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1. Inledning 

 

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är ett neurobiologiskt funktionshinder som 

påverkar miljontals individer, begränsar deras möjligheter, påverkar deras familjer och det 

berör även andra delar i livet såsom till exempel i arbetslivet (Quinn, 2008). Funktionshindret 

kännetecknas i första hand av uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och impulsivitet. Symtomen varierar ofta beroende på vilken situation individen 

befinner sig i, men det finns även stor variation mellan individer. Anledningen till det är att 

det ofta finns annan bakomliggande problematik (Beckman & Fernell, 2009). Tidigare 

forskning visar att 3-5 % av befolkningen har ADHD. Könsfördelningen är en kvinna på 3-4 

män. Det betyder inte att det är fler män än kvinnor som har ADHD utan det beror snarare på 

att kvinnor ofta har en annan form av problematik än vad männen har (Littman, Nadeau & 

Quinn, 2008).  

Nadeau, Littman och Quinn anser att informationen som idag finns om kvinnor med ADHD 

är för bristfällig. Rapporter visar att procentandelen kvinnor som söker hjälp för denna 

problematik är signifikant högre än de som får behandling för sin problematik. Forskningen 

kring könsaspekterna när det gäller ADHD bör öka. En av de stora frågorna kring detta ämne 

är hur det skall kunna utarbetas bättre diagnoskriterier. Kvinnor som fått en diagnos kan vara 

de som sitter inne med svaret. De bör tillfrågas eftersom de kan ses som en outnyttjad resurs i 

ämnet eftersom de vet mycket om hur just denna problematik ser ut hos kvinnor. Om man 

skulle fråga dessa kvinnor hur de har upplevt sin barndom kan man få förstahandsinformation 

om hur kvinnor upplever sitt läge. Det kan då bli lättare att genomföra en ändring av de 

diagnoskriterier som finns idag för att enklare kunna diagnostisera även de som hamnar i 

skymundan (Nadeau, Littman & Quinn, 2008).   

På senare tid har fler kvinnor diagnostiserats eftersom vi blivit mer medvetna om den icke-

hyperaktiva formen av ADHD. Majoriteten av det som skrivs om ADHD har traditionellt 

fokuserats på män, eftersom det tidigare sagts att 80 % av de med diagnosen är män. Kliniker 

som specialiserat sig på behandlingar av vuxna med ADHD rapporterar en högre andel 

kvinnor än vad det finns vid kliniker som behandlar barn. Utvecklingen visar tydligt att 

kvinnor som är beroende av att föräldrar och lärare uppmärksammar att en utredning behövs i 

många fall glöms bort (Nadeau & Quinn, n.d).  
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En av anledningarna till att kvinnor med ADHD inte lika ofta som män uppmärksammas i 

utredningssyfte, kan vara att de inte i lika stor utsträckning utmärker sig på samma sätt, t.ex. 

genom utmärkande beteende såsom att de är bråkiga eller trotsiga  (Kadesjö, 2008). Män med 

ADHD utvecklar oftare asocial samsjuklighet, medans kvinnorna oftare utvecklar 

samsjuklighet såsom problem med ångest och depressioner. Bakom kvinnornas 

prestationsproblem i skolan står oftast problem såsom t.ex. psykosomatiska problem och 

osäkerhet (Kadesjö, 2008). 

Samsjuklighet även i vissa fall kallat komorbiditet innebär att en person kan ha mer än en 

sjukdom samtidigt, t.ex. ADHD och depressioner. Innebörden i detta är att den ena sjukdomen 

kan ha gett uppkomst till den andra. Så ADHD och depressioner kan vara samsjuklighet till 

varandra (www.ne.se). När det kommer till samsjukligheten är det viktigt att människor i 

kvinnans omgivning ser till så att den känslomässiga berg- och dalbanan inte resulterar i 

ångest eller depression. Det är ibland lätt hänt att de kommer in i depressionsperioder som 

behöver behandlas samtidigt som de behandlas för sin ADHD. Kvinnorna är ofta 

känslomässigt labila, så även de minsta känslomässiga påfrestningarna kan resultera i en 

depression t.ex. ett förhållande som tar slut eller en oönskad graviditet (Nadeau, Littman & 

Quinn, 2008). Många vuxna med ADHD lider av samsjuklighet, detta är vanligast hos de som 

ännu inte fått sin diagnos. ADHD och andra psykiska tillstånd överlappar ofta varandra. Som 

ett resultat av detta så händer det att många kvinnor råkar ut för onödigt lidande, försämrad 

livskvalitet och viss funktionsnedsättning (Waite, 2007). 

 

1.1 Problemformulering  

Relevansen för detta ämne inom socialt arbete är att vi inom vårt arbete med stor sannolikhet 

kommer att stöta på kvinnor med ADHD som ibland kanske inte fått den diagnos de skulle 

behöva. Om vi då vet vilka symtom vi ska leta efter kan det leda till att kvinnan vi träffar kan 

få den diagnos hon länge väntat på. Därför krävs det ökad förståelse inom området så att vi 

senare kan bemöta dessa kvinnor på rätt sätt. Jag har under den tiden jag arbetat med 

uppsatsen inte hittat någon uppsats på högre nivå än c-uppsats som intervjuat kvinnor med 

ADHD. Uppsatsen jag skriver tar upp något nytt eftersom det mig veterligen inte finns någon 

tidigare forskning där kvinnor med ADHD intervjuats. Jag har under arbetets gång kommit 

fram till att forskningen i ämnet gällande kvinnor med ADHD är mycket bristfällig.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnor med ADHD upplever erfarenheten av sena 

diagnoser och förekomsten av samsjuklighet. Hur upplever kvinnor sin senare 

diagnostisering? 

Frågeställningar: 

• Hur ser samsjukligheten ut hos kvinnor med ADHD? 

• Hur tycker kvinnorna att de blev bemötta innan de fick sin diagnos?  
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2. Tidigare forskning 

I forskningsöversikten kommer jag kommer att rikta in mig på ADHD i allmänhet, ADHD 

hos kvinnor, senare diagnostisering hos kvinnor och samsjuklighet. 

2.1 ADHD  

För att få diagnosen ADHD krävs det att vissa kriterier uppfylls. Dessa hittas i DSM-IV som 

är den amerikanska psykiatriföreningens diagnostiska manual med detaljerad 

symtomförteckning över psykiska störningar. I DSM-IV talas det om tre olika former av 

ADHD: ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist, ADHD dominerad av överaktivitet och 

bristande impulskontroll och ADHD, kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och 

överaktivitet. 

Enligt DSM-IV skall vissa kriterier uppfyllas för att en diagnos skall kunna ställas. Av de 

kriterier som finns skall minst sex av de följande nio symtomen förekommit under en sex 

månadersperiod.  Symtomen skall förekomma på en nivå som inte stämmer överrens med 

barnets utvecklingsnivå. När det kommer till ouppmärksamheten är det följande kriterier 

som gäller: a) Lägger sällan märke till detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller 

inom andra aktiviteter, b) Har ofta svårt att hålla kvar uppmärksamheten vid en speciell 

aktivitet, övning eller lekar, c)Verkar inte lyssna på direkt tilltal, d) Problem med att följa 

instruktioner, misslyckanden med att utföra skolarbete, sysslor i hemmet eller andra 

arbetsuppgifter (beror inte på trots eller att personen inte förstår arbetsuppgifterna), e) Har 

ofta svårt att organisera upp sitt arbete och de uppgifter som skall utföras, f) Undviker ofta, 

ogillar eller är motvillig till att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet, t.ex. skolarbete, 

g) Har lätt för att tappa bort saker som är nödvändiga, t.ex. nycklar, leksaker, böcker, 

läxmaterial eller verktyg, h) Distraheras lätt av yttre stimuli, i) Är ofta glömska i det dagliga 

livet. 

Sen ska även minst sex av de följande symtomen på hyperaktivitet - impulsivitet funnits. 

Symtomen skall ha förekommit under sex månader på en nivå som inte stämmer överrens 

med barnets utvecklingsnivå. De symtom som kan förekomma när det gäller hyperaktiviteten 

är: a) Har ofta svårt att sitta still eller vara still med händer och fötter, b) Lämnar ofta sin plats 

i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta still en längre stund, c) 

Springer ofta omkring, klättrar eller klänger mer än vad som ses som lämpligt för situationen 

(hos vuxna och ungdomar märks det istället oftare som en subjektiv känsla av rastlöshet), d) 
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Har ofta problem med att utöva fritidsaktiviteter eller leka lugnt och stilla, e) Verkar ofta 

”vara på språng” eller gå på ”högvarv”. 

Följande symtom kan förekomma när det kommer till impulsiviteten: a) Kastar ofta ur sig 

svar på frågor innan frågan ställts färdigt, b) Har ofta svårt att vänta på sin tur, c) Avbryter 

eller inkräktar ofta på andra, t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar. 

Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

förekom före sju års ålder. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av ovanstående 

symtom förekommer inom minst två områden, t.ex. i skolan, på arbetet eller i hemmet. Det 

måste finnas tydliga bevis på att klinisk betydande funktionsnedsättning socialt, på 

arbetsplatsen eller i studier. Symtomen skall inte endast förekomma i samband med någon 

genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni, eller någon annan psykotisk störning, 

t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning 

(Gillberg, 2005).   

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder 

som innebär stora svårigheter med koncentrationen, uppmärksamheten och att anpassa sin 

aktivitetsnivå till omgivningen och situationen de befinner sig i. De har även problem med 

impulskontrollen och de följer ofta sin ingivelse (Socialstyrelsen, 2002). ADHD är egentligen 

ett samlingsnamn som även innefattar ADD och DAMP. ADD innebär ungefär samma sak 

som ADHD men utan hyperaktivitetsproblematiken. Vid ADD är det mer tyngdpunkt på 

uppmärksamhetsstörningen. DAMP innefattar större motoriska problem men även ibland 

perceptionsproblem (www.attention-riks.se). ADHD är ett funktionshinder som uppenbarar 

sig i barndomen. Det sägs att 5 % av världens befolkning har ADHD. Funktionshindret 

beskrivs som ett funktionshinder som mest finns hos överaktiva och impulsiva unga män. 

Denna stereotyp motsätter sig att miljoner kvinnor har denna diagnos, ofta feldiagnostiseras 

dem och de är även underrepresenterade i den forskning som idag finns i ämnet (Sassi, 2010). 

 

2.2 Forskningen om kvinnor med ADHD 

Det mesta forskarna vet om ADHD är taget från undersökningar från kliniker och inte från 

undersökningar. Ändå är ADHD ett av de mest utforskade områdena då det gäller barns 

psykiatriska problem, men bara ungefär 50 av de artiklar som publicerats handlar om kvinnor. 
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Kvinnor med ADHD har genom åren blivit åsidosatta eftersom experter fokuserade på de 

klassiska symtomen när det gäller hyperaktivitet och impulsivitet (Nadeau & Quinn, 1999).  

Forskningen visar att det allt för ofta fokuseras på männen och att kunskapen om kvinnorna är 

otillräcklig. Det krävs ytterligare forskning för att få en tydligare bild av kvinnornas 

problematik. 1994 höll man en konferens i USA om könsskillnader när det gällde ADHD. 

Anledningen är att kvinnorna ofta blir försummade och att det är ett stort hälsoproblem 

(Socialstyrelsen, 2002). Det finns forskning utförd av Pricewaterhousecoopers som visar att 

kvinnor diagnostiseras senare än män. Studien utfördes i Norrbottens läns landsting. 

Medelvärdet i den undersökningen som utfördes på 436 personer var 8 år för männen och 10 

år för kvinnorna. När forskarna istället tittade på typvärdet var det 7 år för männen och 15 år 

för kvinnorna. Det visar på stora skillnader i diagnostiseringsålder, som mest så stor skillnad 

som 8 år (Woulo, J-E, Jönsson, A & Rinander H, 2010). Det finns fortfarande ingen slutgiltig 

forskning om skillnader i hur ADHD visar sig hos kvinnor. Det verkar dock som att kvinnor 

med ADHD visar olika sårbarheter och styrkor på grund av en komplicerad samverkan mellan 

fysiologiska och kulturella faktorer (Nadeau & Quinn, n.d).  

Kvinnor med ADHD kan göra många förändringar i sitt liv för att det ska bli lättare att 

hantera den problematik som finns och även känslan av att fungera bättre. Detta kan till 

exempel ske genom coachning och terapi, då detta kan hjälpa till att utveckla strategier som 

kan öka deras möjligheter att hantera svårigheter som kan dyka upp (Nadeau & Quinn, n.d).  

När det gäller hyperaktiviteten märks det oftare hos män än hos kvinnor, men man kan då 

ställa sig frågan om hyperaktiviteten visar sig på samma sätt hos män och kvinnor. Kvinnors 

hyperaktivitet visar sig kanske mer som lättretlighet eller att de pratar väldigt mycket (Nadeau 

& Quinn, 1999). I rapporten som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) skrev 

2005 står det att kvinnor inte medicinerar eller behandlas med beteendeterapi i lika stor 

utsträckning som män även om andelen kvinnor ökat under senare år (SBU, 2005). 

Få som arbetar med att utreda ADHD har tillräcklig kunskap om kvinnors problematik. Allt 

för sällan får kvinnor som söker för utredning den hjälp de behöver just för att deras 

problematik sällan passar in i de diagnoskriterier som står nedskrivna i böckerna (Quinn, 

2005). Än idag är det vanligare att vuxna kvinnor söker hjälp för sin ADHD problematik än 

att det uppmärksammas när de går i skolan. Anledningen till detta kan vara att kvinnors 

problematik ofta skiljer sig från männens och att de därför riskerar att få fel diagnos. När det 

kommer till barndomen så uppmärksammas kvinnorna inte lika ofta som männen när det 
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kommer till beteendeproblematiken och det kan således leda till stora problem under skolåren. 

Kvinnor som kommer in för utredning i vuxen ålder kan ofta berätta om skolsvårigheter och 

misslyckanden, anledningen till detta är igångsättningssvårigheter och koncentrations- och 

uppmärksamhetsproblem. Därför uppmärksammas inte detta så ofta som det borde, detta kan 

bero på hög begåvning, bra social förmåga och en stödjande familj. Problemen blir då först 

uppenbara när de blir äldre och stöter på andra svårigheter när kravet på självständighet ökar 

(www.lul.se).  

Nadeau och Quinn (n.d) nämner i sin artikel att kvinnor som misstänker att de har ADHD i 

många fall kan räkna med att det kan bli problem att få en korrekt diagnos. De som arbetar 

med att diagnostisera ADHD diagnostiserar fortfarande oftast män. Därför händer det ofta att 

kvinnorna missas eller förbises. Orsaken kan vara att männen ofta är mer hyperaktiva än 

kvinnorna. Kvinnorna har även större benägenhet att utveckla depressioner så därför blir de 

ofta feldiagnostiserade, men depressioner visar sig ofta som samsjuklighet till ADHD hos 

kvinnor. De konsekvenser som kan uppstå av en feldiagnos eller en helt missad diagnos är 

viktiga eftersom de kan ha en negativ påverkan i kvinnornas liv. De konsekvenser som kan 

uppstå är: a) minskad självbild och självkänsla, b) mindre utvecklad eller outvecklad social 

känslighet, c) svårt att behandla informationen som tas in på rätt sätt, t.ex., förmågan att 

behålla viktig information och att filtrera bort det som är onödigt, d) bristande förmåga i att 

planera och organisera och e) ökad känslomässig reaktionsförmåga (Waite, 2010). 

 

2.3 Samsjuklighet hos kvinnor med ADHD 

När det talas om samsjuklighet innebär det tillstånd/diagnoser som samexisterar med ADHD i 

detta fall. Exempel på samsjuklighet kan vara dyslexi, beteendestörning, trotssyndrom, ångest, 

depression, manodepressiv sjukdom och missbruk (www.agrenska.se). 

Den tidigare forskningen visar att kvinnor med ADHD ofta glöms bort eller helt missas i 

barnsjukvården, detta gäller även barn- och ungdomspsykiatrin. Det visar sig också ofta att 

samsjukligheten inte tas på allvar. Detta är ett stort problem eftersom det idag finns effektiva 

behandlingar vid ADHD. Så det skulle behövas en utbildning om kvinnor med denna 

problematik (Kopp, 2010).  

Ser man till samsjukligheten så visar studier att kvinnor med ADHD oftare har problem 

såsom depressioner, ångest och att de oftare är socialt tillbakadragna om man jämför med män 



8 
 

med samma problematik. Forskningen visar att symtom såsom ångest och depression blir mer 

framhävande efter puberteten (Nadeau & Quinn, 1999). Det kan finnas olika tecken på att det 

finns en underliggande ADHD problematik, exempel på detta kan vara skolfobi eller 

skolvägran, dåligt självförtroende, dålig skolprestation även om de har högt IQ, dålig 

organisationsförmåga, sömnproblem, blyghet, dålig social kompetens, ovårdat utseende, 

problem med hygienen och tillbakadragna i klassrummet (Nadeau, Littman & Quinn, 2008). 

ADHD svårigheter är komplexa inte bara på grund av de svårigheter som funktionshindret i 

sig innebär utan för att det ofta förekommer samsjuklighet i samband med ADHD diagnosen. 

Många studier visar att över 50 % av de med ADHD även har någon form av samsjuklighet 

som exempelvis ångestsjukdomar eller missbruksproblematik (Brown, 2000). Det är oftast 

vanligt att barn och ungdomar har problem med ångest och depressioner i samband med sin 

ADHD diagnos, men hos vuxna med ADHD ses dessa problem mer som en regel. De största 

problemen ligger i att nå upp till allas förväntningar i studie- och arbetslivet eller hemma. 

Hopplöshet och nedstämdhet är något som många med ADHD känner efter motgångar och 

svårigheter i vardagen, ofta känns den minsta motgång som något oövervinneligt. Andra 

vanliga psykiatriska diagnoser som är vanligare hos personer med ADHD än hos andra 

personer är ångeststörningar, depressioner, utmattningssyndrom, bipolär störning, 

missbruksproblem, borderline störning och antisocial personlighetsstörning. Däremot kan det 

ofta finnas en ADHD problematik hos de personer som söker hjälp för andra psykiska 

problem. Det är viktigt att identifiera dessa kombinationer för att kunna ge rätt hjälp till de 

som behöver det (Socialstyrelsen, 2004).  

Inom psykiatrin är samsjuklighet vanligt förekommande, och det har fått mycket 

uppmärksamhet just på grund av att det har stor betydelse inom forskning. Kunskap om att 

sjukdomar ofta förekommer tillsammans kommer att forma både de diagnostiska metoderna 

och behandlingsmetoderna. Om vi vet att personer som har missbruksproblematik oftare har 

eller har haft en ADHD diagnos kommer en ADHD utredning bli rutin i bedömningar av 

patienter med missbruksproblem. Det kommer även att underlätta behandlingsarbetet när det 

gäller både ADHD och missbruksproblematiken (Klein & Mannuzza, 2010). Under det 

senaste årtiondet har forskning visat att kvinnor som inte fått sin diagnos förrän i vuxen ålder 

oftare rapporterade att de hade depressioner, stressyndrom, ångest, låg självkänsla, 

ätstörningar, alkohol och drogmissbruk och sömnstörningar (Waite, 2010). 
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3.  Material och metod  

 

Under detta kapitel kommer jag att ta upp vilka metoder jag använt mig av under arbetets 

gång. Jag kommer även att ta upp litteratursökningen, hur urvalet utfördes, valet av metod, 

utförandet av intervjuerna, etiska aspekter, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och val 

av analysmetod.  

3.1 Litteratursökning 

Jag har under mitt uppsatsskrivande använt mig av ett flertal söksidor för att söka efter artiklar 

som har känt relevanta för tidigare forskning. De sidor jag använt mig av är: Artikelsök, 

Academic search elite, CSA, Pubmed, För att hitta böcker har jag använt mig av bibliotekets 

söksida Mima, sjukhusbiblioteket i Östersund och Libris som är den nationella 

bibliotekskatalogen. De sökord jag använt mig av är: ADHD, ADD, gender, women, 

comorbidity, samsjuklighet och komorbiditet. Jag har använt orden ensamma eller i 

kombination med varandra. De artiklar och avhandlingar jag använt mig av har varit de som 

varit relevanta för ämnet. 

3.2 Urval 

Jag gjorde ett målstyrt urval som innebär att jag väljer intervjupersoner som passar in på 

problemformuleringen (Bryman, 2011). Så jag använde mig av olika forum som var 

specificerade på ADHD för att ställa frågan om vilka som hade lust att hjälpa mig med mitt 

arbete. Forumen jag använt mig av är: Netdoktor, ADHDforum och forumet på Attention-riks 

hemsida. De kvinnor som var intresserade tog då kontakt med mig antingen genom att svara i 

forumtråden eller skicka ett mail. Jag kände att det var en bättre teknik än att jag skulle fråga 

dem eftersom det då fanns ett intresse av att berätta hur de uppfattar sin situation med senare 

diagnostisering och samsjuklighet. Inledningsvis var det sex stycken kvinnor som tog kontakt. 

Tre stycken föll efter ett tag bort, jag fick tyvärr aldrig något svar på varför även om jag 

skickade mail.  Jag har även en intervjuat en utredare för att se hur de ser på den problematik 

som kvinnor verkar uppleva med senare diagnostisering och samsjuklighet. Jag tog från 

början kontakt med 4 städer angående intervju med utredare, men det var tyvärr ingen mer 

som hade tid. 
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3.3 Val av metod  

Jag har under mitt uppsatsskrivande använt mig av kvalitativa intervjuer då jag ansåg att det 

var en form som passade för ändamålet. Intervjuerna är till viss del semistrukturerade då det 

från början fanns en intervjuguide som inte till fullo följdes eftersom följdfrågor ofta dök upp 

på något intervjupersonen sa (Bryman, 2011). 

3.4 Utförande av intervjuer 

Alla intervjuer gjordes på olika sätt då mina intervjupersoner inte bodde inom resavstånd. 

Intervjun med Åsa utfördes på hennes kontor, det var väldigt avslappnat och jag tyckte att det 

gick bra förutom att diktafonen inte fungerade.  Intervjun med Sofie utfördes över skype då 

hon bor en bit ifrån och jag hade inte möjlighet att resa dit. Intervjun blev ändå väldigt 

avslappnad och jag tycker att det flöt på väldigt bra. Sofie hade mycket att berätta så på vissa 

ställen liknade intervjun en narrativ intervju. Saras intervju utfördes över telefon och jag 

tycker att det gick bra. Sara var väldigt öppen med sin situation och ville gärna berätta hur 

hon upplevt det med senare diagnostisering och samsjuklighet. Intervjun med Annika var 

datorstödd då den utfördes över MSN, jag hade hoppats att den skulle flutit på lite bättre. Jag 

tyckte att det var lite svårt att få fram följdfrågor när det inte gick att höra samtalston eller se 

kroppsspråk. Under intervjun med Åsa fick jag lov att anteckna då min diktafon inte ville 

fungera, jag antecknade även under intervjun med Sara på grund av samma anledning. 

Intervjun med Annika sparade jag i datorn när den var utförd. Sofies intervju transkriberades 

med hjälp av ett transkriberingsprogram.  

3.5 Etiska aspekter 

De etiska aspekter jag tänkt på under uppsatsens gång och främst under intervjuerna är att jag 

inte intervjuat någon som är under arton år just på grund av att jag inte skall behöva få 

medgivande från några föräldrar utan de jag intervjuar kan själv bestämma om de vill vara 

med eller inte. Jag har även sagt till de kvinnor jag kommer att intervjua att de när som helst 

kan hoppa av projektet eftersom jag inte vill tvinga någon till något de inte känner sig 

bekväma med. I brevet jag från början skrev för att få tag på intervjupersoner informerade jag 

om syftet med uppsatsen eftersom jag anser att informationskravet är en viktig del av de 

etiska aspekter jag måste tänka på under mitt uppsatsskrivande. När man talar om 

konfidentialitetskravet inom den kvalitativa forskningen innebär det att man utifrån den 

insamlade datan inte ska kunna lista ut vilka deltagare som deltagit i undersökningen (Kvale, 
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2009). Detta är en del som jag ansett vara viktig eftersom en uppsats som denna ska vara 

anonym. Så därför har jag ändrat namn på de som jag intervjuat och jag har inte heller angett 

någon bostadsort eftersom det då kanske hade gått att lista ut vem personen är. Ämnet kan 

även vara svårt för vissa att tala om så det är också en aspekt att ta med i beräkningarna. Det 

kan kanske tyvärr vara en av anledningarna till att inte fler ville vara med i undersökningen.  

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet innebär hur väl man har gjort undersökningen replikerbar (Bryman, 2011). När det 

gäller reliabiliteten i denna uppsats så skulle det vara svårt att få exakt samma resultat om den 

gjordes om av någon annan. Den personen skulle i så fall få lov att intervjua de jag 

intervjuade, på sättet jag genomförde intervjuerna. Problemen är att kvinnor som fått sin 

diagnos senare i livet ofta har olika upplevelser, men ett likartat resultat borde kunna 

sammanställas. Validiteten i uppsatsen är viktig eftersom det då uppges hur väl man mätt det 

man ansåg sig mäta från början. Det innefattar även frågan om de observationer man gjort 

speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss (Kvale, 2009). Intervjuerna jag gjorde 

speglar mina frågeställningar eftersom de kvinnor jag intervjuade upplevt både sen 

diagnostisering och samsjuklighet. Jag anser också att jag studerat det jag från början sökte 

svar på. Generalisering vid intervjustudier innebär att man tittar på om de intervjuer man gjort 

endast innebär ett lokalt intresse eller om det går att överföra resultatet till andra 

undersökningspersoner och situationer. En ofta förekommande fråga när det kommer till 

intervjustudier är om resultatet går att generalisera (Kvale, 2009). Uppsatsen i sig är inte 

generaliserbar eftersom det inte ser ut likadant för alla kvinnor med ADHD som fått en sen 

diagnos och samtidigt har någon form av samsjuklighet. Ämnet i sig är inte generaliserbart, 

men det går säkert att se vissa mönster hos många av dessa kvinnor.  

3.7 Val av analysmetod 

Under min analys kommer jag att använda mig av meningskoncentrering vilket innebär att jag 

kommer att minska ner det mina intervjupersoner sagt till kortare texter. Jag kommer då att ta 

fram det jag anser viktigt i varje text (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag är inte ute efter språket 

i intervjuerna utan det är mer fokus på innehållet. En intervjuanalys utförs enligt 

meningskoncentreringen i fem stadier: Först läser forskaren igenom intervjun för att få en 

överblick över helheten. Efter det fastställs de naturliga ”meningsenheterna” i texten som de 

uttrycks av respondenterna. Det tredje stadiet innebär att forskaren ska formulera det tema 



12 
 

som dominerar en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt och tematiserar uttalandena 

utifrån intervjupersonens synvinkel som de uppfattas av forskaren. Fjärde steget innebär att 

ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. I det femte steget 

knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en beskrivande utsaga (Kvale 

& Brinkmann, 2009).   
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4. Resultat och analys 

 

I resultatdelen kommer jag att presentera det jag kommit fram till under de intervjuer jag gjort 

utifrån de frågeställningarna jag tagit upp under syftet. De frågeställningarna är: 

Hur upplever kvinnor sin senare diagnostisering? Hur ser samsjukligheten ut hos kvinnor 

med ADHD? Hur tycker kvinnorna att de blev bemötta innan de fick sin diagnos? Upplägget 

kommer att se ut såhär: Presentation av intervjupersonerna, allmän forskning om ADHD hos 

kvinnor, senare diagnostisering hos kvinnor och samsjuklighet, analys kommer att ske under 

varje del.  

4.1 Presentation av intervjupersonerna  

Sofie är 36 år och bor i en medelstor stad i mellersta Sverige. Hon är idag gift och har egna 

barn. Hon fick sin diagnos när hon var 35 år. Hon hade innan det snurrat runt i 

vuxenpsykiatrin där hon fått en hel del andra diagnoser, bl.a. borderline och bipolär sjukdom.  

Idag mår Sofie bra men låg ett tag inne på psykiatrin på grund av en djup depression.  

Annika är 25 år och bor i en mindre stad i mellersta Sverige. Hon fick sin diagnos när hon var 

24 år. Innan hon fick diagnosen hade hon alltid känt sig svår och speciell. Läkarna trodde att 

hennes ADHD var medfödd och att det då inte uppmärksammas på samma sätt. Hon hade 

även syrebrist vid födseln. Hon tror att hennes liv hade sett annorlunda ut om hon fått hjälp 

tidigare. Hon gick t.ex. fem olika utbildningar på gymnasiet, men har än idag ingen slutförd 

utbildning. Hon har även alltid haft lätt att hamna i konflikt med andra människor. Idag 

medicinerar Annika, hon hade problem med de två första medicinerna hon åt men hittade efter 

det medicinen som passade henne. 

Sara är 40 år och bor i en medelstor stad i södra Sverige. Hon är idag gift och har egna barn 

bland annat en dotter som väntar på en ADHD diagnos. Dottern är idag 17 år. Sara fick sin 

diagnos för 4 månader sedan. Innan hon fick sin diagnos kände hon sig ofta utanför utan att 

riktigt veta varför. Idag känner hon en annan förståelse för sig själv. Hon ser inte längre sig 

själv som ett hopplöst fall.  

Jag har även intervjuat Åsa Tjelldén som arbetar som kurator i det neuropsykiatriska teamet 

på barn- och ungdomshabiliteringen i Östersund. Hon arbetar där i ett utredningsteam 

tillsammans med läkare, arbetsterapeut, psykolog, logoped, sjukgymnast, specialpedagog och 

andra kuratorer.  
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4.2 Senare diagnostisering 

Det finns idag forskning som visar på att kvinnor diagnostiseras senare än vad män gör. Det 

kan i många fall skilja så mycket som åtta år enligt forskning gjord av 

Pricewaterhousecoopers i Norrbottens läns landsting. Undersökningen utfördes på 436 

personer (Woulo, J-E, Jönsson, A & Rinander H, 2010). Forskningen påpekar även att 

kvinnor som söker hjälp för just sin ADHD problematik sällan får den hjälp de behöver just 

på grund av att psykiatrin har för lite information om detta. Det beror även ofta på att 

kvinnorna inte alltid stämmer in på de diagnoskriterier som finns nedskrivna (Quinn, 2005). 

Kvinnor som misstänker att de har ADHD kan ofta räkna med att det kan bli svårt att få rätt 

diagnos. Personer som arbetar med att diagnostisera ADHD är än idag fortfarande mer vana 

att diagnostisera män. Det är därför vanligt att kvinnor missas eller förbises. Anledningen till 

detta kan vara att män är mer hyperaktiva än kvinnor. Kvinnor råkar även oftare ut för 

depressioner, så detta kan vara en anledning till att de så många gånger blir 

feldiagnostiserade. Även om just depressioner ofta visat sig som samsjuklighet hos kvinnor 

med ADHD (Nadeau & Quinn, n.d). Det finns en del konsekvenser som en missad eller en 

feldiagnos kan resultera i. Konsekvenserna kan lätt påverka kvinnornas liv negativt. 

Konsekvenserna är: a) minskad självbild, b) mindre utvecklad eller outvecklad social 

känslighet, c) svårt att behandla information som tas in på rätt sätt, t.ex. förmågan att behålla 

viktig information och att filtrera bort det som är onödigt, d) bristande förmåga i att planera 

och organisera och e) ökad känslomässig reaktionsförmåga (Waite, 2010).   

Sara, Sofie och Annika har alla tre fått sin diagnos sent i livet. Detta gäller även Saras dotter 

som än idag inte fått sin diagnos efter fem års väntan. Saras dotter är idag 17 år. När jag 

ställde frågan om de tror att de hade fått sin diagnos tidigare om de varit män så fick jag dessa 

svar: 

Sara: ”Ja, men jag vet inte eftersom jag inte vet hur mina symtom hade varit då. Men om jag 

ser till min dotter så tror jag att min dotter hade fått diagnosen snabbare om hon varit kille.” 

Annika: ”Ja o ja... i och med att då hade dom misstänkt det på en gång.” 

Sofie: ”Om jag hade varit kille så hade nog redan under i tidig skolålder blivit så kallat 

”damp - barn” som det hette på den tiden Och då hade jag kanske hamnat inom barn- och 

ungdomspsykiatrin där man kan det här mycket bättre.” 
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När jag frågade utredaren varför hon tror att kvinnor utreds senare än män så svarade hon: 

Åsa: ”Jag tror att det är för att kvinnorna oftare har lättare med de sociala kontakterna än 

vad männen har. Kvinnor håller sig oftare i bakgrunden medans männen syns mer. 

Kvinnorna kämpar oftast på, det kan också vara så att det döljs av andra störningar, t.ex. 

ätstörningar.” 

Sara, Sofie och Annika tror att de hade fått diagnosen tidigare om de varit män. De ser det 

som att männen märks på ett annat sätt än vad kvinnor med ADHD gör och att de därför 

uppmärksammas på ett sätt som gör det enklare att sätta en diagnos. Män är ofta mer 

utåtagerande än vad kvinnorna är. Men de verkade ändå tillfreds med hur det såg ut även om 

de önskade att det skulle ske en förändring. Åsa trodde också att den senare diagnostiseringen 

kunde bero på att kvinnorna ofta klarar av vardagen bättre än männen. Hon trodde även det 

kunde bero på att männen syntes mer än vad kvinnorna gör. Även den forskning som utförts 

visar på detta. Det finns forskare som föreslår att diagnostiseringskriterierna skall göras om 

för att passa alla så att ingen ”glöms bort”.  

Att diagnostiseringstiden kan skilja så mycket som åtta år mellan män och kvinnor är något 

som borde ses över. Att diagnostiseringen dröjer anser jag vara en sak som kan försvåra 

kvinnors situation nämnvärt eftersom det då tar längre tid att ge kvinnorna den hjälp de 

behöver för att klara av sitt dagliga liv. Sjukskrivningarna ökar, självkänslan minskar och en 

känsla av misslyckande ligger alltid och lurar. Detta är ett problem som måste få större 

uppmärksamhet eftersom det försvårar kvinnornas situation avsevärt.  

På frågan om hur diagnosen förändrat deras liv så fick jag dessa svar: 

Sofie: ”Jag tycker det har blivit mycket bättre. Nu klassas jag som funktionshindrad vilket jag 

inte gjorde tidigare då jag klassades som psykiskt sjuk. Jag har nu mycket mer rättigheter och 

har rätt att få hjälpmedel. Jag kommer även att få hjälp från arbetsförmedlingen vid 

arbetssökning. Jag känner också att jag fått en massa svar om varför det har varit som det 

varit.”  

Sara: ”Jag känner en helt annan förståelse för mig själv. Så det är mycket lättare att förändra 

situationen nu. Jag har även ändrat tankesättet om mig själv, jag ser inte mig själv som ett 

hopplöst fall längre.”  
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Både Sara och Sofie ser positivt på sina diagnoser. De har nu en förklaring till varför deras liv 

sett ut som det gjort. Sofie känner en lättnad nu när hon klassas som funktionshindrad istället 

för psykiskt sjuk eftersom hon nu har rätt till mer hjälp än hon hade innan. Sara har fått en ny 

förståelse för sig själv då hon inte längre ser sig själv som ett hopplöst fall. Utifrån vad Sara 

och Sofie berättade så verkar de nu ha fått bättre kontroll över sina liv. De har båda utvecklat 

strategier för att få ordning på det som de innan såg som ett problem.  

Jag tror att en diagnos många gånger kan vara till stor hjälp, till exempel när det gäller hjälp i 

skolan, hjälp med arbete och i vardagslivet. Men jag kan även tänka mig att det i vissa fall kan 

stjälpa personen, till exempel när det gäller vidareutbildning eftersom vissa med diagnos sätts 

i särskola och det innebär att de inte får betyg som ger möjlighet att studera på högskola eller 

universitet. Jag kan även tänka mig att det kan försvåra för körkort och arbete eftersom det när 

det gäller körkort kan bli vissa problem eftersom många med ADHD har svårt att stå emot 

impulser och i vissa fall svårt att koncentrera sig och då är det i många fall kanske inte så bra 

med körkort. När det kommer till arbete kan det vara svårt eftersom det för många med 

ADHD kan vara svårt att studera vidare på högskola och universitet eftersom det idag i många 

fall krävs en högre utbildning för att få det jobb man önskar.  

4.2.1 Skoltiden 

Det händer ofta att kvinnor som kommer in för utredning i vuxen ålder kan berätta om 

problem i skolan och misslyckanden, anledningen till detta är att de ofta är svåra att de kan 

vara svåra att få igång när det gäller skolarbete och även koncentrations- och 

uppmärksamhetsproblem. Det kan vara anledningen till att kvinnors problematik inte 

uppmärksammas som det borde. Anledningen till att detta händer kan bero på hög begåvning, 

bra social förmåga och en stödjande familj. Problemen märks få först när de blir äldre när de 

stöter på andra svårigheter när kravet på självständighet ökar (www.lul.se). 

Jag frågade kvinnorna jag intervjuat om hur de upplevde sin skolgång eftersom det verkar ha 

stor betydelse i varför diagnoserna sätts senare och fick dessa svar: 

Annika: ”Svår… antingen mobbade jag någon eller så blev jag mobbad. Hade skitsvårt att 

fokusera och fixa det. Var skoltrött tidigt. Trodde alltid jag var dum o.s.v. så man orkade 

inte.”  

Sofie: ”Lågstadiet var ett elände, jag blev jättemobbad och jag var annorlunda. Allt var 

jättejobbigt därför att jag var så trött, helst på morgnarna då jag försökte lura mig till att jag 
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var sjuk. Fick ofta feber och huvudvärk eftersom jag mådde så psykiskt dåligt. Mellanstadiet 

blev det lite bättre fast det var fortfarande problem med trötthet å sådär, men då började jag 

utveckla strategier för det. Både bra och dåliga och ja det blev lite bättre då i alla fall men 

jag var fortfarande väldigt trött men jag gjorde fortfarande bra ifrån mig. I högstadiet gick 

det ganska bra faktiskt förutom att jag skolkade en hel del för att jag var trött på morgnarna 

men då uppfattades det egentligen inte som skolk eftersom jag sa att jag hade ont i huvudet 

och det hade jag också ofta. Jag pluggade in det som sades på lektionerna på egen tid och 

fick bra betyg. Sen kom gymnasiet och då var det också en del problem, det största problemet 

var tröttheten. Jag hade fortfarande kvar problemen med huvudvärken, hade jättemycket 

spänningshuvudvärk och jättemycket migrän. Jag hade strategier för att få bra betyg och utan 

att plugga så mycket. Men det var jobbigt som sagt och jag hade mycket huvudvärk och var 

jättetrött. På universitetet skolkade jag från många föreläsningar. Jag pluggade då in allt 

själv, ofta på nätterna. Så jag har klarat det förvånansvärt bra, och det har då försvårat med 

diagnosställandet för att jag har gjort så bra ifrån mig.”  

Sara: ”Jobbigt att sitta still i skolan. Det var många i klassen. Det var svårt att fokusera på 

det som var runtomkring. Jag var allmänt störig. Jag ville alltid synas mest. Högstadiet var 

en enda lång skolkperiod. Jag har klarat mig bra eftersom jag alltid varit kunskapstörstig.  

Sara och Sofie har klarat sig bra i skolan, det har nog att göra med att de hade lätt för att lära 

sig och kunde läsa in det lärarna lärde ut på egen hand. Så det kan vara anledningen till att de 

fick sina diagnoser sent i livet. Det såg tyvärr lite annorlunda ut för Annika eftersom hon hade 

svårt i skolan och har än idag ingen riktig utbildning. Sofie trodde ju även att hennes sena 

diagnos berodde på att hon läst på universitetet och att utredarna till en början inte ville sätta 

en diagnos på henne på grund av just detta. Det verkar på Sara, Sofie och Annika som att det 

alla tre hade det tufft under skoltiden. Men Sara och Sofie är tyvärr de enda som idag har ett 

fullständigt betyg.  

Jag undrar varför lärarna aldrig kollade upp om det fanns någon speciell anledning till att 

Sofie ofta var borta från lektionerna och ofta var trött. Hade de gjort det hade hon kanske 

kunna fått sin diagnos tidigare än vad hon nu fick. I Saras fall var det nog så att hon klarade 

sig så bra i skolan trots att hon var ”störig” som var anledningen till att ingen utredning 

utfördes. Jag anser att en ADHD diagnos ska sättas där den är berättigad, det ska inte ha att 

göra med hur väl man presterat under sin studietid. Jag anser att det ska ses mer till det 
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allmänna tillståndet och inte endast fokuseras på en sak. Ett gott studieresultat skall inte ha att 

göra med om en diagnos sätts eller inte.  

 

4.3 Samsjuklighet 

Samsjuklighet innebär tillstånd/diagnoser som samexisterar med andra sjukdomar, i detta fall 

ADHD. Exempel på samsjuklighet kan vara dyslexi, beteendestörning, trotssyndrom, ångest, 

depression, manodepressiv sjukdom och missbruk (www.agrenska.se). Tidigare forskning 

visar att kvinnor med ADHD ofta glöms bort inom barnsjukvården. Detta gäller även barn- 

och ungdomspsykiatrin. Forskningen visar även att samsjukligheten ofta glöms bort. Detta är 

ett stort problem eftersom det idag finns effektiva hjälpmedel att ta till vid behandling av 

ADHD (Kopp, 2010). ADHD svårigheter är komplexa, detta beror inte enbart på de 

svårigheter som funktionshindret i sig innebär utan även på den samsjuklighet som 

förekommer i samband med ADHD diagnosen. Många studier visar att visar att över 50 % av 

de med en ADHD diagnos även har någon form av samsjuklighet som till exempel 

ångestsjukdomar eller missbruksproblematik (Brown, 2000). Ofta är det vanligt att barn och 

ungdomar har problem med depressioner och ångest tillsammans med sin ADHD diagnos, 

men hos vuxna är det snarare en regel. Störst problem är det med att uppfylla allas 

förväntningar i studie- och arbetslivet eller hemma. Många med ADHD känner sig ofta 

hopplösa eller nedstämda efter motgångar och svårigheter i vardagen, den minsta motgång 

kan kännas oövervinnerlig (Socialstyrelsen, 2004). När det kommer till samsjuklighet visar 

studier att kvinnor med ADHD oftare har problem såsom depressioner och ångest, de är även 

oftare socialt tillbakadragna om man jämför med män. Bevis finns på att problematiken såsom 

ångesten och depressionerna kan öka efter puberteten (Nadeau & Quinn, 1999). 

Psykiatriska sjukdomar som är vanligare hos personer med ADHD än andra personer är 

ångeststörningar, depressioner, utmattningssyndrom, bipolär störning, missbruksproblem, 

borderline störning och antisocial personlighetsstörning. Bakom många av dessa psykiska 

problem som många söker för kan det finnas odiagnostiserad ADHD, det är därför viktigt att 

det upptäcks i tid så att de som behöver det ska få hjälp i rätt tid (Socialstyrelsen, 2004). 

Senaste årtiondets forskning visar att kvinnor som fått sin diagnos senare i livet oftare berättar 

att de har depressioner, stressyndrom, ångest, låg självkänsla, ätstörningar, alkohol- och 

drogmissbruk och sömnstörningar (Waite, 2010). 
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Jag frågade vilken samsjuklighet mina intervjupersoner hade och fick dessa svar: 

Sara: ”Depressioner, sömnproblem. Tidigare trott att det berodde på att hon tidigare blivit 

misshandlad. Låg på psyk i 7 veckor 2007. Blev iproppad lugnande vilket ledde till ett 

missbruk. Inre stress. Det jobbiga är att om man hamnar på psyk och mår dåligt så antar de 

på en gång att det är en depression och då behandlas man med antidepressiva. Då är man på 

ruta noll igen.”  

Annika: ”Jag har haft många depressioner. Jag missbrukade även amfetamin vid två tillfällen 

eftersom jag kände att den drogen lugnade mig. Jag började missbruka när jag var 15 år, höll 

på i tre år tills jag var 18 år. Jag var därefter ren i tre år tills jag började igen när jag var 21 

år, jag är idag ren sen två år tillbaka.”  

Sofie: ”Sömnproblem, ångest, återkommande depressioner, en hel del huvudvärk. Jag var 

även beroende av värktabletter ett tag som jag fick utskrivet för mitt ryggproblem. Sen tyckte 

jag att de piggade upp mig på morgonen och sen blev det mer och mer. Jag kunde ta upp 

emot 60 tabletter på en dag. Och eftersom jag bodde i skottland ett tag där dessa piller var 

receptfria var det inga som helst problem att få tag på dem.” 

Jag frågade även Åsa vilken samsjuklighet de stött på i det neuropsykiatriska teamet och fick 

följande svar: ”Kvinnorna fastnar ofta i tvångstankar och tvångshandlingar. De är även extra 

sårbara för ångest och depressioner. De misstolkar även ofta människor i sin omgivning. Det 

kan även hända att de kan få dubbeldiagnos, t.ex. OCD och ADHD. De undviker ibland också 

sånt de tror är farligt och jobbigt, t.ex. att om de tycker att det är jobbigt i skolan kan det 

hända att de börjar skolka.”  

När det kommer till samsjuklighet har alla mina intervjupersoner upplevt det. Det som 

förekommer hos alla tre är missbruk och återkommande depressioner. När det kommer till 

missbruksproblematiken så lät det på mina intervjupersoner som att de alla tre till viss del 

använde det som självmedicinering utan att de egentligen visste det eftersom de ännu inte fått 

sina diagnoser då de missbrukade. Depressioner är en av de vanligaste samsjukligheterna hos 

kvinnor med ADHD och Sara, Sofie och Annika har alla tre upplevt det och problemen finns 

fortfarande kvar idag. Även Åsa som arbetar med utredningar har stött på samsjuklighet hos 

de hon utrett, Men med strategier och med stöd från omgivningen verkar det som de har klarat 

sig bra ändå. Både svaren från mina intervjupersoner och forskningen visar att 

samsjukligheten är ett stort problem som ofta uppmärksammas innan diagnosen ställs. Det är i 
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alla fall en sak som märkts i Sofies fall eftersom hon innan hon fick sin ADHD diagnos fick 

en del andra diagnoser, t.ex. bipolär sjukdom. Även Sara har råkat ut för detta de gånger hon 

varit inlagd på psykiatrisk mottagning för sina depressioner. De gav henne bara medicin för 

depressioner men verkade inte fundera över orsaken. Det resulterade dessvärre i ett missbruk 

som kanske hade kunnat undvikas om de kollat upp om det kanske låg en ADHD diagnos 

bakom.   

Jag ställde även frågan om de tror att det hade varit någon skillnad på diagnostiseringen om 

sjukvården och psykiatrin haft bättre kunskap om ADHD hos kvinnor och deras samsjuklighet 

fick jag dessa svar:  

Sofie: ”Hade de haft bättre kunskap hade jag säkert kunnat få diagnosen 10 år tidigare. Det 

är fortfarande så att kunskapen hos de läkare som jag går till är väldigt dålig. Den kunskap 

jag har om ADHD och ADHD mediciner har jag lärt mig själv. Jag tror att man inom barn- 

och ungdomspsykiatrin är mer intresserad av att lära sig om det här. Fast inom 

vuxenpsykiatrin känner man nog att det här med vuxen ADHD är något de har fått pålämpat 

på sig. Det är fortfarande så att kunskapen hos de här läkarna som jag går hos är väldigt 

dålig.” 

Sara: ”När jag gjorde min utredning så hade de som utförde utredningen startat en privat 

utredningsklinik just på grund av att kunskapen är för dålig. Det är mycket stor okunskap 

inom psykiatrin, det känns ibland som att vi ”vanliga” kan mer.” 

Jag anser att forskningen inom ämnet bör öka för att kunna hjälpa fler kvinnor som befinner 

sig i samma situation. Missbruksproblematiken har funnits hos mina tre kvinnor. De är idag 

rena och får ADHD medicin istället som de alla tycker hjälper även om det inte tar bort alla 

ADHD symtom. Jag anser att det borde läggas ner mer energi på att uppmärksamma dessa 

kvinnor inom psykiatrin och inte bara tänka på det som senare kan visa sig vara 

samsjuklighet. Det verkar finnas många läkare inom vuxenpsykiatrin som inte orkar lära sig 

om hur kvinnors ADHD problematik ser ut. Informationen om att detta förekommer borde 

finnas inom alla vårdinrättningar och inom socialtjänsten eftersom det oftast verkar vara 

kvinnornas samsjuklighet som uppmärksammas i första hand. Jag anser att det antingen borde 

bli en ändring av diagnostiseringskriterier för att många läkare på ett enklare sätt skall kunna 

sätta rätt diagnos istället för att det ska sättas diagnoser som inte alls stämmer in i 

problematiken. Jag anser att sjukvården borde ha bättre koll när det kommer till dessa 

symtom. Det borde vara så att när det kommer in kvinnor med dessa symtom så borde det 
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automatiskt föreslås att en utredning ska göras. Det är då upp till kvinnan om hon går med på 

det eller inte.  

Kunskapen om kvinnors ADHD problematik är inte tillräcklig hos många som arbetar med de 

här utredningarna. Allt för ofta händer det att kvinnor och kvinnor som söker hjälp inte passar 

in i de diagnostiseringskriterier som finns idag (Quinn, 2005).  
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5. Diskussion 

Det jag anser vara uppsatsens viktigaste resultat är att det i forskningen är bevisat att kvinnor i 

många fall får sina diagnoser senare än vad män får den och att det som innan visar sig som 

psykisk sjukdom senare visar sig vara samsjuklighet eller dubbeldiagnos. 

Syftet med uppsatsen var att titta närmare på hur den senare diagnosen påverkar och vad det 

finns för samsjuklighet hos kvinnor med ADHD. Resultatet av detta var att forskningen 

överrensstämmer med verkligheten, kvinnor får sina diagnoser senare än vad männen och att 

det ofta kan bero på att de presterar bättre i skolan och inte är lika utåtagerande som män med 

ADHD i allmänhet är.  

De kvinnor jag intervjuat har alla fått sena diagnoser. Två av dem har även varit inom 

psykiatrin i olika omgångar och inte blivit uppmärksammade för deras egentliga problematik. 

Ytterligare en sak de alla tre har gemensamt är samsjukligheten. Alla tre har någon gång i sitt 

liv missbrukat. Alla tre har även haft depressioner. Så jag anser att kunskapen inom 

vuxenpsykiatrin bör öka just för att det verkar som att det är samsjukligheten som 

uppmärksammas först. För de som jobbar inom psykiatrin och inte har kännedom om detta 

borde det ingå någon slags internutbildning eller liknande för att öka kunskapen och 

förståelsen i ämnet.   

Socialstyrelsen t.ex. har inte uppmärksammat detta över huvud taget. Riksförbundet Attention 

är en av de få som uppmärksammat detta genom att ha en konferens om kvinnor med ADHD i 

Göteborg den 18:e maj. Jag anser att även myndigheterna bör uppmärksamma denna 

forskning och allra helst socialstyrelsen som har så stor del av denna sorts forskning i Sverige.  

Jag tycker att det är otäckt att psykiatrin idag är så ovetande om kvinnors ADHD. Jag fick 

under intervjuerna höra att vuxenpsykiatrin idag inte har någon eller mycket dålig insyn i 

kvinnors ADHD problematik. Jag fick även höra om läkare inom psykiatrin som inte ville lära 

sig mer om kvinnors ADHD problematik just för att det var mödosamt att lära sig något nytt.  

Det är synd att socionomutbildningen på mittuniversitetet inte lär ut mer om funktionshinder 

eftersom det är sannolikt att kunskapen skulle komma till användning någon gång under vårt 

arbetsliv. Det borde i alla fall finnas en kurs inom området så att det finns ett val till att få en 

grund om funktionshinder. Jag vet att det finns speciella socionomutbildningar som är 

inriktade på just funktionshinder. Men det ska inte behöva göras ett val av en komplett 
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specialinriktad utbildning för att få insikt i problematiken, utan jag anser att det är kunskap 

som alla bör få förståelse för genom enstaka kurser.  

Anledningen till att jag endast intervjuat kvinnor och inte män är för att jag ansåg att det är 

just forskningen om kvinnor som inte är tillräcklig och behöver föras fram i ljuset. Jag är 

medveten om att det kan finnas män som får sin diagnos sent i livet. Jag tror även att det hade 

varit svårt att hitta dessa män eftersom jag inte tror att de är lika många som kvinnorna. Men 

jag kan tänka mig att dessa mäns problematik kan vara lika svår som kvinnornas och borde 

absolut inte glömmas bort.  

Ämnet är intressant för mig eftersom jag alltid brunnit för ämnet när det gäller 

neuropsykiatriska funktionshinder och då främst ADHD eftersom det finns i min närhet. Jag 

när också en dröm arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionshinder när jag är 

klar med min utbildning. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Jag har under arbetets gång tänkt på hur mycket forskning det är som saknas. Det borde finnas 

mer forskning där kvinnor tillfrågas om sin problematik istället för att det endast är journaler 

som undersöks. Jag tror att det går att få fram mer information om kvinnornas problematik om 

de tillfrågas än om det endast är journalerna som undersöks. Forskningen om senare 

diagnostisering hos kvinnor och deras samsjuklighet bör öka. Jag tycker även att det bör 

forskas om hur de påverkas av att inte ha fått diagnosen tidigare. Det skulle även behövas mer 

forskning om kvinnors samsjuklighet för att få fram en större förståelse för denna sorts 

problematik, så att det i framtiden inte behövs sättas andra diagnoser som kanske inte är de 

rätta som till exempel bipolär sjukdom. Ökar forskningen så är chansen större att en ADHD 

diagnos sätts på en gång.  

 

  



24 
 

Referenser 

 

Beckman, V & Fernell E, (2009), Utredning och diagnostik, V. Beckman (red.), 

ADHD/DAMP – En uppdatering (s. 23-36), Studentlitteratur AB, Lund 

Brown, E.T., (2000), Attention-Deficit Disorders and Comorbidities in Children, Adolescents, 

and Adults, American Psychiatric Press, Inc, Washington DC.  

Bryman, A, (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö 

Gillberg, C, (2005), Ett barn i varje klass, Cura förlag och utbildning AB, Stockholm 

Kadesjö, B, (2008), Barn med koncentrationssvårigheter, Liber AB, Stockholm 

Klein, R & Mannuzza, S, (2010), Comorbidity in adult attention-deficit hyperactivity 

disorder, Mental Health. Basel, Karger, vol. 176, p. 126–143 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, 

Lund 

Kopp, S. (2010), Girls with social and/or attention impairments, Intellecta infolog AB, 

Göteborg 

Nadeau, G och Quinn, P, (n.d) Women and AD/HD, National center for gender issues and 

AD/HD.  

Nadeau,G. och Quinn,P, (1999), Understanding girls with AD/HD – Part 1, Improving the 

Identification of Girls with AD/HD, National center for gender issues and ADHD.  

Nadeau, G, Littman E, Quinn, P., (2008), Kvinnor med ADHD, Studentlitteratur, Malmö 

Sassi, B.R., (2010), Attention-deficit hyperactivity disorder and gender, Archives of Women's 

Mental Health. Vol. 13(1), p. 29-31 

Socialstyrelsen, (2002), ADHD hos barn och vuxna, Modin-Tryck, Stockholm  

Statens beredning för medicinsk utvärdering, (2005), ADHD hos kvinnor – En inventering av 

det vetenskapliga underlaget, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 



25 
 

Quinn, P, (2005), Treating adolescent girls and women with ADHD: Gender-specific issues, 

Wiley InterScience, Vol. 61 (5), p. 579-587.   

Waite, R, (2007), Women and attention deficit disorders: A great burden overlooked, Journal 

of the American Academy of Nurse Practitioners, Vol. 19. Issue 3, p. 116-125.  

Waite, R, (2010), Women With ADHD: It Is an Explanation, Not the Excuse Du Jour, 

Perspectives in Psychiatric Care, Vol. 46, Issue 3, p. 182-196. 

Woulo, J-E, Jönsson, A & Rinander H, (2010), Jämställd vård – Barn och ungdomar med 

ADHD – Fokus på kvinnornas situation, Norrbottens läns landsting, Pricewaterhousecoopers 

www.agrenska.se/Global/Nyhetsbrev/DAMPADHD.pdf (2011-03-30, 13:38) 

http://www.attention-riks.se/index.php/adhd-damp-.html (2011-03-30, 14:02) 

www.adhd-npf.com/vad-ar-add (2011-04-14, 19:25) 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/komorbiditet?i_h_word=samsjuklighet (2011-04-20, 

10:12) 

http://www.lul.se/templates/page____3646.aspx (2011-05-04, 21:18) 

  



26 
 

Bilaga 1 

Hej 

 

Mitt namn är Madeleine Olsson och går femte terminen på socionomprogrammet. Jag ska 

börja skriva en C-uppsats om hur kvinnor med ADHD uppfattar sitt funktionshinder och vad 

de har för övrig problematik utöver sin ADHD. 

Så om du känner att du skulle vara intresserad av att vara med i detta projekt eller om du 

känner någon annan som passar in på beskrivningen så tveka inte att höra av dig till mig. 

 

Intervjuerna är helt anonyma och det spelar ingen roll vart i Sverige du är bosatt, men gärna 

Östersund, Laholm, Halmstad, Helsingborg eller i närheten. 

Hjälp mig gärna att sprida informationen vidare! 

Med vänlig hälsning 

Madeleine Olsson 

maol0901@student.miun.se 
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Bilaga 2 

Frågor till tjejerna 

• Ålder 
• När fick du din diagnos? 
• Hur kände du innan du fick din diagnos? 
• Finns det någon övrig problematik (samsjuklighet) förutom din ADHD 

diagnos? 
• Medicinerar du? 
• Hur upplever du att du blev bemött innan du fick din diagnos? 
• Hur upplevde du din skolgång? 
• Hur mår du idag? 
• Har diagnosen förändrat din livssituation? 
• Hur ser du på problematiken med samsjuklighet, dvs. hur såg det ur för 

dem och hur kunde bättre kunskap ha underlättat det för dem i deras liv? 
• Tror du att du hade kunnat få din diagnos tidigare om du varit kille? 

 

  

 


