättet syftar till att studera hur människan tolkar och uppfattar den omgivande 

kontexten samt förhåller sig till den. Huvuduppgiften inom den kvalitativa forskningsintervjun 

är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger. Vad som framkommer i intervjun kan 

sedan beskrivas och tolkas utifrån de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Det 

kan då visa på specifika situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades värld. Det är av 

vikt att använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer då man vill fördjupa sig i människors 

perspektiv på livet, förstå deras upplevelser och syn på sin verklighet (Kvale, 1997). Den 

kvalitativa forskningsintervjun skapade förutsättningar för att ge en nyanserad bild av 

uppsatsens valda tema. Den möjliggjorde en ökad förståelse och en fördjupning av en kvinnas 

livsvärld, hennes upplevelser, tankar, känslor och perspektiv på att växa upp som flicka med 

AD/HD. I denna undersökning var en flickas uppväxt med AD/HD det centrala och delades till 

en början in i fem temaområden: Diagnosens betydelse, Skola, Relationer till jämnåriga, 

Familj och Självuppfattning. Utifrån dessa fem temaområden och dess frågeställningar 

formulerades frågor i en intervjuguide som var till hjälp vid intervjuerna (se bilaga 1). Efter 

utförda intervjuer framkom ett sjätte tema: Fritid. 

2.2 Urval   
Denna studie syftar till att öka förståelsen kring hur det kan se ut att växa upp som flicka med 

AD/HD, utifrån vuxna kvinnors erfarenheter av att växa upp med AD/HD. Till denna studie 

söktes tre till tio vuxna kvinnor, det vill säga från arton år och uppåt. Maxgränsen lades vid tio 

respondenter då tidsaspekten för denna studie var begränsad till tio veckor. För att finna 

respondenter till studien använde vi oss av ett strategiskt urval. Strategiskt urval lämpar sig då 

syftet är att nå de människor som besitter en redan känd egenskap och viktiga kunskaper för ett 

valt ämne, i detta fall vuxna kvinnor med AD/HD (Halvorsen, 1992; May, 2001). E-mail 

skickades till intresseorganisationen ”Attention”, för människor med neuropsykiatriska 

funktionshinder, i Stockholm och Västerås samt till AD/HD-center som är en del av 

Stockholms läns landsting som vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med AD/HD 
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och deras anhöriga (se bilaga 2 och 3). E-mail skickades först och främst till dessa två 

ovannämnda då vi visste att dessa vände sig till bland annat gruppen kvinnor med AD/HD som 

vi ville komma i kontakt med. E-mailet ledde till att vi fick annonsera på AD/HD-center om vår 

studie (se bilaga 4) samt att vi blev inbjudna till “Attention” Västerås för att presentera oss på 

en av deras föreläsningar. “Attention” Stockholm var svårare att komma i kontakt med men vi 

fick ett förslag på en möjlig respondent. Snöbollsurval är vanligt inom en strategisk 

urvalsmetod och innebär att en respondent hänvisar till en annan möjlig respondent. Denna typ 

av urval används då en population är svåråtkomlig eller utspridd (May, 2001). Även ett 

snöbollsurval blev aktuellt för denna studie då både respondenter och människor inom 

“Attention” föreslog och hänvisade till möjliga respondenter för denna studie. Urvalet för 

denna studie hade sin utgångspunkt i det strategiska- och snöbollsurvalet, dock även utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Författarna till denna studie valde att först och främst vända sig till 

Stockholm och till den närliggande staden Västerås för ett sökande av respondenter då studien 

utfördes i Stockholm. Kombinationen av dess tre urvalsmetoder möjliggjorde att tio vuxna 

kvinnor med AD/HD tog kontakt med oss via e-mail eller telefon och anmälde sitt intresse till 

att delta i intervjuer med oss för denna studies syfte. Av dessa tio var det sedan sex som 

intervjuades (se bilaga 5). 

2.3 Genomförande av intervjuerna 
Fyra intervjuer genomfördes i Stockholm och tre av dessa utfördes i ett samtalsrum tillhörande 

ett företags lokaler. En intervju utfördes i ett uppehållsrum på ett bibliotek då den tidigare 

använda lokalen inte var tillgänglig. De två intervjuer som utfördes i Västerås skedde i en lokal 

tillhörande ett företag. Samtliga lokaler valdes till intervjuerna då de var lediga och de utfördes 

därför ostört samt möjliggjorde en trygghet för respondenterna då inga utomstående fanns i 

närheten. 

     Innan varje intervju påbörjades berättade vi hur den skulle gå till och att de fick bryta när de 

ville. Vi frågade även vid varje tillfälle om det gick bra att båda författarna var närvarande vid 

intervjun samt om det var okej att intervjun spelades in. Vi turades om vem som skulle leda 

varje intervju, vem som skulle anteckna och vem som skulle hålla reda på tiden, då intervjuerna 

fick pågå mellan en till en och en halv timme. Intervjuformen var halvstrukturerad då en 

utarbetad intervjuguide användes som utgångspunkt för intervjuerna (se bilaga 1). Varje 

intervju spelades in på band för att inga viktiga utsagor skulle komma bort (Kvale, 1997). 



 15 

     Varje intervju transkriberades efter intervjuförfarandet, det vill säga de översattes från 

talspråk till skriftspråk. Transkriberingen utfördes noggrant och ordagrant för att undvika 

missförstånd. Dock togs upprepningar och irrelevant material bort i efterhand för att det 

slutgiltiga intervjumaterialet skulle bli mer hanterbart samt att citat skulle bli mer begripliga. 

Upprepningar, irrelevant material och långa pauser har ersatts av följande tecken (…). En 

genomgång av det färdiga skriftliga intervjumaterialet gjordes för att försäkra att varje intervju 

blivit avidentifierad genom att namn och platser fingerats (Ibid.).  

2.4 Förförståelse 
Det är av vikt att se till sin egen förförståelse och att redogöra den då man använder sig av ett 

kvalitativt förhållningssätt i en studie. Med förförståelse menas hur en person uppfattar ett visst 

fenomen utifrån personens tidigare erfarenheter och referensram. Författaren till en studie bör 

vara medveten om sin egen förförståelse då den kan påverka intervjuförfarandet samt 

sammanställning och tolkning av intervjutexten (Widerberg 2002; Kvale 1997). Vi som 

författare till denna studie har innan studiens start varit i kontakt med samt arbetat med flickor 

med AD/HD. Detta gjorde att vi hade en viss förkunskap kring hur det kan se ut för en flicka 

med AD/HD under uppväxten. Vår förförståelse kring detta ämne kan ha påverkat val av frågor 

och det fokus vi velat lägga i denna studie. Förförståelsen kan även ha påverkat tolkningen av 

studiens material utifrån vad vi tyckte var viktigast att lyfta fram för att tydliggöra detta ämne. 

2.5 Fenomenologisk tolkning  
Denna studie grundade sig i en fenomenologisk tolkning, då den hade sin koncentration på 

livsvärlden och höll en öppenhet för den intervjuades livsupplevelser. Syftet med studien var 

att studera kvinnor med AD/HD:s perspektiv på sin uppväxt. Inom fenomenologi finns det en 

ansats att förstå den kvalitativa mångfalden hos personers upplevelser och försöka göra deras 

tanke tydlig. “Livsvärldens företräde” beskrivs vilken utgår från att den kvalitativa forskningen 

har unika möjligheter att träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden. Livsvärlden innebär 

världen så som den påträffas i vardagslivet och hur den framstår, oberoende av och före några 

förklaringar. Vid fenomenologisk tolkning av en text kan man ta hjälp av 

meningskoncentrering (Kvale, 1997). Meningskoncentrering användes i huvudsak för att 

sammanställa intervjumaterialet och det innebar att de meningar som respondenterna hade 

uttryckt i intervjuerna sammanfattades mer koncist och kortfattat. Det väsentliga som hade 
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sagts sammanfattades i några få ord eller i kortare formuleringar i så kallade teman och 

underkategorier. Meningskoncentreringen utfördes i fyra steg. Först läste vi var för sig igenom 

varje intervju i sin helhet. Därefter läste vi igenom dem igen för att finna hela viktiga citat, de 

så kallade meningsenheterna. Båda markerade de citat vi tyckte var viktiga i varje transkriberad 

intervjutext. Vi såg sedan över om våra markeringar gällande viktiga citat var 

överensstämmande. Till stor del var vi överens, där vi inte var överens såg vi över texten igen 

för att enas om vad som var viktigt. Som tredje steg formulerade vi återkommande centrala 

teman som framgick av meningsenheterna, såsom exempelvis diagnosens betydelse. Vi tog 

hjälp av våra frågeställningar samt intervjuguiden (se bilaga1) då de var till hjälp vid 

benämning av de centrala teman. Det sista steget bestod i att vi ställde frågor till 

meningsenheterna, exempelvis, hur såg det ut att växa upp som flicka med AD/HD, vad säger 

detta uttalande mig om att växa upp med AD/HD som flicka? Detta som en hjälp till att tolka 

studiens resultat och för att tydliggöra varje tema och underkategoris innebörd för denna 

studies resultat.   

2.6 Etiska avväganden  
En etisk riktlinje vid forskning är att personer vid intervjuer och undersökningar har givit sitt 

informerade samtycke. Respondenterna i denna studie har fått information om undersökningens 

generella syfte, dess upplägg och vilka risker samt fördelar som kan vara förenade med 

deltagande i forskningsprojektet. Det innebär även att de personer som är med i 

undersökningen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur vid vilken tidpunkt som helst (Kvale, 

1997). I de e-mail vi skickade ut till “Attention” samt AD/HD-center beskrev vi studiens syfte. 

När vi sedan kom i kontakt med varje respondent informerade vi dem igen om studiens syfte, 

hur intervjun kommer att gå till, längden på intervjun samt om konfidentialitet. Konfidentialitet 

innebär att privata data som identifierar intervjupersonerna inte publiceras. Om 

konfidentialiteten måste brytas då viss information kan kännas igen, måste 

undersökningspersonerna alltid informeras om detta och ge sitt godkännande (Ibid.). Innan 

intervjun sattes igång informerade vi varje respondent att denne kan dra sig ur när hon vill och 

att respondenten kunde välja att inte svara på någon fråga. 

    Inför en intervju är det av vikt att se till vilka konsekvenser den kan medföra, både 

förväntande fördelar och nackdelar, då så lite skada som möjligt ska åsamkas 

intervjupersonerna (Ibid.). När studiens ämne och syfte formulerades skapades en diskussion 
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kring vilka fördelar denna studie skulle kunna bidra till. Den främsta fördelen var att en ökad 

förståelse kring flickor med AD/HD skulle skapas och vilket är väldigt viktigt då denna grupp 

har förbisetts under så många år. När vi påbörjade utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) 

väcktes funderingar kring vilka frågor som kan ställas och hur de ska ställas. Om en person är 

drabbad av en allvarlig sjukdom eller genomgått något svårt kan intervjun lätt få vårdande 

funktion då någon tar sig tid att lyssna. Det är av stor vikt att se till att detta inte sker då 

forskningsintervjun inte är terapi och inte kan följa upp det som kommer fram i intervjun 

(Skott, 2004). Då många flickor med AD/HD förbises och inte upptäcks får de många gånger 

genomgå en svår och omtumlande uppväxt med många motgångar. Vi ville därför formulera 

frågor om uppväxten utan att riva upp sår. Utifrån denna utgångspunkt valde vi att inte fråga 

specifikt om den psykiska hälsan under uppväxten och de frågor som formulerades i 

intervjuguiden (se bilaga 1) hade som utgångspunkt att inte vara ledande eller väcka för starka 

känslor. 

2.7 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Graden av tillförlitlighet i en kvalitativ forskning avgörs genom att de bakomliggande 

antagandena, kunskapen om det aktuella ämnet, den tidigare forskningen, insamling av 

materialet, meningskoncentreringen och att analysen är noggrant beskrivna (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Denna studies tillförlitlighet är relativt hög då varje 

steg i studien har utförts noggrant och beskrivits utförligt. Transkriberingen av 

intervjumaterialet och meningskoncentreringen har utförts grundligt så att denna studie ska 

grunda sig på ett tillförlitligt material. Något som kan ha påverkat denna studies tillförlitlighet 

negativt är den så kallade “intervjuareffekten” som Halvorsen (1992) lyfter, som innebär att 

intervjuaren ställer ledande frågor och att intervjuaren tillåter att dennes värderingar påverkar 

frågorna. Detta kan leda till att respondenten ger det svar han/hon tror att intervjuaren vill höra 

(Halvorsen, 1992). Under några intervjutillfällen hade respondenten ibland svårt att förstå 

någon fråga och den som intervjuade kunde då beskriva med egna ord tanken bakom frågan. 

Detta kan ha lett till att dessa frågor blev ledande och att respondenterna gav ett svar som de 

trodde var “rätt” för frågan. Tre av intervjuerna utfördes i en lokal där möjligheter att skapa en 

trygg atmosfär fanns, medan tre intervjuer av geografiska skäl inte kunde utföras i samma 

lokal. Detta kan ha skapat olika förutsättningar för intervjutillfället och därmed påverkat 

tillförlitligheten för studien. Totalt intervjuades sex kvinnor men sammanlagt var det tio 



 18 

kvinnor som visade ett intresse för att vara med men fyra kvinnor föll bort av varierande 

anledningar, två på grund av sjukdom och två på grund av studiens tidsbegränsning. De 

kvinnor som föll bort hade möjligtvis kunna bidra till en högre tillförlitlighet för studien. 

     Giltighet eller validitet, visar på om det som forskningen syftar till att undersökas verkligen 

har undersökts (Thurén, 1991). Enligt Lantz (1993) grundar sig giltigheten inom kvalitativ 

forskning i hur stor utsträckning data och resultat speglar källan samt visar på ökad förståelse 

kring det fenomen som undersökts. Denna studie speglar källan till studiens valda ämne och 

resultatet visar på en ökad förståelse kring flickor med AD/HD då en mer nyanserad bild av 

flickor med AD/HD framkommit i detta resultat. Vidare visar Svennning (2000) på att det finns 

två former av validitet, inre- och yttre validitet. Inre validitet avgörs av studiens upplägg, val av 

respondenter till frågorna och att insamling av material har gjorts efter problemställningens 

syfte. Studiens inre validitet är relativt hög då studien är utformad utifrån att skapa en ökad 

förståelse kring att växa upp som flicka med AD/HD. De respondenter som valdes, vuxna 

kvinnor med AD/HD, kan ses som en expertgrupp kring detta valda ämna för studien och 

stärker därför studiens giltighet. Yttre validitet innefattar studiens helhet och om den kan 

appliceras på allmän teori. Studieresultatet visar på att den kan knytas till tidigare forskning och 

litteratur, något som stärker denna studies giltighet (Svenning, 2000). 
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3. Resultat  
Sex vuxna kvinnor med AD/HD (se bilaga 5) intervjuades för denna studies syfte, det vill säga 

hur det kan se ut att växa med AD/HD som flicka. Intervjuguiden (se bilaga 1) som användes 

vid intervjuerna utgick från fem temaområden: Diagnosens betydelse; Skola; Familjen; 

Relationer till jämnåriga och Självuppfattning. Sammanställningen och tolkningen av 

resultatet utgick från dessa fem temaområden. Under sammanställningen och tolkningen av 

intervjumaterialet växte även ett sjätte centralt tema fram, nämligen temat Fritid. Genom 

analys som gjordes med hjälp av meningskoncentrering utarbetades underkategorier till dessa 

temaområden, de presenteras nedan efter varje centralt temaområde.  

3.1 Diagnosens betydelse 
Diagnosens betydelse är det första av de sex centrala temaområdena för studien. En diagnos 

kan tänkas påverka hur en flicka upplever sin AD/HD varför frågor utifrån temat diagnosens 

betydelse ställdes till respondenterna. Diagnosen betydelse har sett olika ut för de kvinnorna 

som intervjuats, men den har spelat stor roll för alla. De underkategorier som framkom till 

temat diagnosens betydelse var: innan diagnosen; initiativtagaren/upptäckaren; svårigheter 

till utredning; självinsikt efter ställd diagnos; medicin. 

 
Innan diagnosen 

Något som framträdde som viktigt hos dem som intervjuades var hur det såg ut innan 

kvinnorna fick sin diagnos.   

 
Lotta beskriver hur hennes föräldrar tidigt började misstänka att något inte stod rätt till: 

”Det började redan i ettan, jag ville inte gå i skolan. Då började dom tro att något var fel.” 

(Lotta) 

 
Några av kvinnorna har beskrivit hur de själva kunde känna att det var något som var 

annorlunda med dem. Kajsa beskriver hur hon själv började fundera kring om hon kanske hade 

AD/HD: 

”Jag har nog vetat det i jättemånga år eftersom jag har två barn med diagnosen.” (Kajsa) 
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Ronja beskriver hur hon hade tänkt mycket kring att få en AD/HD-diagnos, och en oro inför 

vad denna skulle komma att betyda för henne: 

”Jag hade tänkt mycket innan, jag visste inte om de skulle sätta någon diagnos men jag visste 

att de utredde för det också. Men sen så tänkte jag “jag kan ju inte AD/HD för jag är ju inte 

som Damp-Jonas”. ”(Ronja) 

 
Feldiagnostisering 

Något som framkommit i studien är att ett par respondenter har fått fel diagnos innan 

fastställandet av diagnosen AD/HD.  

 
Ronja blev feldiagnostiserad två gånger. Första gången misstänkte läkarna att det kunde röra 

sig om Asperger syndrom, andra gången om bipolär sjukdom:  

”Jag blev feldiagnostiserad, de trodde att jag var manodepressiv och blev medicinerad för det, 

det funkade inte.” (Ronja) 

 
Initiativtagaren/upptäckaren 

Fyra av kvinnorna beskriver att det var deras mamma som främst var initiativtagaren till att en 

utredning till AD/HD genomfördes.  

  
Lisa beskriver hur det såg ut när hennes mamma förstod att det kunde vara så att Lisa hade 

AD/HD: 

”Först när jag var liten så upptäckte mamma att det var något väldigt annorlunda med mig för 

att jag hade sådana otroliga humörsvängningar.” (Lisa)  

       
För Lotta såg det annorlunda ut, hon lyfter fram båda sina föräldrar som initiativtagare till 

upptäckten av AD/HD: 

”Det var nog mamma och pappa. Dom hade sett att, jag har inte gått i skolan sen jag gick i 

sexan. Då förstod dom.” (Lotta)  

  
Svårigheter till utredning 

Studien visar på att många av kvinnorna och deras föräldrar möttes av svårigheter och hinder 

att komma till utredning för AD/HD.  
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Ida beskriver en situation som uppstod under ett besök hos husläkaren då hon sökt hjälp för 

utredning av AD/HD: 

”… och han bara, nej du har inte AD/HD, han skrattade ju näst intill.” (Ida) 

  
Självinsikt efter ställd diagnos 

Flera av kvinnorna påtalar en lättnad och självinsikt efter att de fått diagnosen AD/HD. De har 

fått större förståelse för sig själva, en ny acceptans för sina svårigheter och lärt sig se sina 

tillgångar.  

  
Lotta talar om hur det kändes för henne när hon fick diagnosen: 

”Jag är inte min diagnos, jag är en person, jag är inte diagnosen. Så jag fick det bara klart för 

mig att så här är det. Men det är ju klart, man fick ju mer hjälp.” (Lotta) 

 
Insikten som följer av att en diagnos ställts begränsas inte bara till kvinnan som fått diagnosen. 

I två av de intervjuade kvinnornas fall innebar diagnosen en lättnad inte bara för kvinnan utan 

även för deras familjer. Ida berättar om förklaringen hennes familj ser på hennes pappas 

självmord som de nu misstänker hade att göra med hans odiagnostiserade AD/HD: 

”…mamma har ju fått  en förståelse för varför pappa tog livet av sig. Och hela familjen vilket 

gör att ilskan över det kan försvinna liksom.” (Ida) 

 
För Ronjas familj innebar diagnosen att de fick nya verktyg för att kunna hantera AD/HD 

relaterad problematik: 

”Hela min familj har ju varit engagerad sedan jag fick min diagnos. Göra det rätt för mig nu 

eller så att de förstår mig, för det gjorde de inte när jag var liten.” (Ronja) 

  
Medicin 

Flera av de intervjuade kvinnorna har börjat med medicin efter ställd AD/HD-diagnos. Det 

framkommer att de främst är positivt inställda till medicinens effekter. 

 
Kajsa berättar om hur det kändes för henne när hon började med medicin: 

”Det är ju det som har varit det stora, för det gör ju idag att jag kan sitta utan att somna.” 

(Kajsa) 
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Lisabet har dock valt att inte fortsätta äta medicin efter att ha prövat det under en tid. Men hon 

menar ändå att det för henne varit positivt att få prova medicinen: 

”…jag har fått prova medicin så att jag kan känna lite att det här är normalt så här mycket 

kan jag göra för jag har gått in i väggen om jag inte är försiktig för att hjärnan tror att jag 

klarar hur mycket som helst.” (Lisabet)  

3.2 Skola 
Skola är det andra centrala temaområdet för studien. Skolan är en stor del av ett barns uppväxt. 

Andra barn och den vuxna skolpersonalen så som lärare kan ha en stor inverkan på ett barns 

uppväxt. Detta är anledningen till varför frågor ställts utifrån detta tema. De underkategorier 

som framkommit är: lärares bemötande och grad av förståelse; betydande skolpersonal; 

svårigheter/tillgångar i skolarbetet. 

 
 

 

Lärares bemötande och grad av förståelse 

Flera av respondenterna beskriver instabila relationer till lärare de haft under skoltiden. Några 

av kvinnorna har upplevt att lärarna antingen älskat dem eller hatat dem. För de respondenter 

vi har mött har graden av förståelse från lärarna varierat. Alla kvinnor som intervjuats har 

någon gång under skoltiden mött på oförstående lärare.  

  
Ida har upplevt relationen till sina lärare under skoltiden som konfliktfylld: 

”…jag har ju bråkat med lärare så det inte är klokt…” (Ida)  

  
Ronja beskriver bemötandet från sin lärare som kränkande för henne: 

”… min lärare uppfattade mig som lat och så för att jag inte kom ihåg saker och så och så sa 

de att jag behövde försöka mer. Fast jag gjorde mitt bästa.” (Ronja) 

  
Två av kvinnorna gick i skolan när de fick sina diagnoser. Trots detta mötte de ringa förståelse 

för sina svårigheter. Lotta fick sin diagnos när hon gick i skolan men möttes av oförståelse: 

”Dom (skolan) brydde sig inte om att man fick en diagnos. Dom visste inte vad det var, och 

brydde sig inte om att lära sig.” (Lotta) 
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Några av kvinnorna har bemötts orättvist av sina lärare i tidig ålder. Lisabet beskriver att hon 

redan på dagis hade det svårt med sina lärare vilket påverkade henne mycket: 

”… det var verkligen mobbing av lärare, jag minns inte så mycket själv liksom men det fanns 

en fröken som var fruktansvärt elak. Till och med när jag var 5 så har jag sagt till mina 

föräldrar att jag inte ville leva mer.” (Lisabet)  

   
Ronja visade inga av de uppenbara tecken som många kanske letar efter vid misstanke om 

AD/HD: 

” Jag kastade aldrig stolar, jag slog inte någon, jag blev inte ens arg. Det var ingen som 

fattade att jag kunde ha AD/HD eller något sådant där.” (Ronja) 

 
Ida upplevde det som att hon på grund av att hon pratade så mycket och var så livlig inte fick 

ta lika stor plats som andra barn: 

”Dom var ju extremt hårda på att dom som låter mest minsann inte ska få ta någon plats. Så 

har det varit hela min uppväxt.” (Ida) 

 
Några av respondenterna beskriver lärare som de upplevt har hjälpt dem och förstått dem. Det 

är inte främst personen som haft stor inverkan utan snarare förmågan att undervisa samt att 

individanpassa: 

”…jag hade en lärare på mellanstadiet som liksom såg varje individ.  (…) Hon var en sån där 

fröken som gjorde som man inte fick enligt läroplanen bara för att hon visste att det här var 

bäst för barnen.” (Lisabet)  

              ... 

”Jag ser allt i bilder liksom. Om jag hade lärare som kunde prata i bilder så gick det 

jättebra.” (Ida) 

      
Betydande övrig skolpersonal 

Varje skola har tillgång till annan personal än just lärarna. Det finns skolsköterskor, kuratorer 

och kanske stödlärare som kan ha varierande grad av betydelse för skolans elever. Vissa skolor 

kan ha tillgång till musiklärare. Några av respondenterna hade aldrig varit i kontakt med 

kuratorn eller skolsköterskan på skolan medan de hade en god kontakt till sina musiklärare. 

Andra hade mycket kontakt med skolsköterskan. Få av respondenterna hade någon större 
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kontakt med skolans kuratorer. Flera av de respondenterna som beskriver en viktig kontakt 

med skolpersonal talar om dem som en extra förälder.  

 
Lisa berättar om sin gynnsamma kontakt med skolsköterskan under låg- och mellanstadiet: 

” Hon var som min extramamma, hon förstod mig för att hon hade en son som hade DAMP. ” 

(Lisa) 

 
Två av respondenterna beskriver sina musiklärare som extra viktiga och betydelsefulla i deras 

liv. Ida förklarar: 

”…min valthornslärare (…) Hon har varit med under de flesta åldrarna (…) Hon har varit 

som en extramamma…” (Ida) 

 
Svårigheter och tillgångar i skolarbetet 

I studien framkommer det att flickor med AD/HD ofta möter stora svårigheter i skolan på 

grund av de symtom de får av AD/HD. För respondenterna såg svårigheterna olika ut då vissa 

hade problem med att överhuvudtaget klara av att vistas på skolan, medan andra hade problem 

då de ställde så höga krav på sig själva angående betyg.  

 
Lotta slutade gå i skolan redan i sexan, hon förklarar varför: 

”Varför skulle jag gå i skolan? Det går bara in här och ut där lika fort…” (Lotta) 

 
Flera av respondenterna påtalar en svårighet att sitta still och inte påverkas av det som händer 

runtomkring eller snabbt skrika ut svaret under lektioner. Kajsa beskriver hur det kunde vara 

för henne i skolan: 

”Det är ju svårt när det händer saker, så vill man ju alltid vara där eller det var olika intryck 

gjorde ju att man var lättstörd. Jag kunde se väldigt intresserad ut men ibland så var det så att 

det liksom var jobbigt med för mycket information och så tar man inte in det.” (Kajsa) 

 
För flera av respondenterna kunde det bli problem i skolarbetet på grund av deras 

koncentrationssvårigheter. Ronja förklarar hur det kunde vara för henne: 

” Jag underpresterade alltid för att jag inte kunde koncentrera mig (…) då behövde jag pausa 

lite liksom. Det fick man ju inte göra i en stor klass för då ska ju alla få rast.” (Ronja) 
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Flertalet av respondenterna har beskrivit sig själva som lättlärda under skoltiden och tack vare 

att de varit lättlärda har de klarat sig någorlunda bra i skolan, även fast de har funnits 

koncentrationssvårigheter. Kajsa beskriver: 

”Jag har ju haft den fördelen att jag ändå varit lättlärd…” (Kajsa) 

 
Flera av kvinnorna är mycket kreativa och beskriver det som en del av att sin AD/HD och vissa 

av dem kunde använda detta i praktiska ämnen. Flera av dem beskrev kreativiteten som en del 

av sin AD/HD. Ronja menade: 

”…jag är så kreativ, jag tror att det har med min AD/HD att göra” (Ronja) 

 
Flera av respondenterna påtalar det faktum att skolan blev trist för dem då de faktiskt redan 

kunde det mesta de fick lära sig i skolan och att de ofta hade lätt för att lära sig nya saker. 

Lisabet förklarar: 

”Lågstadiet var skittrist, jag kunde allting, jag lärde mig så fort liksom (…) jag har alltid 

pluggat mer än jag behövt för att jag har fattat allting, men det är något jag inte förstår, jag 

gör det här tiotusen gånger till (…) Det var jättetråkigt så det gjorde att jag fick en massa 

energi över för jag blev klar, och så pratade jag för jag tycker det är roligt att prata och 

tråkigt att sitta tyst. Så får man skäll och så är man jobbig.” (Lisabet)  

 
Undervisningsform 

Kvinnorna som intervjuats har påtalat flera olika undervisningsformer. De har belyst de som 

inte har varit gynnsamma för dem och deras problematik och undervisningsformer som har 

varit mer fungerande för dem.  

 
Ida förklarar hur illa det var för henne att gå i en stor klass, där barn i åldrarna sju till nio år 

gick i samma klass: 

”Och sen så grundskolan så det var ju, vi gick åldersintegrerat vilket är, var mongo för mig 

(…)  det blir inte rätt nivå det blir inte anpassat.” (Ida) 

 
Kajsa beskriver att det såg annorlunda ut för henne när hon gick i skolan på sjuttio-åttiotalet 

och att detta kan ha varit av betydelse för henne: 
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”Nu gick det ju relativt bra för att skolformen såg ju annorlunda ut då än vad den gör (idag), 

och det tror jag många far illa av, att det är så fritt. För det gör ju att, det gör att det är tufft.  

Det var ju mycket mer struktur…” (Kajsa) 

 
Ronja beskriver en skolform som passade henne och hennes behov: 

” Det gick så bra eftersom att det var en så liten grupp och en lärare som förstod. Och så var 

det mycket mindre, det skulle vara, kanske fem ungdomar eller något sånt där. Då kom jag 

tillbaks till skolan och sedan dess har det funkat..” (Ronja) 

3.3 Fritid 
I studien har det framkommit att flertalet av kvinnorna har kunnat använda sin tid utanför 

skolan på ett positivt sätt. Många har engagerat sig i olika typer av aktiviteter. Studien visar 

även på vad för svårigheter och tillgångar en flicka med AD/HD kan ha utanför skolan. I detta 

tema växte två underkategorier fram: aktiviteter; svårigheter och tillgångar i vardagen. 

 
Aktiviteter 

Flertalet av de kvinnor som intervjuats har beskrivit en typ av räddning som gjort att de klarat 

av sådant som var svårt för dem. Det har främst varit saker utanför skolan som de varit extra 

bra på och utmärkt sig i till exempel idrott eller sång.  

 

Tre av kvinnorna använder sin kreativitet som en sorts ventil att få utlopp för hyperaktivitet 

och frustration. Lisabet beskriver hur hon använt sig av sin musik: 

”Ja jag har väl hittat så otroligt mycket kraft i min musik, alltså, det räddade mig.” (Lisabet)  

 
Kajsa höll på mycket med idrott, något som hon anser har varit en räddning för henne men hon 

påtalar även en flytt hon gjorde med sin familj till Afrika som hennes räddning från något som 

hon tror skulle ha hänt om hon inte flyttat:  

”För sedan hände det att vi flyttade, vi flyttade till Afrika. Och det kan jag säga är min 

räddning. För att annars tror jag att jag hade hamnat väldigt snett. För att jag var en person 

som alltid provade allt, jag var inte rädd för något…” (Kajsa) 
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Svårigheter och tillgångar i vardagen 

Ofta har flickor med AD/HD svårigheter att strukturera upp sin vardag och hålla tider till 

exempel. Detta framkom tydligt i flera av intervjuerna då de flesta av kvinnorna påtalade 

vikten av att ha struktur och rutiner i vardagen. Flertalet av respondenterna kunde även se 

tillgångar i sin AD/HD under barndomen och beskriver det på olika sätt. 

 
Ida beskriver en svårighet att strukturera upp vardagen när det gäller städning: 

”Om man försöker städa så bara åå en tidning den måste jag läsa men vänta jag skulle ju 

dit… Så har man bara flyttat plats på allting ungefär.” (Ida) 

 
Flera av kvinnorna påtalade en svårighet med lov eller helger och vikten av att ha rutiner 

framstod i de flesta intervjuer som ytterst viktiga. Ronja beskriver varför lov var så svåra för 

henne: 

”Jag måste verkligen ha rutiner. Det är jättesvårt för mig att skapa nya rutiner, men de 

rutinerna jag har är viktiga och upprätthålla.  Så lov och sådant där kan bli jättejobbiga, 

rutinerna bryts liksom.” (Ronja)  

 
Flera av respondenterna uttrycker att det var svårt att hålla tider under uppväxten. Ronja 

beskriver: 

”Det har hänt att jag trott att jag har stått i duschen i 10 minuter och då har jag stått där i en 

och en halv timme. För att jag är i mina tankar liksom.” (Ronja) 

 
Många av kvinnorna menade att deras AD/HD förde med sig mycket positiva egenskaper. 

Flera av dem menade att deras envishet var en egenskap som var mycket positiv och hjälpte 

dem att nå sina mål. Även hyperaktiviteten beskrevs av vissa som positiv då den hjälpte till 

med att uppbåda energi för att klara av att göra en specifik sak. Kajsa förklarade hur hennes 

hyperaktivitet kunde yttra sig under hennes barndom: 

”Jag var sjövild kan jag säga (…) Jag sov väldigt lite…(…) Jag behövde inte så mycket sömn. 

Det är lite så. Man går i 190 knyck konstant och då hinner man inte känna av om man är 

trött.” (Kajsa) 

3.4 Relationer till jämnåriga  
Relation till andra är det fjärde centrala temat i studien. Under uppväxten möter barn andra 
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människor som många gånger kan ha en inverkan på dem. Frågor under detta tema ställdes till 

respondenterna då det är en viktig del i hur barns relationer till andra fungerar under 

uppväxten. Temat har delats in i underkategorierna; relationer till andra barn; vänskaper; 

mobbing. 

 

Relationer till andra barn 

Samtliga av de kvinnor vi intervjuade har haft svårigheter med relationer till andra barn under 

uppväxten, då det ofta uppstod konflikter. Fem av respondenterna uppgav att de ofta lekte med 

jämnåriga pojkar istället för jämnåriga flickor.  

 
Lotta beskriver varför hon helst var med pojkarna istället för med flickorna: 

” Jag höll mig bara helst till killarna. Det var rakare där. Om det var någonting så gick dom 

och slogs, istället för tjejerna som gick och snackade skit.” (Lotta) 

 
Två av respondenterna upplevde ett slags utanförskap vare sig de umgicks med pojkarna eller 

med flickorna. Lisabet förklarar hur hon upplevde detta utanförskap: 

”Jag lekte mycket med killar, men jag var ändå inte riktigt en av killarna och jag var inte 

riktigt en av tjejerna.” (Lisabet) 

 
Flera av kvinnorna beskriver en uppfinningsrikedom och kreativitet i leken, något som ofta 

uppskattades hos de jämnåriga. Kajsa hittade som barn på mycket hyss vilket gjorde henne 

omtyckt bland kamraterna: 

” Man var väldigt påhittig. Jag hittade på mycket tok.” (Kajsa) 

 
Några av kvinnorna berättade om sina förmågor att vara ledare för sina kamrater och 

vänskapsgrupper, en egenskap som uppskattades. Ida förklarar sin roll i gruppen: 

”Jag har ofta varit väldigt uppskattad i grupper, för att jag ger mycket energi och kan leda 

gruppen.” (Ida) 

 
Vänskaper 

I studien framkommer det att relationer för flickor med AD/HD kan vara konfliktfyllda och 

svåra att upprätthålla. För många har flera av de vänskaper de haft under uppväxten avslutats 
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utan att de riktigt vet vad som hände. Flertalet av respondenterna nämner en betydelsefull 

vänskap under uppväxten. 

 
Flera av kvinnorna pratar om en ”bästis” under låg- och mellanstadiet och hur de ibland byttes 

ut. Både Ronja och Lotta berättar om en bästa vän utanför skolan. Ronja berättar även hur 

vänskapsrelationerna blev mer destruktiva ju äldre hon blev. 

” Jag hade en bästa vän utanför skolan under den tiden, sedan när jag bytte klass fick jag 

andra vänner. Sedan så hamnade jag mycket i fel ungdomskretsar när jag blev tonåring.” 

(Ronja) 

 
Flera av kvinnorna beskriver hur vänner har lämnat dem utan att de vet varför. Ida förklarar det 

på följande sätt: 

”Folk har bara lämnat en och man förstår inte varför. Men det är ju att man lätt blir för 

mycket och att man har svårt att separera du ifrån jag, du är du och jag är jag.” (Ida) 

 
Lisa beskriver upplevelsen av att ha varit ensam under hela uppväxten: 

”...vänner har jag aldrig haft. Jag har försökt hela livet att få vänner. Jag har alltid varit 

ensam och när jag har haft en vän, då har jag sumpat det på något sätt utan att jag själv varit 

medveten om det” (Lisa) 

 
Mobbning 

I studien framkommer det att många flickor med AD/HD kan missuppfattas och utsättas för 

mobbning då de av omgivningen kan uppfattas som annorlunda i jämförelse med andra flickor. 

Fem av de sex kvinnor som intervjuades har någon gång under sin uppväxt blivit utsatta för 

mobbning. För flertalet av dem har mobbningen skett under lågstadietiden. 

 
Kajsa berättar hur de två första åren i skolan var tuffa på grund av mobbning: 

”Jag hade tufft i skolan, särskilt mina två första år, då var jag mobbad.” (Kajsa) 

 
Lisa beskriver hur hennes humör blev en del av mobbningen: 

” Jag hade ett sådant hemskt humör jämt. Folk visste precis hur de skulle tänja mina gränser, 

så de var på mig jämt och retades.” (Lisa) 
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Lotta blev mobbad när hennes klass slogs ihop med en till klass och hon blev då utstött av sina 

gamla samt nya klasskamrater: 

”Man blev ju utstött i skolan. För då blev det ju dubbelklass, en tre-fyra.” (Lotta) 

3.5 Familjen 
Familjen är det femte centrala temaområdet för denna studie. Det har framkommit under 

samtliga intervjuer vad familjen har betytt för kvinnorna, vilka relationer och vilket stöd som 

har funnits inom familj och släkt. Det är tydligt att relationen till föräldrarna varit viktigast. 

Samtliga kvinnor har vuxit upp med syskon. Vissa upplever relationen till syskonen som 

jobbiga medan för några av respondenterna har de varit otroligt viktiga. Temat familjen är 

indelat i fem underkategorier; föräldrar; släkt; förståelse/stöd hemma; påverkan på familjen; 

ärftlighet. 

 

Föräldrar 

Föräldrar var ett känslosamt ämne för kvinnorna på olika sätt då de är de som oftast stått dem 

närmast. Det är därför av stor vikt att lyfta fram detta.  

 
För Lotta har relationerna till både mamma och pappa varit avgörande samt viktiga under 

uppväxten:  

”Mamma och pappa har alltid varit nog största stödet, från början.” (Lotta) 

 
Flera av respondenterna beskriver sin uppväxt med en frånvarande pappa. Pappornas orsak till 

frånvaro skiljer sig åt utifrån sociala, psykiska och kulturella faktorer. Ida, Kajsa och Ronja 

förklarar sina pappors frånvaro på följande sätt: 

“Pappa tog livet av sig när jag var ett och ett halvt liksom.” (Ida) 

                        … 

”… min riktiga pappa som jag inte någon som helst kontakt med, han är djup 

alkoholiserad…” (Kajsa) 

        … 

”Han var djupt deprimerad, han låg bara och stirrade i väggen. Jag har knappt något minne 

av honom från när jag var liten.” (Ronja) 

 
Trots att biologiska pappor varit frånvarande för vissa av kvinnorna så har några av dem funnit 
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en fadersgestalt i en styvpappa. Kajsa berättar följande om sin styvpappa: 

”Han (styvpappa) har varit väldigt väldigt sträng och väldigt fyrkantig, vilket man ju inte 

uppskattade så mycket när man var barn men man förstår verkligen att det har hjälpt mig. För 

det är det lite grann man behöver.” (Kajsa) 

 
Flertalet av kvinnorna beskriver mammans roll som viktigast, ett stort stöd och som en 

trygghet. Lisa beskriver relationen till sin mamma: 

” Jag skulle inte vara så här nu (…) om jag inte haft mamma som förstod mig och stöttade mig 

och såg till att jag fick den hjälp jag behövde.” (Lisa) 

 
Även om mammorna har varit viktiga för respondenterna så har tre av dessa mamma-

dotterrelationer påverkats av mammornas psykiska och fysiska tillstånd. Kajsa beskriver 

relationen till mamma: 

”Alltså jag växte upp, har gjort det och tog hand om min mamma. Jag har alltid varit mamma 

åt min mamma i stort sett.” (Kajsa) 

 

Graden av förståelse och stöd hemma 

Samtliga kvinnor beskriver i olika grad hur familjen har varit ett stöd samt berättar kring 

upplevelsen av hur mycket familjen har haft förmåga till förståelse för dem. För flertalet 

kvinnorna så beskriver kvinnorna sin mamma som det stora stödet. 

 
Ida berättar om vikten av acceptans och hur det har varit ett stöd hemma: 

”Mamma och jag har ju väldiga likheter och därför har jag alltid känt att jag varit 

accepterad.” (Ida) 

 
Ronjas föräldrar såg att Ronja hade ett behov av anpassning i skolan. Däremot beskriver Ronja 

hur hennes familj inte kunde hantera henne samt hade svårigheter att förstå henne: 

”När jag var liten så förstod de inte mig, de visste inte hur de skulle hantera mig. Jag visste 

inte hur jag skulle hantera mig.(…)jag var väldigt hyperaktiv och det påverkade att de inte 

förstod mig. De visste inte hur de skulle hantera mig (…) jag var överallt alltid, som typ piff 

och puff på tjack. ” (Ronja)  

 
Lisabet berättar hur hon upplevde en känslomässig otrygghet hemma, trots detta berättar hon 



 32 

hur hennes föräldrar uppmuntrade Lisabet i hennes intressen: 

”Att jag fick ha ett intresse att mina föräldrar verkligen uppmuntrade mig att göra det här att 

dom lät mig, dom såg hur viktigt det var för mig.” (Lisabet) 

 
Påverkan på familjen 

Samtliga respondenter fick frågan om de upplevde att deras AD/HD har påverkat familjen. 

Intervjuerna visar på att kvinnorna har olika perspektiv på i hur stor utsträckning samt i vilka 

aspekter som diagnosen påverkat deras familjer. 

 
Flera av kvinnorna pratar om sina svårigheter med sömn, sin aggressivitet samt ilska och dess 

påverkan på familjen.  Ronja beskriver, under intervjun, flera situationer i hemmet där hon tog 

ut sin ilska och på vilket sätt: 

”Det enda stället som jag tar ut på min ilska är tyvärr min familj, i mitt hem, där flyger fan i 

mig eller något. Inte någon annanstans (…) ibland låg jag på golvet och skrek för att det inte 

blev rätt middag. Bankade nävarna i golvet.” (Ronja) 

     
Flera av dem beskriver hur de kunde skrika i timtal när de inte fick som de ville. Ida beskriver 

en sådan situation följande: 

”Ja när jag inte fick som jag ville kunde jag skrika i timmar, ja sådant där trotssyndrom. Och 

mamma var på väg att gå sönder ibland för att jag var så jävla envis.” (Ida) 

     
Både Ronja och Lisabet lyfter upp aspekten av hur deras mående/beteende påverkat 

föräldrarnas psykiska mående under uppväxten. Lisabet förklarar det på följande sätt: 

”Det är klart att det är jobbigt för dom och deprimerande för dom att ha ett barn som man ser 

inte fungerar som andra barn. Även om det inte bara behöver vara negativt, men bara att det 

inte fungerar likadant.” (Lisabet) 

    
Släkt 

Släktmedlemmar kan vara betydande av olika grad för ett barn under uppväxten. För kvinnorna 

i denna studie nämns främst mormor och morfar och deras förmåga att förstå deras svårigheter 

i livet. 

 
Lisa har alltid upplevt att hon aldrig behandlats annorlunda av familj och släkt. Lisa lyfter även 
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fram att den äldre generationen som mormor och morfar har svårt att förstå vad AD/HD är. 

Även andra kvinnor i denna studie beskriver den äldre generationens oförmåga att förstå.  

” Jag har alltid tyckt om mormor och morfar, (…) De är inte vana, men jag försöker förklara 

hur det funkar för mig (…) Men det är väldigt svårt för dom att förstå.” (Lisa) 

       
Lotta berättar om en betydelsefull faster under uppväxten som hjälpte till under hennes 

”värsta” period. För Kajsa spelade hennes moster en viktig roll då hon alltid tog sig tid till 

Kajsa under uppväxten: 

”Min moster är ju hon som har varit mig närmast…(…) Hon var liksom där, hon var med, hon 

tog sig alltid tid.” (Kajsa) 

 
Ärftlighet 

Under flera av intervjutillfällena framkommer det att respondenterna har misstankar om att 

någon i släkten eller i familjen har AD/HD då de har visat på tydliga drag av AD/HD, däremot 

har ingen av dessa familjemedlemmar/släktingar en fastställd diagnos. 

 
Flera av kvinnorna ser drag hos sin pappa då de har sett det själva eller hört av 

familjemedlemmar om honom då pappan inte varit närvarande. Ronja berättar om sin pappa 

och hur hans humör visar på att han kan ha samma problematik som henne: 

”…han har ett jävla humör. Jag var rädd för min pappa när jag var liten för att han blev så 

arg, han skriker och gör dumma saker. han är impulsiv också (… Han har väl lite av min 

problematik också tror jag, men han har ingen diagnos eller sådär.” (Ronja) 

 
För Lisabets del är det mamman och morfar som står för AD/HD-dragen, då hyperaktivitet är 

ett gemensamt drag för dem. Lisabet förklarar det på följande sätt: 

”Det är från mamma jag har fått min hyperaktivitet ifrån fast hon är inte så mycket. Hon är 

typisk flicka med AD/HD också men jag är mycket mer hyperaktiv än hon (…) Min morfar var 

ju också extremt hyperaktiv, så det kommer ju därifrån.” (Lisabet) 

3.6 Självuppfattning  
Självuppfattning är det sjätte centrala temaområdet i denna studie. I studien framkommer det 

att många flickors självuppfattning påverkas i hög grad när AD/HD finns med i bilden. 

Självuppfattningen påverkas utifrån olika aspekter såsom en själv, den psykiska hälsan och 
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olika nivåer samt syner i samhället. Därför har följande underkategorier vuxit fram; samhällets 

krav och uppfattning; relation till sig själv utifrån andra flickor; att upprätthålla en roll; 

upplevelsen av att vara pojkflicka; höga krav på sig själv; självförtroende och självbild; 

psykisk ohälsa; ett skört känsloliv. 

 
Samhällets krav och uppfattning 

Denna underkategori har varit ett viktigt tema för samtliga respondenter då upplevelsen har 

varit hos dem att samhällets krav och uppfattning har påverkat dem i hur de ser på sig själva 

samt hur omgivningen ser på dem utifrån det rådande samhällssystem som finns idag. 

 
Ronja kände en oro när hon fick diagnosen då hon inte ville att människor skulle se på henne 

utifrån de förutfattade meningar som finns i samhället gällande diagnosen AD/HD: 

”Det kändes tungt, AD/HD, folk snackar skit om det, folk tror en massa saker om det. Jag är 

inget Damp-barn, jag vill inte bli sedd så. Jag vill inte att någon ska döma mig innan dom 

känner mig, för det är det folk gör när de hör AD/HD.” (Ronja) 

    
Lisabet lyfter fram problematiken kring ett likriktigt samhälle och menar på att ha AD/HD inte 

är problematiskt i sig: 

”Som samhället ser ut idag så har det ju blivit som ett handikapp men det är ju absolut inget 

handikapp egentligen kan jag tycka.” (Lisabet) 

      
För Ida handlade det om samhällets moraliserande bild av kvinnan samt hennes roll och hur 

det i sig problematiserar AD/HD: 

”Att inte kunna diska, städa, ha rena kläder, det är ju bara så tabu för tjejer. Och det är ofta 

moraliseringar som gör att det blir problem.” (Ida) 

      
Relation till sig själv utifrån andra flickor 

Denna underkategori växte fram i tidigt skede då det var tydligt att flera av de kvinnor som 

intervjuats för denna studie jämförde sig med andra flickor under uppväxten och att de såg på 

sig själva som annorlunda än andra flickor. Dock var det ett par kvinnor som intervjuades som 

inte upplevde att de jämfört sig med andra flickor. 

      
För Ronja var flickor som ett annat släkte då hon beskriver att de pratade ett annat språk. Hon 
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beskriver vidare hur hon upplevde sig själv i jämförelse med andra flickor: 

”Det var dom och jag liksom. Som att jag var ett svart får typ. Verkligen, jag kände mig som 

ett ufo. De satt där och lekte med sina dockor men jag ville vara ute och springa och jag fick 

inte var med och leka för jag ville ju vara apa.” (Ronja) 

    
Ida upplevde inte att hon var som andra flickor då de inte tog plats, något som hon gjorde. Idas 

uppfattning om andra flickor var under uppväxten följande: 

”Jag tyckte ofta dom var mesiga. För att dom inte vågade ta lika mycket plats, för att dom inte 

vågade säga vad dom tyckte. För att dom inte vågade synas. Men jag har också velat vara som 

dom egentligen, ofta så. (…) Andra tjejer har ju alltid varit det fjantigaste som finns och det 

häftigaste som finns.” (Ida) 

     
Lisabet beskriver att hon inte kände sig bekväm i hur en flicka ska vara: 

”…jag inte var så mycket för det här flickiga jag tror att jag kände att hade jag på mig 

någonting för flickigt så kändes det konstigt liksom, jag visste att jag inte var som en flicka, för 

flickor var smala och tysta och fnissade åt killar och det gjorde ju inte jag liksom…” (Lisabet) 

    
Lotta var inte mycket i skolan under uppväxten och hon upplever därför inte att hon såg på sig 

själv på ett visst sätt utifrån andra flickor förutom vid några tillfällen: 

”…jag jämförde mig nog inte så mycket heller. Eftersom under känsligaste ålder då gick inte 

jag i skolan och hade ingen att jämföra mig med. Men ibland var det typ så här, men fan jag är 

ju typ dum i huvudet.” (Lotta) 

    
Att upprätthålla en roll 

Flera kvinnor har under intervjuernas gång beskrivit hur de har kämpat för att upprätthålla en 

roll för att passa in då de upplevt att de inte kan vara sig själv då de inte skulle vara 

accepterade. 

    
Både Ida och Lisabet beskriver känslan av att alltid underhålla sin omgivning genom att 

upprätthålla en fasad. Lisabet intog ofta rollen som clown och hon beskriver det på följande 

sätt: 

”…jag kände mig alltid som en clown, jag var den där roliga som skulle underhålla men jag 

dög inte riktigt.” (Lisabet) 
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Att upprätthålla en roll för Ronja grundade sig främst i hennes intensitet samt känslomässighet: 

” ...det har känts som jag alltid har tagit på mig en roll för att jag vill inte skrämma bort 

någon, för jag är så intensiv, jag känner så mycket. Folk blir rädda eller liksom tycker jag är 

konstig. Jag tror att alla tyckte jag var konstig” (Ronja)   

 
Upplevelsen av att vara pojkflicka 

Under flera av de intervjuer som gjordes framkom det att flera kvinnor såg sig själva som 

pojkflickor som barn, något som de upplevde inte var riktigt accepterat av omgivningen. 

Kajsa, Ronja och Lisabet förklarar utifrån sina uppfattningar varför de var pojkflickor under 
uppväxten på följande sätt: 

”Jag har väl alltid varit en pojkflicka, så är det ju. Alltid varit så där grabbig.” (Kajsa) 

        ... 

”Jag var ganska pojkflickig också när jag var liten. Eller folk såg väl mig som det för att jag 

var sprallig och det var, flickor ska ju sitta och pyssla.” (Ronja) 

                        ... 

”…jag var aldrig särskilt flickig när jag var liten. Jag lekte alltid med turtles när jag var liten 

och sådana saker som var roliga, typ nintendo.” (Lisabet) 

    
Höga krav på sig själv 

Många av de kvinnor som intervjuades berättar om en prestationsångest, de höga krav de haft 

på sig själva under uppväxten då de många gånger har upplevt att de inte duger eller passar in. 

    
Ida berättar hur hon i gymnasiet försökte vara ”en duktig flicka” och prestera för att passa in 

och hon beskriver hur hon kände: 

”...jag blev ju på gränsen till utbränning för att jag försökte så otroligt mycket att passa in och 

vara så jävla duktig så jag höll på att kräkas liksom.” (Ida) 

    
Även Lisabet ställde höga krav och fick prestationsångest under tonårstiden och beskriver den 

tiden som följande: 

”…jag har känt mig som ett ufo hela mitt liv. Vilket ledde till, under tonåren så klart 

ätstörningar, enorm prestationsångest, höga krav. Eftersom jag har väldigt lätt för mig så 

skulle jag ha MVG i allt liksom, jag skulle vara smal snygg.” (Lisabet) 
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Självförtroende och självbild 

Samtliga kvinnor berättar om sitt självförtroende samt självbild under intervjuernas gång. För 

många av dem har det inte varit ett problem att säga vad de tycker men omgivningen och deras 

syn på sig själva har påverkat deras självförtroende och självbild. 

        
Lisabet berättar hur hon alltid såg på sig själv som att hon inte dög, men någonstans fanns ändå 

alltid ett självförtroende: 

”Jag såg mig själv som jobbig. Jag gjorde fel utan att veta om det liksom. Jag såg mig själv 

som någon som inte hade fattat haken, fast hade extremt lätt för allting. (…) Jag tror jag såg 

på mig själv som någon som inte dög, faktiskt. Otroligt dåligt självbild liksom. Men jag har 

nånstans ändå haft självförtroende...” (Lisabet) 

     
Flertalet av kvinnorna beskriver hur de alltid vågat säga vad de tycker och att de varit starka 

personligheter. En styrka som visar på ett visst självförtroende hos kvinnorna. Ida och Kajsa 

beskriver denna styrka på följande sätt: 

”...jag har vågat säga vad jag tycker och så kanske jag har blivit ledare..” (Ida) 

       … 

”Jag var ju ganska stark person, alltså personligheten.” (Kajsa) 

 
För några av kvinnorna påverkades självbilden av att de var och skulle bete sig som flickor. 

Ronja beskriver hur hon trodde att om hon blev pojke skulle problemen försvinna: 

”…jag ville vara pojke när jag var liten, jag ville verkligen vara pojke för att jag trodde att då 

skulle jag bara vara vanlig, för att pojkar är spralliga, de får vara arga och så. Jag ville vara 

pojke för då trodde jag att jag inte skulle ha de här problemen.” (Ronja) 

 
Ida berättar att hennes självförtroende sänktes när hon kom in i puberteten då det blev svårare 

att ha vänskapsrelationer med killar då andra känslor fanns med i bilden: 

”...jag kom in i puberteten och insåg att jag inte tyckte om mig själv jag var dålig liksom. 

Dåligt självförtroende liksom och det vanliga då.” (Ida) 

      
Psykisk ohälsa 

För flera av de kvinnor som intervjuats för denna studie har det framkommit att de under 
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uppväxten periodvis har mått psykiskt dåligt. I de flesta fall handlar det om depression, men 

även i något fall har ätstörningar förekommit samt svårigheter med sömnen under uppväxten. 

 
Lisa förklarar sitt dåliga mående under uppväxten genom att hon i många år blivit 

missförstådd: 

” Jag har alltid mått så där väldigt dåligt, jag hade sådant hemskt humör och mådde så dåligt 

och genom att jag mådde dåligt slängde jag mig ut saker som försvar. Fast egentligen var jag 

ju inte så. Jag ville ju gilla livet, jag var ju bara missförstådd. Det var bara kaos i huvudet på 

mig och så har det varit i många år.” (Lisa) 

     
För Kajsa kom depressionen när hon och hennes familj flyttade utomlands, det var då hon 

började reflektera över varför hon ibland betedde sig på ett visst sätt och dess konsekvenser: 

”Men sedan när vi flyttade det var då jag brukar säga att det var då jag hamnade i min första 

depression…” (Kajsa) 

   
För flera av respondenterna kom depressionen i tonåren. För Ronja blev det så allvarligt att 

hon blev inlagd med tvångsvård och sjukskriven i från skolan: 

”Sedan så blev jag sjuk, när allt blev åt helvete, när jag började åttan, när jag var 14. Det blev 

så illa att jag blev inlagd med tvångsvård första gången när jag var 14 år tror jag.” (Ronja) 

     
Ett skört känsloliv 

För flera av de kvinnor som har intervjuats framkommer det att de upplever sig som mer 

känslosamma än många andra. Kvinnorna förklarar detta utifrån deras AD/HD och att det är 

viktigt att uppmärksamma den sidan hos de flickor som har AD/HD.  

        
Ronja ser sin känslosamhet som en positiv egenskap då hon visar att hon tycker om människor 

i sin omgivning. För Lisa och Lisabet påverkade känslosamheten främst dem själva. De anser 

att de som barn tog mycket hårdare på saker än andra barn och att detta kan förklaras att flickor 

med AD/HD är känslomässigt yngre: 

”Även om jag har verkat vuxen, eller ja vuxen… äldre så har man kanske tagit hårdare på 

saker, man blir kanske ledsnare för saker, och man är barnsligare helt enkelt liksom.” 

(Lisabet) 
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4. Sammanfattande diskussion  
För samtliga respondenter har diagnosen spelat en viktig roll. Något som i studien framstår 

som intressant är att de flesta av de intervjuades mammor var de som främst upptäckte att 

deras döttrar hade svårigheter som hade likheter med AD/HD. SBU-rapport (2005) visar att 

föräldrar oftare än lärare upptäcker AD/HD hos sina barn. Även fast studien visar på att 

mammorna varit initiativtagare till utredning så har många av kvinnorna haft det svårt att 

komma till utredning då olika professioner inte kunnat se att behovet har funnits för utredning 

av diagnosen AD/HD eller satt fel diagnos. Studien visar på att diagnosen lett till en ökad 

förståelse, hur den har skapat en acceptans för deras svårigheter och möjliggjort att de kunnat 

finna tillgångar i sin AD/HD samt verktyg för att hantera den.  

     Resultatet visar på att kvinnornas upplevelse av lärare de mött under uppväxten i vissa fall 

varit uppmuntrande men samtliga redovisar om att de någon gång under uppväxten stött på 

lärare som inte har haft förmågan att förstå deras svårigheter. Kan detta bero på att de 

intervjuade kvinnornas symtom på AD/HD under uppväxten inte stämde in på lärarnas blid av 

hur AD/HD yttrar sig? I tidigare forskning som redovisas i SBU-rapport (2005) framkommer 

det att lärare i skolor oftare upptäcker AD/HD hos pojkar framför flickor då flickors symtom 

inte upplevs lika störande. Hade en diagnos på AD/HD underlättat förståelsen för lärarna och 

hade de då kunnat stötta flickorna på ett mer gynnsamt vis? I studien framkommer det att det 

funnits lärare i många av kvinnornas uppväxt som har visat förståelse samt sett deras behov. 

Studien förtydligar att kvinnorna som intervjuats sällan eller aldrig uppsökte eller fick hjälp 

från skolans kuratorer. Har dagens kuratorer de verktyg och den kunskap som krävs för att 

upptäcka AD/HD hos flickor? 

     Denna studies resultat klargör att flickor med AD/HD ofta upplever svårigheter i 

skolarbetet. Svårigheterna för respondenterna såg olika ut då det för vissa har varit svårt att ens 

vistas i skolan medan andra har ställt höga krav på sig. Kvinnornas främsta svårigheter under 

barndomen var koncentrationssvårigheter och överaktivitet, vilket enligt Socialstyrelsen (2002) 

är ett av de mest framträdande symtomen vid AD/HD. Trots svårigheter med koncentration har 

flertalet av kvinnorna i denna studie visat goda resultat i skolan. Något som kan ses som 

positivt för kvinnorna men kan vara en orsak till att de inte upptäcktes i tidig ålder. Detta kan 

vara en förklaring till att färre flickor än pojkar med AD/HD upptäcks, då många av flickorna 

ofta presterar bra i skolan och därför inte väcker någon oro. Tidigare forskning visar på att 
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flickor arbetar hårdare för att kompensera och dölja sina svårigheter (Quinn, 2005), något som 

även framkommer i denna studie. Flera av kvinnorna har belyst olika undervisningsformer och 

vilka konsekvenser dessa har fått beroende på vilken undervisningsform som rådde i skolan. 

En fråga som väckts utifrån detta är om skolan är för ostrukturerad idag med för stora klasser? 

Bristande struktur kan få en stor inverkan på flickor med AD/HD då de får svårigheter i att 

själva strukturera sin tid. Denna studie har visat att flickor med AD/HD har svårt att hålla tider 

samt strukturera upp vardagen.  

     Studien lyfter fram att flera av respondenterna har haft en sorts ventil där de kunnat få 

utlopp för sin hyperaktivitet genom sin kreativitet. Det är ett intressant fynd då kvinnorna talar 

om denna ventil som deras räddning. Att uppmuntra flickor med AD/HD att använda sin 

kreativitet kanske kan vara ett sätt lägga fokus på det som är positivt hos en flicka med AD/HD 

och därmed höja en flickas självförtroende?   

    Studien visar på att samtliga kvinnor har haft svårigheter i interaktionen med jämnåriga samt 

i deras vänskapsrelationer under uppväxten. Flera av respondenterna har beskrivit upplevelsen 

av att vara ett “ufo” i samspel med flickor. Kvinnorna har beskrivit att de som flickor tagit 

mycket plats, hittat på hyss och gärna lekt typiska “pojklekar”. Samhällets syn på hur en flicka 

ska vara kan ha försvårat kvinnornas relationer med jämnåriga under uppväxten, främst med 

flickor. Men man får inte glömma det som denna studie samt SBU-rapport (2005) visar att det 

kan vara svårt för en flicka med AD/HD att upprätthålla relationer då de kan vara 

konfliktfyllda. Flertalet av kvinnorna lyfter dock fram att de haft en ”bästis”, av samma kön, 

under barndomen som varit betydelsefull och oftast funnits kvar. Blachman och Hinshaw 

(2007) visar i sin forskning att flickor oftast har få vänner något som överensstämmer med 

denna studie då flertalet av kvinnorna beskriver att de har haft få ”bästisar”. Men samtliga 

kvinnor beskrev att många vänskaper bröts utan att de visste varför. Socialstyrelsen (2002) och 

Nadeau, Littman och Quinn (2006) visar på att flickor med AD/HD brister gällande 

egenskaperna samarbetsförmåga och lyhördhet. De mognar emotionellt senare och hänger 

därför inte med i flickors avancerade verbala interaktion. Detta kan vara en förklaring till att 

flertalet av kvinnorna i studien har valt att umgås med pojkar då deras lekar är enklare att följa 

samt att i dessa lekar kunde de använda sig av sin hyperaktivitet. Något som inte får förbises 

som studieresultatet visar, är kvinnornas egenskaper under uppväxten att använda sin 

kreativitet samt inta ledarroller, något som uppskattas av jämnåriga. Fem av de kvinnor som 
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intervjuats har blivit mobbade som barn, främst under lågstadiet, vilket visar på en utsatthet för 

dessa flickor under uppväxten och är ännu en anledning till att de bör upptäckas i tidig ålder. 

    Mödrarna har lyfts fram som speciellt viktiga i denna studie, då flertalet av kvinnorna 

upplevt dem som det största stödet under uppväxten. Baurmeisters (2007) studie visar att 

familjerelationernas kvalitet påverkas av att en familjemedlem har AD/HD vilket leder till en 

viss familjebörda. Denna studie visar att samtliga respondenter menar att deras AD/HD har 

påverkat familjesituationen under deras barndom. Flera av kvinnorna har blivit missförstådda 

som barn hemma, då föräldrarna inte förstått deras beteende. Hur ska föräldrar veta att det är 

ett så pass stort problem? Vad är skillnad på en livlig flicka och en flicka som det inte står rätt 

till med? Eftersom majoriteten av respondenterna inte hade en diagnos som barn så har det 

varit svårt för familjerna att se vad det handlade om. De har inte fått den hjälp de hade kunnat 

få om det haft en diagnos. Flera av kvinnorna berättar om andra i familjen som uppvisar 

tydliga drag av AD/HD. Detta visar på en indikation till ärftlighet. Dessa familjemedlemmar 

har inte fått någon diagnos vilket kan vara orsak till att det var svårt att upptäcka kvinnornas 

AD/HD som barn. Får fler flickor rätt diagnos kan det kanske bidra till att särskilt fler flickor 

får diagnosen i tidigt stadium framöver, vilket kan leda till adekvat hjälp tidigt. Som samhället 

ser ut idag måste man ha en diagnos för att få rätt hjälp.  

     Några av kvinnorna har upplevt en moraliserande syn på dem som flickor och hur de 

betedde sig på grund av sin AD/HD under uppväxten. De menar att det är svårt att idag vara 

avvikande från normen. Detta har likhet med Blachman och Hinshaw (2007) studie som lyfter 

fram att flickor med AD/HD har svårt att integrera med samhällets normer. Flertalet av 

respondenterna i denna studie har upplevt ett utanförskap och en känsla av att vara annorlunda 

i relation till andra flickor. De berättade om hur de kände sig tvungna att upprätthålla en roll 

för att passa in. Stämmer man inte in på bilden hur en flicka ska vara i vårt likriktiga samhälle 

passar man inte in. Något som överensstämmer med Quinns (2005) forskning som redogör för 

att flickor känner otillräcklighet då de kämpar för att uppfylla omgivningens förväntningar på 

att vara flicka. Flertalet av respondenterna beskriver en känsla av att under uppväxten vara 

pojkflicka, vilket orsakade att de inte fullt ut accepterades av sin omgivning. I vad grundar sig 

denna uppfattning? Kan det återigen vara kopplat till vårt samhälles struktur? Upplevelsen av 

att vara annorlunda och en känsla av otillhörighet ledde till att flera av kvinnorna ställde höga 

krav på sig själva under uppväxten. Många gånger ledde dessa höga krav till att de började må 
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psykiskt dåligt. Studien visar på att flera av respondenterna drabbades bland annat av 

depression, vilket överensstämmer med Quinns (2005) studie som visar att det är vanligt 

förekommande hos flickor med AD/HD. 

     Studien visar till stor del på likheter mellan kvinnornas erfarenheter av att växa upp som 

flicka med AD/HD. Likheterna kan främst ses gällande relationer till jämnåriga, lärare och 

familj. Även gällande deras svårigheter och tillgångar samt hur självuppfattningen har påverkat 

dem under uppväxten. Dessa likheter kan återfinnas även i tidigare studier samt litteratur och 

visar på att dessa symtom kan likställas med vanliga drag hos flickor med AD/HD. Studien 

visar även på skillnader i respondenternas upplevelse och erfarenhet av uppväxten, något som 

inte är konstigt då det är personbundet. Därför bör man se till hur det kan vara att växa upp 

som flicka med AD/HD utifrån ett perspektiv som innefattar de olikheter som finns gällande 

hur en flickas uppväxt ser ut beroende på personlighetsfaktorer samt miljöfaktorer. Skillnader i 

resultatet bör även tolkas utifrån kvinnornas ålder, då samhällets struktur, resurser samt 

kunskap förändras över tid. Ålder gällande fastställandet av diagnos skiljer mellan 

respondenterna och har påverkat i vilken utsträckning kvinnorna har fått hjälp och stöd från 

närstående samt från samhället under uppväxten. 

     Det som kan ses som en svaghet i denna studie är att vissa citat kan ha varit svåra att tolka, 

då det har funnit vissa svårigheter att se vad som beror på AD/HD och vad som kan härledas 

till andra sociokulturella betingelser. Då detta i viss mån har varit svårt att urskilja kan studien 

ge en missvisande bild av hur det kan se ut för en flicka att växa upp med AD/HD. Studiens 

styrka är att den innefattar sex respondenters erfarenheter av att växa upp som flicka med 

AD/HD och studien visar därför på en relativt omfattande och nyanserad bild av hur det kan se 

ut. Tidigare studier kring flickor med AD/HD fokuserar kring problematiken med AD/HD. 

Denna studie problematiserar det problematiska men lyfter även fram styrkor och goda 

egenskaper som AD/HD kan medföra, som hyperaktiviteten, kreativiteten och envisheten. 

     Det måste skapas en större förståelse för hur AD/HD kan se ut för flickor då deras symtom 

ofta skiljer sig från pojkarnas symtom på AD/HD som i dagens samhälle har ställt normen. På 

grund av att flickors symtom på AD/HD många gånger ser annorlunda ut mot hur pojkars 

symtom yttrar sig är det viktigt att lyfta fram hur det kan se ut för flickor som växer upp med 

AD/HD. På så sätt kan ett arbete påbörjas kring att inom socialt arbete förändra bilden av hur 

AD/HD yttrar sig hos flickor. Studiens ansats var att skapa en ökad förståelse för hur det kan 
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se ut för en flicka med AD/HD under uppväxten. Studien visar på hur det har varit för sex 

kvinnor att växa upp med AD/HD i det svenska samhället, vilket kan ge en viss förståelse för 

hur det kan vara att växa upp som flicka med AD/HD och den problematik som är specifikt 

relaterad till detta. Det är av stor vikt att flickor med AD/HD upptäcks i tidig ålder framöver. 

Därför behöver fler studier göras för att komplettera denna kunskap kring hur komplext det 

kan vara att växa upp som flicka med AD/HD.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Inledande frågor. 

� Hur gammal är du? 

� Hur ser din livssituation ut idag? (arbete, familj osv) 

 
Vad kan diagnosen ADHD ha för betydelse för en flicka med ADHD? 

���� Hur gammal var du när du fick diagnosen ADHD? 

���� Vem var det som tog initiativ till utredning för ADHD?  

���� Vad har din diagnos spelat för roll i din uppväxt före och efter fastställd diagnos? 

 

Hur kan skoltiden se ut för en flicka med ADHD? 

� Kan du berätta för oss hur skoltiden såg ut för dig när du gick i grundskolan? 

 

Hur kan det se ut för en flicka med ADHD att skapa samt upprätthålla relationer 

till klasskamrater samt skolpersonal? 

� Hur var det för dig under uppväxten med vänner? Hur såg dina vänskapsrelationer 

ut?  

� Hur såg din relation till dina lärare ut, har kunde de ge dig det stöd du behövde?  

� Hade du någon kontakt med annan personal utöver dina lärare? (tex skolsköterska, 

kurator). Gav de dig det stöd du behövde? 

 

Hur kan relationer till familjen se ut när man är flicka och har ADHD? 

� Hur såg din familjesituation ut under barndomen? Kan du säga något om hur dina 

relationer såg ut till dina föräldrar, syskon och ev. andra betydelsefulla 

familjemedlemmar som till exempel mormor, morfar. 

� Kan du se om din familjesituation påverkades på något sätt av din ADHD? 

 

Hur påverkas självuppfattningen, utifrån samhällets krav på att vara flicka, när 

man har ADHD som flicka?  

� Hur såg du på dig själv i relation till andra flickor under uppväxten? 
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Bilaga 2- Brev till Attention 
 
 

Hej! 
 
 
Vi är två socionomstudenter som går sista terminen på Mittuniversitetet i Östersund vid 
namn Ewa-Maria Sturesson och Matilda Stewart. Den 10 november påbörjar vi vårt 
examensarbete. Vi är båda två intresserade av ADHD hos flickor/kvinnor och vad det kan 
innebära med sen diagnos. Vi tror att det är viktigt att som socialarbetare få en ökad 
förståelse kring hur det är att leva med ADHD.  Vi anser det även vara av vikt att se hur det 
kan vara för flickor och kvinnor att leva med ADHD då det finns en mer etablerad kunskap 
hos socialarbetare om hur ADHD ser ut hos pojkar/män.  
 
Vi söker nu respondenter och tar kontakt med Er då vi funnit information via internet att 
ni är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, bland 
annat vuxna människor med ADHD.  Vi undrar om det hos Er finns kvinnliga medlemmar 
med ADHD som skulle vara intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter genom 
intervjuer med oss för detta examensarbete.  
 
 
Finns det ett intresse bland era klienter att vara med på intervjuer kommer vi gärna förbi 
och berättar mer för Er kring syftet med arbetet samt intervjuförfarandet! Självfallet 
kommer vi ta största hänsyn till konfidentialitet!  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Matilda Stewart & Ewa-Maria Sturesson 
 
 
 
Ni kan kontakta oss via: 
 
Ewa-Maria Sturesson:     Matilda Stewart: 
xxxxxxxxxx@hotmail.com     xxxxxxxxxxx@hotmail.com 
070 XX XX XXX     070 XX XX XXX 
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Bilaga 3- Brev till AD/HD-center 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två socionomstudenter som går sista terminen på Mittuniversitetet i Östersund 
vid namn Ewa-Maria Sturesson och Matilda Stewart. Den 10 november påbörjar vi 
vårt examensarbete. Vi är båda två intresserade av ADHD hos flickor/kvinnor och 
vad det kan innebära med sen diagnos. Vi tror att det är viktigt att som 
socialarbetare få en ökad förståelse kring hur det är att leva med ADHD.  Vi anser 
det även vara av vikt att se hur det kan vara för flickor och kvinnor att leva med 
ADHD då det finns en mer etablerad kunskap hos socialarbetare om hur ADHD ser 
ut hos pojkar/män.   
 
 
Vi söker nu respondenter och tar kontakt med Er då vi funnit information via 
internet att ni är ett center för bland annat unga vuxna människor med ADHD.  Vi 
undrar om det hos Er finns klienter, unga kvinnor från 18 år och uppåt, som skulle 
vara intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter genom intervjuer med oss 
för detta examensarbete.  
 
 
Finns det ett intresse bland Era klienter att vara med på intervjuer kommer vi gärna 
förbi och berättar mer för Er kring syftet med arbetet samt intervjuförfarandet! 
Självfallet kommer vi ta största hänsyn till konfidentialitet!  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Matilda Stewart & Ewa-Maria Sturesson 
 
 
 
Ni kan kontakta oss via: 
 
Ewa-Maria Sturesson:     Matilda Stewart: 
xxxxxxxxxx@hotmail.com    xxxxxxxxxxx@hotmail.com 
070 XX XX XXX     070 XX XX XXX 
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Bilaga 4- Annons 

 

Ung kvinna med ADHD? 

Vi är två socionomstudenter som går sista terminen av sju på Mittuniversitetet i 
Östersund vid namn Ewa-Maria Sturesson och Matilda Stewart.  
 
Vi vill öka medvetenheten kring ADHD hos kvinnor inom socialt arbete och hade 
därför tänkt skriva om kvinnor som vuxit upp med diagnosen ADHD för en C-
uppsats. 

Vi söker nu kvinnor över 18 år med diagnosen ADHD som är intresserade att dela 
med sig av sina erfarenheter genom intervjuer med oss. Vi vänder oss till Er då ni 
sitter på kunskaper och erfarenheter som är av största vikt! 

Känner du att du vill vara med och påverka eller känner du någon som du tror 
skulle vara intresserad av att vara med? Hör gärna av Er till oss vid intresse!  

Med vänliga hälsningar 

Matilda Stewart & Ewa-Maria Sturesson 

 
Ni kan kontakta oss via e-mail eller telefon: 
 
Ewa-Maria Sturesson:                                              Matilda Stewart: 
xxxxxxxxxx@hotmail.com                                       xxxxxxxxxxx@hotmail.com 
070 XX XX XXX                                                        070 XX XX XXX 
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Bilaga 5- Respondenter 

 
Respondent 1: “Ida” är 23 år gammal. Hon bor i en andrahands lägenhet i Q-stad och har en 

pojkvän i samma stad. Ida är halvtidssjukskriven och halvtidsarbetslös, men till våren 

kommer Ida att vara en del av en musikaluppsättning. Ida fick diagnosen AD/HD för ett år 

sedan, när hon var 22 år. Ida kommer ursprungligen från en annan stad och har bott i Q-stad i 

ett halvår. Hon har en halv-storasyster, en helsyster och en halvsyster på styvpappans sida. 

Hennes pappa tog livet av sig när Ida var ett och ett halvt. Hon säger att hennes mamma är 

hennes stora stöd i livet. 

 

Respondent 2: “Lisa” är 21 år och arbetar deltid på ett hunddagis vilket är hennes första jobb.  

Lisa bor hemma hos sin mamma men kommunen hjälper Lisa att hitta en lämplig framtida 

bostad. Hon har haft diagnosen ADD sedan hon var sex år gammal och diagnosen AD/HD 

fick hen när hon var åtta år gammal. Lisa bor i Q-stad och har bott där hela sitt liv.  

 

Respondent 3: ”Ronja” är 18 år gammal. Hon går i gymnasiet i en skola som är speciellt 

utformat för ungdomar som varit i behandling. Hon läser samhällsvetenskapligt program och 

skulle vilja utbilda sig till socionom. Ronja fick diagnosen AD/HD när hon var sexton år 

gammal efter att hon haft stora svårigheter med skolan och depressioner.  

 

Respondent 4: ”Kajsa” är 40 år gammal och bor utanför X-stad. Hon kommer ursprungligen 

norrifrån. Kajsa har tre barn och en man. Hon jobbar som sjuksköterska på en vårdcentral, 

tidigare arbetade hon på akuten på stadens sjukhus. Två av Kajsas barn har fått diagnosen 

AD/HD och Kajsa själv fick sin diagnos för två år sen. Kajsa menar själv att hon länge vetat 

att hon har AD/HD.  

 

Respondent 5: ”Lotta” är 21 år gammal och går för närvarande på praktik. Lotta bor hemma 

med sin mamma, pappa och lillebror i X-stad. Lotta har en fästman, som hon varit 

tillsammans med i fem månader. Hon har haft diagnosen AD/HD sedan hon var tretton år 

gammal. Hon har även fått även diagnosen Asperger syndrom. Hon kom till utredning för 
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AD/HD då hon fick svårigheter med att gå i skolan.  

 

Respondent 6: ”Lisabet” är 24 år. Hon arbetar som musiker, skriver egen musik och studerar 

vid musikhögskolan och beräknar ta examen i vår. Lisabet bor med sin fästman Abbe i Q-

stad. ”Lisabet” kommer ursprungligen från Z-stad. Hon har haft diagnosen AD/HD i två år 

men hade förstått att hon hade AD/HD en tid innan då hon läst en bok som är skriven om 

flickor med AD/HD. Den enhet som hjälpte Lisabet var nystartad och hon menar att det därför 

tog kortare tid för hennes utredning att bli klar.  
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Bilaga 6 - Diagnoskriterier 
 
Enligt DSM-IV ska minst sex symtom på ouppmärksamhet föreligga och/eller sex symtom på 
hyperaktivitet/impulsivitet. Dessa symtom ska ha förekommit under minst sex månader och 
vara så uttalade att de klart stör personens anpassning och inte överensstämmer med dess 
utvecklingsnivå. Symtomen ska föreligga i minst två olika miljöer/situationer som skola, fritids 
eller hemma. Vissa av symtomen ska ha debuterats före sju års ålder vilket kan bli 
problematiskt i diagnostiseringen av flickor då de trots uppenbara problem av AD/HD inte 
visar sina brister i uppmärksamhetsförmågan förrän de är i skolåldern (Socialstyrelsen, 2002).  
      
Enligt ICD-10 är motsvarigheten på det som kan liknas vid AD/HD benämnt som ”hyperkinetic 
disorder” (HKD). HKD har en snävare definition än AD/HD i DSM-IV. ICD-10 har som krav att 
symtomen ska vara uppfyllda i mer än en miljö, de tre problemområdena 
uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet måste uppträda samtidigt och att 
ingen annan störning (som ångest eller depression) med undantag för uppförandestörning 
föreligger samtidigt (Ibid.). 

Följande kommer diagnoskriterier för ADHD enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual, 
Fourth Edition): 

A. Antingen (1) eller (2): 

(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad 
som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter 
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 
skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 
(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor) 
(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, 
böcker eller verktyg) 
(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
(i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex månader till 
en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 
(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på 
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sin plats en längre stund 
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos 
ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 
(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
(f) pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 
(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 
(h) har ofta svårt att vänta på sin tur 
(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 
förelåg före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i 
arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon 
annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller 
personlighetsstörning). 
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