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Sammanfattning:  
Denna studie fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD. Tidigare 

forskning har visat att flickor och kvinnor med ADHD ofta har dolda symtom som gör att de 

blir förbisedda och utan diagnos under en längre tid, som i sin tur leder till en rad 

konsekvenser. Fortsättningsvis visar tidigare forskning att det inte forskats om flickor och 

kvinnor med ADHD i samma omfattning som pojkar och män. Syftet med studien är således 

att lyssna till kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen, särskilt till upplevelser av 

bemötande i relation till diagnosen under skoltiden och arbetslivet och vilken betydelse det 

har fått i deras liv. Ytterligare en aspekt som studeras är kvinnors upplevelser av att leva med 

diagnosen ADHD i relation till kvinnliga könsnormer. Den insamlade empirin består av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga informanter mellan åldrarna 19–42 

år. Materialet analyseras med hjälp av delar av Erving Goffmans stigmateori och Judith 

Butlers genusteori. Resultatet visar att vad gäller bemötande under skoltiden har kvinnorna 

blivit bemötta, icke-bemötta eller aktivt icke-bemötta i relation till sin diagnos. Betydelsen av 

att inte blivit bemött har bland annat resulterat i svårigheter med att klara av studier och i 

dålig självkänsla. Resultaten visar också att tidigare erfarenheter av bemötande för ens 

ADHD på arbetsplatser påverkat hur man ställer sig till att berätta om sin diagnos för andra. 

Studiens resultat har även visat att kärnsymtomen för ADHD utmanat de kvinnliga 

könsnormerna. Flera upplever symtomförändringar i vuxen ålder, detta har diskuterats som 

ett möjligt utfall av en könad socialiseringsprocess, “mognadsprocess” eller medicinering. Att 

vara kvinna med ADHD har också inneburit att de länge varit förbisedda, detta gäller både de 

som agerat i enlighet med de förväntade könsnormerna såväl som de som haft “vanliga” 

ADHD-symtom. 

Nyckelord: ADHD, kvinnor, stigma 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som innefattar stora och bestående problem vad gäller att styra sin uppmärksamhet, 

kontrollera impulser samt reglera aktivitetsnivån (Socialstyrelsen, 2014, s. 12). Drygt 5 

procent av barn i förskoleåldern och 2,5 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha 

ADHD. Prevalensen för ADHD har på senare år ökat och gjort att allt fler personer fått 

diagnosen, vilket troligtvis främst beror på den ökade kunskapen kring ADHD bland 

allmänheten samt inom skola och vård. Ytterligare en orsak till att fler personer fått 

diagnosen kan bero på att det inom skola och arbetsliv numera ställs ökade krav på uppgifter 

som en person med ADHD kan ha svårigheter med att klara av (Socialstyrelsen, 2014, s. 16). 

Diagnosen ADHD består vanligtvis livet ut och symtombild och svårighetsgrad för diagnosen 

kan variera över tid hos samma person (SBU, 2013, s. 9). ADHD är med andra ord ingen 

diagnos som växer bort med åldern. Emellertid är det vanligt att symtom såsom hyperaktivitet 

och impulsivitet inte är lika märkbara i vuxna individer för omgivningen. Detta utesluter inte 

att diagnosen inte finns utan symtom såsom hyperaktivitet kan istället ha förflyttat sig in 

kroppen som en konstant och närvarande rastlöshet och oro (Borg Skoglund, 2020, s. 27).  

 

Vad gäller könsskillnader är det cirka dubbelt så vanligt för pojkar än för flickor att få en 

ADHD-diagnos (Socialstyrelsen, 2019, s. 7) och flickor som remitterats för undersökningar 

är oftast äldre än pojkar (Carlsson Kendall, 2015, s. 76). Historiskt sett har ADHD 

huvudsakligen varit en diagnos som observerats och diagnostiserats bland pojkar (Borg 

Skoglund, 2020, s. 74). Vad gäller flickor och kvinnor med ADHD är det dock ofta en dold 

diagnos som gör att de lider i tystnad (Quinn, 2005, s. 579). Lotta Borg Skoglund berättar i 

sin bok ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna (2020) hur varken forskning eller vården 

haft någon större intresse för flickor och kvinnor med ADHD och att kunskapen kring denna 

stora grupp ännu idag är låg (Borg Skoglund, 2020, s. 13). Orsaken till varför flickor med 

ADHD inte identifieras i samma omfattning som pojkar kan förklaras med att det kan skilja 

sig i hur diagnosen tas i uttryck. Flickor och kvinnor med ADHD rapporteras ha färre 

symptom såsom hyperaktivitet/impulsivitet och istället symtom i form av ouppmärksamhet 

(Skogli m.fl., 2013, s. 1-2), som är mindre synliga. En viktig anledning till att flickor och 

kvinnor med ADHD förbises är således för att de i gruppnivå inte passar in i den stereotypa 
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bilden av ADHD där man ofta tänker sig en hyperaktiv pojke (Borg Skoglund, 2020, s. 19–

20). Påföljderna av att bli förbisedd kan innebära att man förlorar möjlighet till att förstå sina 

svårigheter och nödvändiga behandlingsalternativ. Förbiseendet kan också leda till försämrat 

självförtroende och självkänsla på grund av att man upprepade antal gånger misslyckats, känt 

sig otillräcklig eller oduglig (Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3).  

 

Beteenden som anses som “normala” av omgivningen skiljer sig ofta för flickor och pojkar 

och det finns olika förväntningar för deras beteenden både i skolmiljö och på fritiden (Borg 

Skoglund, 2020, s. 19–20). Flickor uppmuntras att uppvisa traditionella kvinnliga egenskaper 

och när de visar störande, hyperaktiva, impulsiva eller oorganiserade egenskaper riskerar de 

att bli hårt socialt dömda då detta motstrider de kvinnliga normerna. För att undvika sociala 

sanktioner spenderar många flickor med ADHD energi på att dölja sina problem, vilket 

paradoxalt nog gör att deras svårigheter inte upptäcks av andra (Holthe & Langvik, 2017, 

s.2). Trots att det alltså finns könsrelaterade skillnader så har könsperspektivet i forskning för 

ADHD förbisetts (Socialstyrelsen, 2014, s.16). 

 

Sett till att forskning om flickor och kvinnor med ADHD försummats och inte forskats om i 

samma omfattnings som för pojkar och män, är det angeläget att titta närmare på kvinnor med 

ADHD och ta del av deras upplevelser av att leva med diagnosen. Vi vill tydliggöra att det 

alltså finns forskning om flickor och kvinnor med ADHD, men inte i samma omfattning som 

för pojkar/män. Dessutom sker det ett förbiseende av flickor och kvinnor med ADHD då de 

inte passar in i den stereotypa bilden av ADHD. Detta kan i sin tur leda till en rad 

konsekvenser för individen. Genom att lyfta kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen 

ADHD kan vi bidra till en bredare kunskap vilket kan tänkas bidra till en minskning av 

förbiseendet av flickor och kvinnor med ADHD. Den utökade kunskapen kan också ge oss i 

omgivningen en inblick i hur vi skulle kunna bemöta dessa flickor och kvinnor på bästa sätt. 

För att avgränsa oss ytterligare kommer vi lyssna till berättelser om att leva som kvinna med 

ADHD i relation till könsnormer, samt i bemötande av omgivningen under skoltid och 

arbetsliv och vilken betydelse det har fått.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Sett till att det inte forskats om flickor och kvinnor med ADHD i samma omfattning som för 

pojkar och män är syftet med studien således att undersöka kvinnors upplevelser av att leva 

med diagnosen ADHD. Delvis i relation till de könsnormer som finns i samhället men också i 

vardagliga sammanhang såsom skolan och arbetslivet och hur de bemöts där och vilken 

betydelse det fått.  

Därav blir våra frågeställningar:  

1. Hur upplever kvinnor med ADHD bemötandet de har fått i relation till sin diagnos 

under skoltiden och vilken betydelse det har fått i deras liv? 

2. Hur upplever kvinnor med ADHD bemötandet de har fått i relation till sin diagnos 

under arbetslivet och vilken betydelse det har fått i deras liv? 

3.  Hur upplever kvinnor med ADHD att det är att leva med diagnosen i relation till 

kvinnliga könsnormer som finns i samhället? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel två kommer bakgrund och tidigare forskning att redogöras för att ge en inblick i vad 

diagnosen innebär och vad tidigare studier belyst kring ämnet. I det tredje kapitlet presenteras 

de valda teoretiska ramverken och begreppen som utgörs av Erving Goffmans stigmateori 

och Judith Butler genusteori. Vad gäller kapitel fyra kommer val av metod och material att 

redovisas. Därefter kommer vi i kapitel fem presentera resultat ihop med analys och tolkning. 

Studien avslutas med ett sjätte kapitel där arbetet summeras och besvarar frågeställningarna. 

Här lyfts även diskussioner kring resultatet i relation till tidigare forskning, valda teorier, 

metodval samt vilka implikationer studien har för tillämpning och vidare forskning.   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs litteratur och forskning kring ADHD och ADHD hos flickor/kvinnor. 

Kapitlet inleds med en presentation av diagnosen, därefter belyses hur ADHD kan te sig hos 

flickor och kvinnor med ADHD. Vidare följs detta avsnitt med vad det kan innebära att inte 

få en diagnos i tid. Slutligen redogör vi för forskning som berör upplevelser av att vara 

kvinna med ADHD, särskilt med fokus på upplevelser av stigma och vad det innebär att ha 

diagnosen i relation till könsnormer. Den tidigare forskning ska ge oss en grund att stå på 

innan vi går vidare till resterande delar av uppsatsen där vi fördjupar oss i ämnet. 

2.1 Kort om ADHD 

Förkortningen ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vars kärnsymtom karaktäriseras av ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet (SBU, 2013, s. 9). Diagnosen kan således komma i uttryck 

antingen genom ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet (American 

Psychiatric Association, 2014, s. 26). Uppmärksamhetssvårigheter innefattar att individen har 

svårt att bibehålla sin uppmärksamhet över tid, vilket är särskilt märkbart när man ska samla 

motivation och energi inför en uppgift samt när man ska organisera sitt handlande. 

Hyperaktivitet kan visa sig hos individen i att den ofta är i rörelse och kan ha svårigheter med 

att reglera aktivitetsnivån i olika givna situationer. Impulsivitet kännetecknas av att man har 

svårigheter med att bromsa sina impulser (Socialstyrelsen, 2014, s. 12–13).  

Studier visar att för personer med ADHD finns en minskad aktivitet i impulsöverföring till 

vissa delar av hjärnan. Dessa innefattar viljemässig styrning av aktivitetsreglering, 

impulskontroll, uppmärksamhet, planering, organisation och samordning. Ett 

samlingsbegrepp för detta är så kallade exekutiva funktioner (Socialstyrelsen, 2014, s. 17). 

Exekutiva funktioner tillhandahåller mekanismer för självreglering (Brown, 2013, s. 21) och 

sådan förmåga till självreglering är något som utvecklas under hela uppväxten 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 17). Borg Skoglund illustrerar ett exempel på hur hjärnans 

exekutiva funktioner kan jämföras med ett kontrolltorn. Likt ett kontrolltorn på en flygplats är 

de exekutiva funktionerna nödvändiga för att hålla reda på den stora mängd signaler som tas 

in, både inifrån oss (känslor och budskap från kroppen) såväl som utifrån (omgivningen). 
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Jobbar ingen i kontrolltornet blir de inre och yttre intrycken snabbt övermäktiga och 

dessutom svåra att hantera. För personer med ADHD fungerar hjärnans kontrolltorn 

ofullständigt, dock har denna bristfällighet inget med intelligens att göra. Det handlar inte om 

att personen i fråga inte vet vad som ska göras, det handlar om att trots att man vet vad man 

ska göra har man svårt att lyckas med det (Borg Skoglund, 2020, s. 52).  

2.2 Flickor & kvinnor med ADHD  

Patricia Quinn, som är en tongivande forskare för ADHD hos flickor och kvinnor, beskriver 

hur ADHD är en diagnos som påverkar miljoner med människor och flera aspekter av deras 

liv. Vad gäller flickor och kvinnor är dock ADHD ofta en dold diagnos som gör att de lider i 

tystnad (Quinn, 2005, s. 579). Historiskt sett kan man se att ADHD främst observerats och 

diagnostiserats hos pojkar. Emellertid utesluter inte detta att flickor med ADHD inte finns 

eller att de inte haft det lika kämpigt som pojkar (Borg Skoglund, 2020, s. 74). ADHD är 

alltså samma tillstånd för flickor/kvinnor och pojkar/män, däremot kan diagnosen ta sig i 

uttryck på olika sätt (Borg Skoglund, 2020, s. 14). Vi kommer nedan redovisa för hur sådana 

uttryck kan se ut.  

Det finns en samstämmighet i tidigare forskning kring att flickor och kvinnor visar färre 

symtom på hyperaktivitet och externaliserade uttryck och fler symtom på ouppmärksamhet 

och internaliserade symtom (Skogli m.fl., 2013, s. 1-2; Owens & Hinshaw, 2016, s. 221; 

Holthe & Langvik, 2017, s. 1-2). Forskning föreslår att flickor inte diagnostiseras i samma 

omfång som pojkar just för att deras symtom kan tas i andra uttryck (Skogli m.fl., 2013, s. 1–

2). Att flickor uppmärksammas i mindre omfång i exempelvis skolan än pojkar kan handla 

om att symtom såsom hyperaktivitet och impulsivitet märks enklare av lärare (Silva m.fl., 

2020, s. 1392). Ytterligare en bidragande faktor för missade eller odiagnostiserade kvinnor 

kan bero på samexisterande symtom som täcker den heltäckanden bilden av diagnosen 

(Skogli m.fl., 2013, s. 1–2). 

För många flickor är det en hård strid att klara av skolans krav i grundskolan och i gymnasiet 

är det inte helt ovanligt att skolgången blir svårare, särskilt sett till att det ställs högre 

förväntningar på att ansvara för sina studier (Carlsson Kendall, 2015, s. 78). Kärnsymtomen 

för ADHD, det vill säga ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet påverkar 

akademiska prestationer (Silva m.fl., 2020, s. 1392). Skolan ska emellertid säkerställa att 
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samtliga elever kan utvecklas så långt det går i enlighet med utbildningens mål. Såvida detta 

inte är möjligt har skolan ansvar att utreda elevers stödbehov och ta åtgärder ifall det inte 

fungerar (Socialstyrelsen, 2014, s. 23). Särskilt stöd kan ges om ett sådant behov finns och 

ibland behövs ett krav om ADHD-diagnos innan beslut om särskilt stöd görs. Detta kan 

innebära att elever tidigare remitteras till en neuropsykiatrisk utredning än om ett sådant krav 

inte finns, sådana krav kan skilja sig mellan kommunerna (Socialstyrelsen, 2019, s.12–13). 

Om man klarar sig bra i skolan och inte ställer oreda för andra är det dock mindre sannolikt 

att man remitteras vidare eller får någon behandling (Borg Skoglund, 2020, s. 20). 

ADHD är ingen diagnos som växer bort med åldern. Forskning har visat att uppemot 75% av 

barn med ADHD i vuxen ålder kommer ha kvar sin funktionsnedsättning som innebär 

fortsatta svårigheter även i den vuxna åldern. Det går också att se att fastän det är vanligare 

för pojkar att få diagnosen så har skillnaderna för hur vanlig diagnosen är mellan könen 

jämnats ut sett till antalet män och kvinnor som får diagnos i vuxen ålder (Borg Skoglund, 

2020, s. 21). Det är sannolikt att flickor med ADHD fortsätter uppleva ADHD-symtom i 

vuxen ålder, detta kan tänkas bero på att det är mindre sannolikt att de får sin diagnos under 

barndomen och på så vis utelämnas behandling och stöd (Marraccini m.fl., 2017, s. 685). 

Vanligtvis består tillståndet livet ut och det finns en stor spridning i symtombild och 

svårighetsgrad som kan skifta över tid för individer. I vissa fall kan det ske en typ av 

“mognadsprocess” som gör att man kan anpassa sig relativt bra i vuxen ålder (SBU, 2013, s. 

9).  

I vuxen ålder avtar hyperaktivitet och impulsivitet, eller så blir det inte lika uppenbart för 

omgivningen som vuxen med ADHD (Socialstyrelsen, 2014, s. 15). Genom livet kan ADHD-

symtom variera för en person, exempelvis är det inte helt ovanligt att symtom som 

hyperaktivitet eller impulsivitet inte är synliga på samma sätt i vuxen ålder. Detta betyder 

dock som tidigare nämnt inte att funktionsnedsättningen vuxit bort. Det kan istället handla 

om att symptomen som är mer utagerande som exempelvis hyperaktivitet, istället har flyttat 

sig in i kroppen som en konstant rastlöshet och oro (Borg Skoglund, 2020, s. 27).  

För många kan ADHD medföra svårigheter med att organisera, strukturera och prioritera 

vardagliga aktiviteter. För kvinnor med ADHD kan betydligt mer tid och energi läggas på en 

uppgift på jobbet som för andra kan vara ett enkelt arbete att utföra. För att dölja sådana 

svårigheter kan kvinnor med ADHD ta med sig jobbet hem på sin egentliga lediga tid, för att 
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arbeta ikapp i sitt arbete. Även om arbetet sedan lämna in i tid kan det innebära att man 

förlorat den tid som skulle ha gått åt återhämtning, detta kan i sin tur leda till något som sker 

ofta och som i sin tur leder till utmattning (Borg Skoglund, 2020, s. 146).  

2.3 Konsekvenser av att inte få en ADHD-diagnos i tid 
Holthe och Langvik skriver om vilka påföljder som förekommer om diagnostisering sker sent 

eller om man bli utan rätt diagnos. När ens ADHD-diagnos blir förbisedd förlorar man 

möjligheten att förstå sig på sina svårigheter och på så vis förloras tillgången till att få 

adekvata behandlingsalternativ. Till följd av en sen diagnostisering kan konsekvenserna 

innebära försämrad självförtroende och självkänsla på grund av att man upprepade antal 

gånger misslyckats, känt sig otillräcklig och oduglig (Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3). Detta 

i sin tur ökar risken för att utveckla samexisterande diagnoser. Det finns en samstämmighet i 

tidigare forskning om att det finns en hög förekomst av samsjuklighet bland individer med 

ADHD (Skogli m.fl., 2013, s. 2; Lassinantti, 2014, s. 30; Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3; 

Marraccini m.fl., 2017, s. 685; Anker m.fl., 2018, s. 1). Kvinnor lider i högre grad av 

samsjuklighet i form av internaliserade försämringar såsom depression, ångest och stress än 

män (Quinn, 2005, s. 580; Marraccini m.fl., 2017, s. 685). Kvinnor som inte får sin ADHD 

diagnos förrän vid vuxen ålder lider med större sannolikhet av depressiva symtom, ångest, 

sömnproblem, substansanvändning och ätstörningar (Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3). För 

varje år som man går utan rätt diagnostisering eller rätt förklaringsmodell ökar risken för att 

bland annat misslyckas i skolan och känna upplevelser av otillräcklighet och utanförskap 

(Borg Skoglund, 2020, s. 20).  

 

2.4 ADHD och Stigma  
En avhandling som vi vill lyfta mer i denna del är Kitty Lassinanttis avhandling Diagnosens 

dilemman (2014). Avhandlingen handlar om hur vuxna kvinnor med ADHD förstår och 

beskriver sig själva och om att skapa identitet i förhållande till att leva med en 

neuropsykiatrisk diagnos som vuxen kvinna (Lassinantti, 2014, s. 12). Lassinantti har i sitt 

arbete intervjuat 16 kvinnor mellan åldrarna 20–49 år som är bosatta i Sverige och som fått 

en ADD eller ADHD-diagnos i vuxen ålder (Lassinantti, 2014, s. 77). I ett av Lassinanttis 

avsnitt ur avhandlingen, som heter Att möta och bemöta andras föreställningar om ADHD 

berättar hon hur samtliga kvinnor i hennes studie beskriver sin ADHD som en stigmatiserad 

identitet. Hon menar vidare att det kan upplevas som riskabelt att komma ut med sin diagnos, 
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då det råder en oro för att bli stigmatiserad och stämplad ifall den blir känd för andra. 

Arbetslivet ses särskilt som ett område som upplevs riskabelt att avslöja sin ADHD-diagnos 

på (Lassinantti, 2014, s. 115). Huruvida man väljer att komma ut med sin diagnos beror på de 

noga överväganden man gjort kring vilka reaktioner ett sådant avslöjande kan få, i form av 

statusförlust och diskriminering. Emellertid beskrivs också “att komma ut” som en viktig 

handling för att förändra synen på kvinnor med ADHD, för att på så vis motverka stereotypa 

och stigmatiserade fördomar som finns om kvinnor med ADHD (Lassinantti, 2014, s. 125). 

Lassinanttis studie är relevant för samtliga frågeställningarna i denna studie då hon 

genomgående i sin avhandling, bland annat gör ett närmande av fenomenet med fokus på kön 

och stigma som denna studie även kommer att göra.  

Ytterligare en studie av intresse är skriven av Mira Elise Glaser Holthe och Eva Langvik: The 

Strives, Struggles, and Successes of Women Diagnosed With ADHD as Adults, (2017). Syftet 

med studien var att komma åt kvinnors upplevelser av att leva med ADHD sett till begreppen 

stigma och könsspecifika svårigheter. I studien intervjuades fem kvinnor mellan åldrarna 32–

50 år som fått sin diagnos i vuxen ålder. I analysen lyftes fem teman upp där de första två 

ringar in upplevelser av att ha levt odiagnostiserad från barndomen till vuxenlivet, processen 

av att få diagnosen och de svårigheter och symtom det tillfört. Tema tre och fyra fångar in 

sociala aspekten av att leva med ADHD. Sista temat ramar in bilden av en själv och hantering 

och behandlingsstrategier (Holthe & Langvik, 2017, s. 4). Tema tre och fyra är av särskilt 

intresse för denna studie.  

Vad gäller tema tre visade resultatet att informanterna upplevde att det är mer socialt 

accepterat med impulsivitet, oorganiserat och energiskt beteende för män än för kvinnor. De 

upplevde också att flickor anstränger sig mer för att dölja sin ouppmärksamhet och spela 

följsam. Av de informanter som hade barn berättade de att de kände sig oroliga för hur 

symtom för svårigheter med tid och organisering ska påverka deras föräldraskap. Deltagarna 

berättar också att föräldraskap tillfört ytterligare utmaningar i vardagen sett upplevelser av 

högre krav på struktur och organisering. Två av kvinnorna valde att säga upp sig från sina 

jobb då dessa två roller kombinerat upplevdes som för mycket (Holthe & Langvik, 2017, s. 

7).  
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Vad gäller det fjärde temat delar informanterna med sig av upplevelser av stigma i media och 

bland vänner och familj mot diagnosen ADHD. Deltagarna i studien upplever också 

missuppfattningar om diagnosen samt negativa åsikter från medier kring giltigheten och 

medicinsk behandling av ADHD. Informanterna berättar om upplevelser av att andra inte tror 

att ADHD är en riktig funktionsnedsättning samt att den används som ursäkt eller att det är en 

barn-diagnos. Studien lyfter också huruvida man väljer att berätta eller dölja sin diagnos för 

andra. En konsekvens av den upplevda stigmatiseringen var att dölja sin diagnos. Några av 

deltagarna berättar exempelvis om hur tidigare upplevelser av stigmatisering mot psykisk 

ohälsa funnits på arbetsplatser, vilket gjort att de undvikit att berätta för sina kollegor om sin 

diagnos. Detta i rädsla om att det ska resultera i negativa konsekvenser (Holthe & Langvik, 

2017, s. 8). 

Glaser Holthe och Langviks studie kan tänkas vara av relevans för denna studie då två 

centrala teman de diskuterar är stigma och könsspecifika svårigheter. Just det som tas upp i 

tema tre i artikeln - kön i relation till diagnosen, är något vi kommer gå in på mer i nästa 

delrubrik. 

2.5 Könsnormer och ADHD 

Quinn belyser likt Skogli m.fl. (2013, s. 1–2) hur pojkar ofta externaliserar sina ADHD 

symtom och hur flickor internaliserar dem, hon går även in på internaliseringssymtom hos 

tjejer i relation till könsrollsförväntningar. Hon menar att om flickor skulle externalisera sina 

symtom så skulle det bryta mot de könsrollsförväntningar som finns för kvinnor. Vad gäller 

pojkar kan de externalisera sina symtom utan att det anses bryta mot maskulinitetsnormer. 

Därav undertrycker många flickor sin ADHD för att kunna passa in i mallen för de 

förväntningarna som finns (Quinn, 2005, s. 580). När en tjej är utagerande och utövar fysiskt 

våld marginaliseras hon och “stör och förstör” normativa kvinnlighetsideal (Rosqvist & 

Arnell, 2018, s. 111). ADHD kan innebära att vissa flickor med ADHD har mer av 

utagerande uttryck och sådana uttryck ses ofta som skamligare för flickor sett till de 

könsrollsförväntningar som finns. Kraven om att flickor ska bete sig “väluppfostrade” och 

inte sticka ut går emot ADHD-symtom som finns i form av impulsivitet, otålighet, verbal 

impulsivitet, rastlöshet svårigheter att passa tider och klara av studierna (Borg Skoglund, 

2020, s. 83). Både flickor och kvinnor har rapporterat en känsla av otillräcklighet när de inte 

kunnat leva upp till könsrolls förväntningar. Sådana känslor kan gå tillbaka till redan som 8-9 
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åring och även idag som vuxen kan de lägga stor tid på att bibehålla ett sken av “normalitet”. 

På så vis kan en sådan kvinna verka “funktionell” i lång tid men på en stor bekostnad (Quinn, 

2005, s. 580).  

Lassinantti belyser hur flickor och kvinnor med ADHD varken då passar in i de 

föreställningar som inrymmer normativ femininitet eller den bild som finns av en person med 

diagnosen ADHD (Lassinantti, 2014, s. 33). Hon menar vidare att från födsel socialiseras vi 

in i normen för vad som är rätt för vårt kön, normerna internaliseras i olika grad för individer. 

I Lassinanttis avhandling benämner hon upplevda förväntningar till hur man bör vara som 

flicka eller kvinna som normativ femininitet. Normativ femininitet är idealet för hur kvinnan 

ska vara för att betraktas som “kvinna” och “normal”, det är alltså en idealtyp för 

föreställningar kring “normala kvinnor”. Normativ femininitet kan innefatta förväntningar 

kring hur kvinnor ser ut och för sig i form av hur de pratar, uttrycker känslor och så vidare 

(Lassinantti, 2014, s. 69). Att många flickor oftare har en inåtriktad hyperaktiv medan killar 

oftare har en utåtriktad, beskriver Lassinantti som en effekt av en könad 

socialiseringsprocess. Hon menar att det är en effekt av hur flickor och pojkar behandlas 

olika under socialiseringsprocessen, och att detta i sin tur påverkar hur ADHD ges i uttryck 

(Lassinantti, 2014, s. 193–194).  

Tidigare forskningen som faller under “könsnormer” kan vara av särskilt intresse för denna 

studie då en av studiens avgränsningar är kvinnor med ADHD och hur de upplever att det är 

att ha ADHD i relation till att vara kvinna. 

2.6 Summering av tidigare forskning  

I detta kapitel har vi lyft en del av den bakgrund och tidigare forskning som berör ADHD. 

Kapitlet inleddes med en bakgrund som sammanfattade vad ADHD står för och vad det 

innebär samt vilka svårigheter det kan innebära. Detta har presenterats för att ge läsaren en 

bakgrund för vad det kan innebära att ha diagnosen. Forskning har också visat hur ADHD 

kan tas i andra uttryck för flickor och kvinnor som är mindre synliga samt vilka svårigheter 

de står inför. Därefter har vi lyft vilka konsekvenserna det kan innebära av att få en sen 

diagnos - försämrad självkänsla och samsjuklighet (Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3). 

Tidigare forskningen har också belyst upplevelser av stigma i relation till sin diagnos och 

vilka känslor det kan medföra (Lassinantti, 2014, s. 115). Vi har också genom den tidigare 
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forskningen belyst hur de kvinnliga könsnormerna utmanar ADHD symtom (Borg Skoglund, 

2020, s. 83) vilket gör att många flickor med ADHD undantrycker sin ADHD för att passa in 

i vad som förväntas av de (Quinn, 2005, s. 580).  Sett till den tidigare forskningen är det 

tydligt att flickor och kvinnor med ADHD är en grupp som förbises. Vi vet också, som vi 

nämnde i inledningen att forskning främst fokuserat kring pojkar/män med ADHD. Därav 

anser vi att det är angeläget att bidra till detta forskningsfält med vår studie, vars syfte är att 

undersöka kvinnors upplevelser av att leva med ADHD, särskilt i relation till bemötande 

under skoltid och arbetslivet men även i relation till könsnormer. 

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram  
I denna studie kommer Goffmans stigmateori och Judith Butlers genusteori användas som 

teoretiskt ramverk. I det första avsnittet (3.1) redovisas stigmateorin samt ett tillägg av Bruce 

G. Link och Jo C. Phelan för ge en fördjupad bild av stigma-begreppet i steg, med hjälp av ett 

antal sammanhängande begrepp. Detta för att ge en bredare inblick i hur stigma-begreppet 

existerar när ett antal komponenter konvergerar. I det andra avsnittet (3.2) kommer vi lyfta 

genusteorin. Vi kommer avsluta avsnittet med en del där vi resonerar kring hur dessa teorier 

går att förenas med varandra.  
 
3.1 Erving Goffman & stigmatiseringsteori 
Erving Goffman (2020) framställer fenomenet stigma som en individs avsaknad av socialt 

erkännande, till följd av att den inte kan svara upp mot de identitetsvärden som värdesätts i 

det levda samhället. Det beständiga i Goffmans stigmabegrepp är att de flesta människor 

strävar efter ett socialt erkännande. Variabelvärdena här innefattas delvis av samhällets 

identitetsvärden men också individens möjligheter att svara upp mot dem, eller alternativt 

dölja sina stigman (Goffman, 2020, s. 8). 

Centralt för Goffmans analys av stigma är hur individen som bedöms ha en avvikande 

identitet hanterar eller styr sin identitet. Hans identitetsbegrepp består av tre delar: personlig 

identitet, jagidentitet samt social identitet. Social identitet kopplar Goffman till social status 

som innefattas av personliga och strukturella faktorer. Social identitet innefattas dessutom av 

två aspekter: virtuell (skenbar) social identitet och faktisk social identitet. Det förstnämnda 
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relaterar till förväntningar på hur man bör vara som individ, det sistnämnda innefattar de 

kategorier individen faktiskt tillhör och de egenskaper denne visar upp i verkligheten. Vad 

gäller personlig identitet är sådant som skiljer en individ från en annan som är utvecklad 

genom vetskap om individens biografi och sociala tillhörighet. Följaktligen utgör social och 

personlighet identitet i hög grad av andra människors beskrivningar och förväntningar på 

individen. För jagidentiteten innefattar det istället individens egen självuppfattning om sig 

själv (Goffman, 2020, s. 10–11). 

Goffman redogör för tre olika grupper av stigman: kroppsliga missbildningar, gruppstigman 

(ras,nation och religion) och “fläckar på den personliga karaktären” (Goffman, 2020, s. 9). 

Fläckar på karaktären är en typ av stigma som kan vara av särskilt intresse för denna studie. 

Fläckar på karaktären beskrivs som olika tillskrivande attribut till en individs inre karaktär, 

några exempel som lyfts här är alkoholism, arbetslöshet och psykiska rubbningar (Goffman, 

2020, s. 26). Trots att Goffman inte ordagrant beskriver hur fläckar på karaktären skulle 

kunna innefatta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anser vi att denna typ av stigma 

närmast liknas vid hur diagnosen ADHD skulle kunna uppfattas. ADHD kan liknas vid ett 

tillskrivande attribut till en individs karaktär som särskiljer honom från andra.   

Goffman menar att om den stigmatiserade individen antar att andra förstår att han skiljer sig 

från andra och att detta är uppenbart så är den individen så kallad “misskrediterad”. Om 

individen antar att omgivningen inte omedelbart märker av eller känner till ens olikhet så 

benämns individen för att vara “misskreditabel”. Dessa skiljer sig alltså även om en 

stigmatiserad individ har upplevt båda situationerna (Goffman, 2020, s. 26). Om en individ är 

misskreditabel så är problemet för denne inte att undvika spänningar som kan förekomma i 

sociala kontakter, utan snarare att undvika att dennes brister blir bekanta (Goffman, 2020, s. 

75). 

Goffman beskriver grupper av sympatiska medmänniskor som delas in i två kategorier: de 

egna och de upplysta. Det förstnämnda handlar om att den andra personen delar samma 

stigma som en själv. Då denna person har erfarenhet av stigmat kan den ge en typ av 

handledning i hur man klarar sig i sitt stigma och bli en person att få moraliskt stöd från. 

(Goffman, 2020, s. 46). Den andra gruppen av sympatiska medmänniskor, de upplysta, är 

personer som är “normala” men som under särskilda omständigheter gjort sig förtrogna med 

den stigmatiserade individens dolda liv. Den upplysta är sympatiskt inställd till stigmat och 
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har något typ av ställföreträdande medlemskap i “klanen”. Runt upplysta människor behöver 

stigmatiserade individer inte känna skam eller utöva någon form av självkontroll, detta beror 

på att den stigmatiserade individen vet om att den accepteras trots sin brist (Goffman, 2020, s. 

56–57). 

Bruce G. Link och Jo C. Phelan (2001) belyser olika utmaningar och kritik som framförts 

mot Goffmans stigma-begrepp, och väljer att definiera stigma-begreppet genom att hänvisa 

till relationen mellan ett antal sammanhängande begrepp (Link & Phelan, 2001, s. 366). 

Enligt Link och Phelan existerar stigma när fyra komponenter samverkar: 1. etikettering, 2. 

stereotypifiering, 3. separation, 4. statusförlust och diskriminering. Vad gäller etikettering 

menar författarna att det finns ett stort antal skillnader mellan människor som inte är socialt 

relevanta och därav ignoreras. Det finns således också särskilda skillnader mellan människor 

som faktiskt väljs ut och ses som relevanta. Den andra komponenten av stigma inträffar när 

sådana etikett-skillnader kopplas till stereotypisering. Den tredje komponenten i stigma 

processen inträffar när de sociala etiketterna skapar en skillnad mellan “vi” och “dem”. I den 

sista komponenten upplever personen som fått en etikettering att denne diskrimineras och att 

dennes status nedvärderats (Link & Phelan, 2001, s. 367–371). Denna beskrivning vill vi ha i 

åtanke för en fördjupad bild av vad stigma kan innebära och att det kan ses som en slags 

process med samverkande komponenter. 

Sett till detta är det intressant att lyfta hur ADHD till skillnad från kroppsliga missbildningar 

och gruppstigman är något osynligt, det är ett stigma som nödvändigtvis inte kan uppfattas 

med bara ögat. Således kan ADHD också bli märkbart för andra, exempelvis genom att man 

berättar för andra att man har det. En med ADHD kan därav ha upplevt både att vara 

misskrediterande såväl som misskreditabel. Uppfattas denne som misskreditabel kan det bero 

på en aktivt undviker att synliggöra att ens “brister” synliggörs. Det här är ett återkommande 

mönster när man pratar om just flickor och kvinnor med ADHD, att de är duktiga på att 

gömma sina svårigheter för att bibehålla ett sken av “normalitet” (Quinn, 2005, s. 580). Som 

kvinna med ADHD och de svårigheter som tillkommer med diagnosen, avviker man inte bara 

mot normer genom att ha en diagnos, utan man kan också tänkas påverkas också av andra 

normer - könsnormer, vilket leder oss in i vårt andra teoretiska ramverk - genusteori.  
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3.2 Judith Butler & genusteori  
Judith Butler skiljer på kön och genus och beskriver det förstnämnda som biologisk orubbligt 

medan det sistnämnda som kulturellt konstruerat (Butler, 2007, s. 55). Butler benämner 

performativitet som ett sätt att framställa genus och att handlingar iscensätter kön. Inre 

essensen av genus blir till och finns kvar genom att särskilda handlingar upprepas och blir 

ritualiserade (Butler, 2007, s. 28). Performativitet betonar alltså aktivt verksamma processer 

och hur sociala praktiker aktivit skapar kön/genus, sexualiteter och andra sociala kategorier. 

Denna typ av förhållningssätt utmärker vad man kallar för socialkonstruktivism som betyder 

att den sociala världen konstrueras (Butler, 2005, s. 14). Könsidentiteterna installeras alltså 

genom upprepade akter, dess sociala stabilitet beror och vilar på denna upprepning men kan 

också innebära en form av möjlighet för förändring. Varje ny upprepning man gör kan inte 

exakt kopieras eller imiteras på exakt samma vis, därav leder det till stora eller små 

förskjutningar. Butler belyser också hur köns/genusidentiteter kan spelas och beskriver hur 

femininiteter och maskuliniteter iscensätts dagligen. Exempelvis iscensätts och görs en 

kvinna när hon sitter med ihoppressade ben, medan en man iscensätts och görs med särade 

ben. Särade ben innebär att man är utåtgående och expansiv i sina rörelser och syns på så vis, 

medan kvinnans ihoppressade ben indikerar på osynlighet (Butler, 2005, s. 15–16). Ett 

begrepp som hänger samman med performativitet är diskurs. Diskurser är organiserade kring 

ett stort antal uteslutande praktiker genom konstruktioner av det som anses vara det normala. 

Här utesluts det “falska” eller “det andra” som onormalt (Butler, 2005, s. 15). Butler menar 

vidare att köns/genusidentiteter kan spelas “rätt” eller “fel” och medvetet såväl som 

omedvetet. Genom att bete sig i enlighet med rådande genusnormer upprätthålls och förstärks 

normerna (Butler, 2005, s. 16). Genus beskrivs utav Butler som en viktig beståndsdel till 

skapande av identitet då individen blir förstådd när man är i enlighet med förväntningarna till 

det specifika genuset (Butler, 2007, s. 67–68). 

Genus är av vikt att ta upp i frågan om ADHD hos kvinnor då det kan ge en inblick i hur kön 

görs och hur det kan påverka kvinnors upplevelser i olika former, i vårt fall kvinnors 

upplevelser av att ha diagnosen ADHD. Denna teoretiska ingång går även hand i hand med 

den tidigare forskningen som genomsyras av hur kvinnors symtom tas i uttryck och vad det 

skulle kunna bero på. Nedan kommer vi föra en kort diskussion kring hur genus-begreppet 

kan förenas med stigma-begreppet. 
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3.3 Hur stigma och genusbegreppet kan förenas med varandra  

Begreppet stigma och genusteori kan komplettera varandra och ge ett bredare perspektiv när 

vi studerar flickor och kvinnor med ADHD. Stigma-begreppet kan belysa hur diagnosen kan 

beröra och påverka individen i egenskap av att ha en neuropsykiatrisk diagnos, medan 

genusteorin kan visa hur ytterligare svårigheter kan uppstå för den funktionsnedsatta i 

egenskap av att vara kvinna. Då syftet är att förstå kvinnors upplevelse av diagnosen ADHD 

kan det således vara av vikt att förstå att det finns flera lager som kan påverka individens 

upplevelse av sin diagnos. Kopplar man det teoretiska kapitlet med den tidigare forskningen 

kan man i den tidigare forskningen se hur flickor/kvinnor påverkas av könsroller och 

undertrycker vissa symtom för att passa in. Vilket också kan kopplas till Goffmans begrepp 

misskrediterad och misskreditabel. 

 
 

4. Metod  

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis presentera den valda metodologiska ansatsen (4.1), 

vidare kommer vi lyfta material (4.2). Därefter kommer vi redovisa vår analysmetod (4.3) 

och sedan avsluta kapitlet (4.4) med de etiska överväganden som gjorts.  

 

4.1 Metodologisk ansats  
Vi har valt att ta inspiration av den fenomenologiska ansatsen, som är ett tillvägagångssätt 

med fokus på hur världen med all dess vardagliga fenomen levs, upplevs, görs och beskrivs 

av människor (Dahlberg m.fl., 2008, s. 95). Syftet med fenomenologi är att utforska de 

detaljer som beskrivs av den studerande individen i det ämnet man studerar. Här försöker 

man komma närmare individens personliga värld och perception och därmed inta ett så kallat 

“insider perspective” (Smith m.fl., 1999, s. 218). Inom fenomenologin menar man att som 

forskare måste man ha ett öppet förhållningssätt, öppenhet markerar sann vilja till att lyssna, 

se och förstå. Öppenhet handlar också om att vara mottaglig för att bli överraskad och känslig 

för det som är oförutsägbart och oväntat (Dahlberg m.fl., 2008, s. 97–98). 
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Vid tolkning av fenomen har forskare en förförståelse som är grundad i forskarens 

vardagsförståelse. Detta är nödvändigt och samtidigt oundvikligt för att kunna nå förståelse. I 

arbete med teori kan teori möjliggöra en viss förståelse men även hindra förståelse (Aspers, 

2011, s. 38–39).  Innan vi satte igång med intervjufrågorna fördes en diskussion kring vår 

förförståelse. Då vi sen tidigare bekantat oss med preliminära applicerbara teorier och 

tidigare forskning till studien, kan det påverkat vår förförståelse för det insamlade materialet. 

Därav var vi i ett tidigt stadie i arbetet måna om att försöka hålla vår förförståelse vid sidan 

av, exempelvis genom att tänka på hur vi formulerade frågorna i intervjuguiden för att de inte 

skulle bli ledande. Vad gäller teorival var vi även noggranna med att känna en öppenhet och 

acceptans för att det eventuellt skulle kunna bytas ut efter att vi fått in det insamlade 

materialet. Av denna anledning har vi valt att säga att vi tar inspiration av den 

fenomenologiska ansatsen och inte att vi arbetar i enlighet med den fullt ut. Vi inspireras av 

ansatsen på så vis att vi strävar efter öppenhet för innehållet och försöker vara mottagliga för 

det oförutsedda som eventuellt framkommer från materialet. Arbetet har bestått av ett 

pendlande mellan olika delar av uppsatsen. Efter att materialet hade samlats in lät vi 

innehållet tala till oss, som i sin tur gjorde att andra delar i arbetet fick justeras, läggas till 

eller uteslutas från arbetet. Vi adderade exempelvis mer lämplig forskning, tog bort de delar 

som kändes mindre relevanta för innehållet och omformulerade frågeställningarna så att de 

blev mer specifika. Exempelvis var de första två frågeställningarna en sammansatt 

frågeställning som vi senare separerade och gjorde till två enskilda frågeställningar för att de 

skulle bli tydligare. Detta arbetssätt kan liknas vid det som kallas för abduktion som handlar 

om att forskaren pendlar mellan data och redan kända teorier eller kunskaper och söker efter 

möjliga mönster och förklaringar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 27). 

 

4.2 Material 
Studien bygger på en kvalitativ metod, vilket beror på att målet med studien har varit att 

komma i besittning av nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av 

intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2009, s. 45–46). Dessutom är den kvalitativa 

metoden lämplig då våra frågeställningar grundar sig i att försöka få förståelse för 

informantens upplevelser (Trost, 2010, s. 32). Följaktligen används intervjuer som 

insamlingsmetod, som är en av de vanligaste materialformerna inom kvalitativ metod (Hjerm 

m.fl., 2014, s. 30).  
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4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  
För att komma åt upplevelser hos kvinnor med ADHD har en kvalitativ intervjustudie 

utformats med en semistrukturerad intervjumetod. Semistrukturerade intervjuer innefattas av 

en uppsättning förberedda frågor som dessutom tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2018, s. 564). Valet av semistrukturerad intervju beror på att det blir en 

avgränsning i det studerade ämnet. Det ger också oss som intervjuar möjlighet att följa upp 

med frågor i vissa delar av samtalet. Samtliga frågor har därav inte varit identiska då vissa 

följdfrågor anpassats efter informantens svar. Vi är således medvetna om att valet av 

semistrukturerade intervjuer försvårar tillförlitligheten i arbetet då vi som intervjuat kunnat 

ställa följdfrågor. Detta i sin tur kan minska tillförlitligheten då arbetet blir svårt att replikera. 

Intervjuguiden delades upp i tre delar där den första delen var en uppsättning inledande frågor 

som berörde frågor kring ADHD i allmänhet. I den andra delen ställdes frågor kring 

barndom, med särskilt fokus på bemötande och upplevelser skoltiden. I den sista delen 

ställdes frågor kring vuxenlivet, framförallt med fokus på bemötande och upplevelser från  

arbetslivet. Valda avgränsningen beror på att vi får ta del av upplevelser av att leva med 

ADHD i miljöer där barn och vuxna spenderar lång tid i bemötande av andra människor. För 

att stärka studiens tillförlitlighet har vi försökt vara transparenta i redovisning av 

forskningsprocessen i metodavsnittet. Vi har dessutom bifogat intervjuguide och 

informationsbrev för att öka tillförlitligheten så att andra forskare kan utföra jämngod 

forskning.  

 

4.2.2 Intervjusituationen 

Det insamlade materialet består av cirka 140 sidor transkriberad intervjutext från 10 

intervjuer som varade mellan 40–75 minuter. Under första halvan av december 2021 gjordes 

samtliga intervjuer över video med videotelefoni och chatt-tjänsten Zoom. Anledningen till 

att vi valde att ha intervjun på Zoom var på grund av den rådande pandemin. Fördelar med att 

ha intervjun på Zoom var att det gav oss möjligheten att intervjua personer som var 

geografiskt avlägsna. Ytterligare en fördel var att videosamtalet gav oss möjlighet att se 

intervjupersonens ansiktsuttryck och gester, vilket intervjuaren går miste om vid exempelvis 

telefonintervjuer. Något som kan ses som både en fördel och nackdel var platsen för 

intervjun. Genom att ha samtalet över Zoom fick informanten större möjlighet att sitta på en 



 

 

21 

plats som kändes bekväm, de allra flesta verkade befinna sig hemma under intervjun. Trost 

problematiserar hur den intervjuades hem kan tänkas vara en lämplig plats ur en 

trygghetspunkt, däremot kanske det inte är tillräckligt ostört (Trost, 2010, s. 65). Detta var 

något vi upptäckte under intervjuernas gång att då många var hemma under tiden som 

intervjun gjordes uppkom “störningsmoment”. Det här kan tänkas påverka trovärdigheten i 

hur fokuserad eller distraherad informanterna kände sig i samtalet, men det är inte heller 

något vi med säkerhet kan uttala oss om ifall det påverkade samtalet. 

 

För att skapa ett tryggt klimat inleddes intervjun med att vi berättade lite om oss själva, vad 

vår avsikt med studien var, upplägget för intervjun samt att vi påminde informanterna om 

deras rättigheter (som även lyfts i informationsbrevet). Samtliga intervjuer delades mellan oss 

författare, där en av oss hade som uppgift att ställa frågor till informanten, medan den andra 

stängde av sin mikrofon och förde anteckningar under intervjuns gång. Under hela samtalet 

var vi alltså inte två som intervjuade, även om båda var närvarande. I slutet av samtalet hade 

antecknaren möjlighet att flika in med eventuella följdfrågor eller kontrollfrågor från 

intervjun. Dessa kontrollfrågor som ställdes kan tänkas stärka trovärdigheten då det gav oss 

möjlighet att klargöra otydligheter. Trost belyser att ur intervjuarens perspektiv kan det 

tänkas vara fördelaktigt att ha sällskap av en kollega, exempelvis genom att som två kan man 

utföra en bättre intervju med större informationsmängd samt förståelse än enbart om en skulle 

hålla intervjun. Sett till den intervjuades situation kan det finnas en risk av att en känsla av 

maktövergrepp uppstår och att denne känner sig i underläge (Trost, 2010, s. 67). Med båda 

dessa perspektiv i beaktande ansåg vi att det var av vikt att båda författare skulle vara 

delaktiga i intervjun och lyssna till informantens berättelse utan att det skulle upplevas som 

att intervjupersonen kände sig i underläge. Därav tog vi beslutet att den ena fick sitta och 

lyssna medan den andra ledde samtalet samt att den som lyssnade fick komma med 

eventuella frågor i slutet av samtalet. Trots att det i vissa intervjuer fanns eventuella 

“störningsmoment” för informanterna så var vår uppfattnings av intervjuerna som trevliga 

och trygga.  
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4.2.3 Urval och informanter 
Det insamlade materialet består av 10 intervjuer. Avgränsning som gjordes för deltagande var 

att informanterna skulle ha diagnosen ADHD, identifiera sig som kvinna, vara över 18 år och 

besitta arbetslivserfarenhet. Dessa avgränsningar beror på att de skulle lämpa sig med syftet i 

vårt arbete, då vi ville ställa frågor som berörde att vara kvinna med ADHD samt upplevelser 

av bemötande på arbetsplats. Att informanterna skulle vara minst 18 år kunde säkerställa att 

personen var myndig (och bestämma själv över sin medverkan), men det bidrog också till att 

informanten kunde identifiera sig som kvinna eller “vuxen” och eventuellt ha någon form av 

arbetslivserfarenhet. 

Arbetet med insamling av urval inleddes med ett målstyrt urval. Bryman menar att ett 

målstyrt urval är ett kvalitativt tillvägagångssätt där urvalet är baserat på icke-

sannolikhetsurval. Detta innebär att informanterna väljs till intervjun efter 

forskningsfrågorna. Här väljs alltså personer ut just för att de har en relevans för förståelse av 

en social företeelse (Bryman, 2018, s. 497). Till en början var tanken att komma i kontakt 

med den specifika målgruppen (kvinnor med ADHD) genom att publicera informationsbrevet 

i Facebook-grupper för kvinnor med ADHD. Då grupperna var separatistiska försökte vi 

komma i kontakt med admins för grupperna. Dock fick vi inget svar utav de och på grund av 

tidsbrist beslutade vi oss att publicera informationsbrevet på vår egen Facebook och 

Instagram. Där kunde våra bekanta dela vidare studien till sina bekanta som de trodde kunde 

vara intresserade av att ställa upp. Detta tyder på att vi också använt en form av 

bekvämlighetsurval, som innebär att deltagarna är tillgängliga för forskaren genom att 

exempelvis finnas i ens kontaktnät (Bryman, 2018, s. 244). Utöver det publicerades 

informationsbrevet i särskilda separatistiska kvinnogrupper på Facebook som en av oss 

författare redan var medlem i. Genom dessa sociala medier fick vi kontakt med åtta kvinnor. 

Ytterligare ett urval som användes var ett snöbollsurval, som är ett typ av bekvämlighetsurval 

där forskaren får kontakt med människor som är relevanta för undersökningen och tar hjälp 

av dessa för att få kontakt med ytterligare informanter (Bryman, 2018, s. 505–506). På så vis 

fick vi kontakt med de två sista informanterna. Sett till antalet informanter och urvalsmetoden 

är våra resultat inte generaliseringsbara. Syftet med studien har dock inte varit att generalisera 

resultaten på alla kvinnor med ADHD, utan snarare få en inblick i hur det kan se ut för dessa 

10 kvinnor.  
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Nedan presenteras våra informanter med fingerade namn samt deras ålder och åldern 

de fick sin diagnos: 

Ronya, 19 år, fick sin diagnos när hon var 13 år.  

Anna, 22 år, fick sin diagnos när hon var 17–18 år.  

Nadia, 22 år, fick sin diagnos när hon var 18–19 år.  

Diana, 24 år, fick sin diagnos när hon var 20 år.  

Lara, 24 år, fick sin diagnos när hon var 16–17 år.  

Mimmi, 26 år, fick sin diagnos när hon var 22 år.  

Sandra, 27 år, fick sin diagnos när hon var 22–23 år.  

Ewa, 32 år, fick sin diagnos när hon var 31 år.  

Nina, 39 år, fick sin diagnos när hon var 29 år.  

Alba, 42 år, fick sin diagnos när hon var 36 år.  

4.3 Analysmetod  

Vid analys av det insamlade materialet har vi tagit inspiration av analysmetoden för IPA, 

eller Interpretative Phenomenological Analysis som det står för, vars syfte är att beskriva den 

deltagande informantens perspektiv på ämnet som studeras (Smith m.fl., 1999, s. 218). Som 

tidigare nämnt transkriberades det insamlade materialet. Efter att vi hade fått ner allt material 

i transkriberad form gick vi enskilt igenom den insamlade datan och skrev kommentarer för 

preliminära tolkningar och kopplingar av innehållet. Sedan skrev vi ner eventuella teman och 

nyckelord för att fånga upp det som kändes väsentliga av innehållet (Smith m.fl., 1999, s. 

220–222). Därefter bearbetades våra anteckningar och jämfördes för att se vilka likheter som 

kunde hittas. Varpå gjorde vi “a table of theme”, vilket innebär att vi fann och noterade de 

huvudsakliga teman som ansågs fånga upp det informanten lyfter i ett ämne. I denna del 

hittades också lämpliga underteman för de överordnades teman som hittats i tidigare stadier. 

Även i detta stadie kan vissa teman uteslutas ifall de inte passar strukturen av teman eller 

underkategorierna (Smith m.fl., 1999, s. 223). Utöver det ovannämnda radades olika centrala 



 

 

24 

teman upp på ett separat anteckningsblock för att klargöra hur många gånger något av de 

olika teman förekom i innehållet. Detta för att säkerställa vad som var centralt för de flesta 

intervjuerna. Det här gjorde att vi avslutningsvis strukturerade innehållet från tre 

huvudsakliga teman: 1. bemötande av omgivningen, 2. betydelsen av bemötande och icke-

bemötande, 3. könsnormer i relation till kvinna med ADHD. Baserat på dessa gjordes det 

sedan underteman som vi kommer belysa i resultat och analyskapitlet. 

4.4 Etiska överväganden 

Studien har tagit de fyra etiska huvudkraven i beaktande som framställs i Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Kraven 

innefattas av informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet. Nedan kommer vi redovisa hur dessa tagits i beaktande.  

För att säkerställa informationskravet meddelade vi informanterna om arbetets syfte samt att 

medverkan var frivillig och att deltagande kunde avbryta sin medverkan när som helst. Detta 

meddelades både i informationsbrevet samt i början av intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7). Vi informerade dessutom informanterna om nyttjandekravet, det vill säga att den 

insamlade datan av ljudfil och transkribering enbart skulle brukas av oss författare till det 

vetenskapliga arbetet. Vi meddelade även att ingen annan kommer ha tillgång till innehållet 

(transkriberingen och ljudfilerna) förutom oss författare och det kommer raderas efter att 

arbetet är godkänt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

Genom konfidentialitetskravet har vi säkerställt informanternas anonymitet genom att bevara 

materialet på ett säkert vis, så att ingen utomstående kan få tillgång till uppgifterna. Uppgifter 

i transkriberingen som kan indikera på vem de är, exempelvis namn eller annan tydlig 

markör, har tagits bort i syfte att avidentifiera informanten. Kvale och Brinkman belyser hur 

kamouflering av intervjupersonen kan ha sina risker, vissa förändringar av markörer såsom 

exempelvis nationalitet kan göra att tolkning kan bli meningslösa (Kvale & Brinkman, 2014, 

s. 323). Vi har således fört en diskussion om vad som är relevant att ta upp i studien som kan 

vara av värde (exempelvis ålder och när man fått diagnosen) och vad som kan uteslutas. Vid 

specifika citat där arbetsplatsen lyfts har vi benämnt deras yrken i bredare kategorier ifall de 

har en specifik roll som kan identifieras. Anledningen till att vi inte valt att skriva ut samtliga 

informanternas yrken är då vi inte anser att syftet med studien är att jämföra dessa utan enbart 
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lyfta berättelser av upplevelser därifrån. Enbart en gång i analysen lyfts en informants yrke 

upp då hon själv tar upp det i citatet, för att ge det kontext finns det kvar i texten men hennes 

särskilda yrke har kategoriserats som “pedagog”. Vad gäller samtyckeskravet, har vi valt att 

enbart intervjua personer över 18 år, då informanten är över 18 år behöver vi enbart ett 

samtycke från informanten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Utöver dessa ovanstående etiska aspekter har vi även tagit andra överväganden i beaktande. 

Vi förde en diskussion om att vi skulle försöka vara lyhörda för informanternas upplevelser, 

särskilt då känsliga ämnen kan dyka upp. Kvale & Brinkmann menar att man som forskare 

ska vara känslig för eventuella etiska överträdelser vid situationer där frågor blir för privata 

eller som kan uppfattas kritiska (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 105). Därav gjorde vi vårt 

bästa i att försöka vara lyhörda och försiktiga med följdfrågor som kan tänkas vara känsliga 

för informanten.  

 

5. Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen 

ADHD. Studien har delvis avgränsats genom att lyfta upplevelser av bemötande under 

skoltiden och arbetslivet och vad det inneburit för informanten. Vi har också valt att lyfta 

upplevelser av att som kvinna ha ADHD i relation till könsnormer. I detta avsnitt kommer vi 

presentera studiens resultat och parallellt analysera det som lyfts. Avsnittet för resultat och 

analys består av fyra huvudsakliga delar. I den första delen (5.1) redovisas bemötande under 

skoltiden samt vad bemötandet inneburit. I den andra delen (5.2) kommer vi redovisa 

bemötandet i arbetslivet som sedan avrundas med vad det bemötandet inneburit för individen. 

Dessa två delar kommer analyseras med hjälp av Erving Goffmans stigmateori samt Judith 

Butlers genusteori. I den tredje delen (5.3) av analysen kommer vi redogöra för upplevelser 

av att leva med ADHD som kvinna och med de könsnormer som finns och analysera 

materialet med hjälp av Butlers genusteori. Avslutningsvis kommer vi i den fjärde delen (5.4) 

summera väsentliga delar av kapitlet.  
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5.1 Bemötandet under skoltiden och dess betydelse 

5.1.1 Upplevelser av bemötande från skoltiden 

Vid frågor kring skoltiden delar informanterna likheter såväl som olikheter i upplevelser av 

bemötande. Tre underteman har särskilts för bemötande under skoltiden i relation till 

diagnosen: 1. Personen i fråga har blivit uppfångad av skolan och fått stöd, 2. Personen i 

fråga har inte blivit bemött alls, då varken den själv eller skolan haft misstankar om en 

diagnos, 3. Personen i fråga har själv haft misstankar om en diagnos och försökt söka stöd 

genom skolan men blivit nekad. Nästan alla informanter, förutom den yngsta, har åtminstone 

under högstadiet levt odiagnostiserade. Två informanter har fått diagnosen under 

gymnasietiden medan resterande har fått diagnosen mellan 20–36 årsåldern.  

Skolan kan tänkas vara en bra plats att fånga upp elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar då mycket tid spenderas med pedagoger. Majoriteten av 

informanterna uppger dock hur deras diagnos aldrig upptäcktes eller fångades upp av skolan. 

Av alla informanter var det en som hade blivit uppfångad i skolan, medan de övriga fick sin 

diagnos i samband med egna eller närståendes misstankar och därefter tagit initiativ i att söka 

stöd. För flera av informanterna var diagnosen inget som hade kommit på tals under 

skolperioden. För andra var det en kamp att försöka få en utredning när de själva misstänkte 

att de hade diagnosen. Både Anna och Nadia var informanter som själva misstänkte att de 

hade en diagnos. I nedanstående citat förklarar Anna att hon både i årskurs åtta/nio och första 

året på gymnasiet nekades en remiss från skolan till vården. Förklaringen till varför hon 

under första året på gymnasiet blev nekad var för att hon ansågs vara “duktig”: 

Anna: I typ åttan nian någon gång, då pratade jag med min [skol] kurator om att jag typ har ADHD, jag minns 

inte riktigt vad hon sa men de förnekade ju det och sen när jag gick gymnasiet i ettan så sa jag det till min 

sjuksköterska och då hade jag precis börjat och då sa hon ‘okej jag ska prata med dina lärare’ och sen en månad 

senare då när hon hade pratat med mina lärare så sa hon ‘nej men alla lärare tycker att du är så snäll och duktig 

så vi tror inte’.  

Att uppfattas som duktig av utomstående var ett återkommande tema bland informanterna. I 

nedanstående citat beskriver Nadia hur hon också setts vara duktig som liten och att det inte 

stämmer överens med stereotypen av en person med ADHD: 
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Nadia: När jag var liten var jag den duktigaste och det är ganska intressant för det brukar inte vara stereotypen 

för någon som har ADHD alls och det är därför jag tror att (...) asså liksom ingen tänkte på det. 

Utifrån denna beskrivning kan det tänkas att egenskaper som att vara snäll och duktig blir ett 

hinder från att få en ADHD-diagnos. Butler belyser hur kön görs med aktiva processer i form 

av sociala praktiker, med andra ord är kön något som görs (Butler, 2005, s. 14). Butler menar 

också att genom att bete sig i enlighet med genusnormerna upprätthålls och förstärks dessa 

normer (Butler, 2005, s. 16). Vi tolkar Annas och Nadias beskrivning av att vara en duktig 

flicka som ett beteende som är i enlighet med de förväntade kvinnliga könsnormerna. Trots 

att detta beteende kan uppfattas som positivt av omgivningen missgynnar det ens 

förutsättningar att kännas igen och kopplas till någon som kanske har ADHD eller behöver 

stöd. När vi fått lyssna till berättelser har vi fått uppfattningen av att om man utåt sett inte 

beter sig avvikande är det svårt för omgivningen att upptäcka att man har olika svårigheter i 

sin vardag. Ens “duktighet” gör alltså att omgivningen förbiser en och ens svårighet. Samtliga 

informanter berättar också om att det finns en bild av att ADHD är en typ av “pojk-diagnos” 

och att när folk tänker på ADHD så tänker de på en stökig och bråkig pojke som slänger 

stolar och klättrar på väggarna. Denna stereotypa bild skymmer delvis den sanna verkligheten 

om att det finns personer med ADHD utan sådana externaliserade och synbara symtom, men 

även att flickor kan ha diagnosen, med eller utan liknande symtom. Det Nadia beskriver som 

“stereotypen för ADHD”, kan kopplas till en av komponenterna för stigma som enligt Link 

m.fl. beskriver är andra steget i stigmatiseringsprocessen, det vill säga “stereotypisering”. Där 

är individen länkad till negativa egenskaper och fördomar (Link m.fl., 2001, s. 368–369). I 

just de fall med de informanterna som försökte söka stöd genom skolan, och bli igenkända 

(Diana, Anna och Nadia) kan Goffmans begrepp misskreditabel diskuteras. Goffman 

beskriver begreppet som att när man har ett stigma som inte är omedelbart märkbart för 

andra, en utmaning för en sådan person är att undvika att dess brister blir synliga för andra 

(Goffman, 2020, s. 75).  

Något som blir intressant i detta fall är att det kan finnas en dubbelsidighet av att bli erkänd 

som en person med ADHD. Å ena sidan ryms det negativa förväntningar på egenskaperna 

man besitter vilket borde underlätta att andra inte märker att man har diagnosen. Å andra 

sidan kan det vara av vikt att få sin diagnos erkänd för att få stödet och bemötandet man 

behöver. Genom att andra inte tror på att de har ADHD fråntas stigmat på ett sätt, vilket 

skulle kunna uppfattas som något positivt, samtidigt utsätts man för en förminskning. Flera 
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av informanterna beskriver känslan av att inte bli trodd på som förminskande och att bara för 

att det inte syns för andra eller är besvärligt för omgivningen betyder det inte att man inte har 

det tufft inombords. I just detta exempel kan därför en erkänd ADHD-diagnos vara av vikt än 

något man aktivt vill dölja. 

Alla informanter delar dock inte bilden av sig själv som “duktig flicka”. Intressant nog 

berättar flera informanter om att de haft “pojkiga” ADHD-symtom som barn. Många berättar 

om utagerande beteenden under skoltiden där de ofta hamnat i slagsmål med jämnåriga. 

Bortsett från att de är flickor beskriver de likheter i de symtom från denna tid, som kan 

kopplas till den stereotypa bilden som finns för en med ADHD. Sett till det borde det enligt 

tidigare forskning innebära att dessa symtom som är mer synliga borde leda till att man märks 

i större omfång av lärarna (Silva m.fl., 2020, s.1392). Vi har dock förstått att det är mer 

komplext än så. Trots dessa utagerande symtom är det ingen som tänkt att det kan ha handlat 

om en ADHD-diagnos. Diana, som är en av de informanterna som berättade att hon slogs 

mycket som barn, berättar i nedanstående citat att hon som barn hade flera symptom för en 

ADHD-diagnos. Trots det var det ingen som tänkte att hennes svårigheter kunde handla om 

en ADHD diagnos. 

Diana: Jag kommer också ihåg att varje gång jag haft utvecklingssamtal i skolan, då har de listat upp alla 

symtomen, de har sagt liksom ‘du är aldrig i tid, du sitter aldrig på din plats, du går alltid runt i klassrummet, du 

avslutar inte dina uppgifter, du fokuserar inte på lektionerna’, där och då tänkte jag inte på det så, men i 

efterhand när jag läst på om det har jag insett att ‘fan de har listat alla symptom på ADHD men det är ingen som 

har tänkt tanken att hon har ADHD’. 

Även fast Diana bryter mot könsnormerna/genusnormerna genom att inte bete sig som en 

flicka ska utan i enlighet med hur pojkar med ADHD kan göra, räcker inte det för att det ska 

misstänkas som en ADHD-diagnos. Detta kan återigen kopplas till att det finns en 

stereotypisk bild av ADHD, som skymmer verkligheten av att flickor/kvinnor också kan ha 

diagnosen, med eller utan utagerande symtom. I ovanstående exempel har vi delvis redovisat 

för de flickor som inte har typiska drag för ADHD, det vill säga “duktiga flickor”. Vi har 

också redovisat för hur en informant berättar om att hon haft typiska symtom för ADHD, men 

att trots det har ingen tänkt på att det kan handla om en ADHD-diagnos. Bemötandet som 

Diana återberättar om kan tolkas som att fokus inte i sig handlar om att hon har en eventuell 

ADHD-diagnos, utan att hon beter sig på ett sätt som kan ses som avvikande för hennes kön. 

Detta beteende ifrågasattes av läraren då det togs upp på utvecklingssamtalet som något 
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negativt och kan jämföras med begreppet Lassinantti i sin studie beskriver som normativ 

femininitet, som inrymmer förväntningar och ideal för hur man bör vara som flicka och 

kvinna (Lassinantti, 2014, s. 69). Att Dianas lärare tog upp detta under utvecklingssamtalet 

tolkar vi som en reaktion mot hur hon förväntas att bete sig - som en duktig flicka som inte 

stör. Här beter hon sig alltså inte i enlighet med de förväntade idealen för en flicka.  

Vid frågor kring hur informanterna blivit bemötta av lärare, klasskamrater och skolan som 

institution i relation till sin diagnos berättar nästan alla informanter att de inte känt sig 

bemötta i egenskap av diagnosen. Detta beror på att varken dem själva eller andra haft 

vetskap om att de har diagnosen, särskilt för tiden under grundskolan. Vi har valt att kalla 

detta bemötande för ett “icke-bemötande”, som också är ett slags av bemötande: 

Anna: Jag förstår att folk inte anade det, eller så här, mina lärare och sånt, det är förståeligt för jag var som sagt, 

jag är ju inte normen (...) jag menar fördomen, om man utgår från den fördomen så fattar jag att man inte ser att 

jag har haft ADHD eller har ADHD, så jag blev bemött som vem som helst egentligen... och blir fortfarande det.  

Anna beskriver att hon förstår om andra inte förstått eller förstår att hon har ADHD ifall man 

utgår från fördomar som finns om ADHD. Ett genomgående tema vi hittat i materialet är just 

fördomar och okunskap om diagnosen. Delvis en okunskap från omgivningen i vad ADHD 

innebär och vilka konsekvenser det ger i bemötande, men också en okunskap i att man själv 

har ADHD. Sett till detta “icke bemötande” är Goffmans begrepp misskrediterad och 

misskreditabel intressant att lyfta. Att vara misskrediterande handlar om att man som 

stigmatiserad individ antar att andra ser att man skiljer sig från andra och att ens olikhet 

märks. Begreppet misskreditabel handlar om att den stigmatiserade individen antar att ens 

“olikhet” inte märks av omgivningen (Goffman, 2020, s. 26).  

Det kan tänkas att eftersom många länge levt ovetandes om sin diagnos kan det upplevas som 

att begreppet stigma blir svårt att applicera under denna tidsperiod. Även om det finns ett 

stigma kring diagnosen, och även om man känt sig “onormal” eller dåligt bemött för ens 

svårigheter så har det inte varit i egenskap av att omgivningen haft kännedom kring ens 

diagnos. Det har inte heller handlat om att man aktivt undvikit att visa sina “brister” eller dolt 

dem. Detta är intressant att koppla till det Butler belyser om hur köns/genusidentiteter kan 

spelas “rätt” eller “fel” både medvetet och omedvetet (Butler, 2005, s. 16). Sett till det kan 

det även tänkas att trots att man själv inte kände till att man hade en ADHD-diagnos och att 

denna diagnos kunde utsätta en för stigma, kunde man som individ ändå ha symtom eller 
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brister som man aktivt dolt. Just det här belyser Goffman som en utmaning för en som är 

misskreditabel (Goffman, 2020, s. 75). Detta för att inte bli sedd på ett negativt sätt. Ur detta 

perspektiv kan personen ses som misskreditabel. Kanske var man duktig flicka omedvetet, 

eller så var man det medvetet för att undvika att ens “brister” skulle vara synliga för andra. 

Som tidigare nämnt gick majoriteten av informanterna utan en diagnos större delen av 

barndomen, dessa har vi kodat som de “icke-bemötta”. Det gjorde att det vidare blev svårt att 

besvara hur de blivit bemötta i relation till sin diagnos då varken de själva eller andra haft 

kännedom eller misstanke om diagnosen. En informant blev uppfångad av skolan och fick 

stöd, vilket vi valt att kalla och koda som “bemött”. Vad gäller de med misstankar om en 

diagnos och som lyfte det med omgivningen var det enklare att besvara hur de ansåg att de 

blivit bemötta i relation till sin diagnos/misstänka diagnos under denna tid. Vi har tidigare 

lyft Anna som beskrev att hon ansågs vara duktig och på grund av detta inte fick vidare stöd i 

utredning. Diana delar med sig om att hon under första året på gymnasiet misstänkte att hon 

hade en ADHD-diagnos och valde att samtala om det med sin mentor:  

Diana: I gymnasiet så misstänkte jag att jag hade någonting, så jag sa det till min mentor, hon skrattade åt mig 

och tyckte att ‘det är lätt att man vill ha en diagnos för att skylla på någonting’ för att det inte gick så bra för mig 

i skolan och det här var ju ettan på gymnasiet om jag minns rätt och sen tog jag aldrig upp det igen just för att 

hon liksom skrattade åt det. 

Detta bemötande har vi valt att kalla för ett “aktivt icke-bemötande”. Trots att Diana inte var 

säker på om hon hade diagnosen, tolkar vi det som att bemötandet kändes som en 

förminskning som gjorde att hon inte tog upp de här funderingarna igen med sin mentor. 

Mentorns kommentar om att folk skulle vilja ha en diagnos för att “skylla på någonting” kan 

tolkas som en form av okunskap och fördom kring inte bara ADHD utan även andra 

diagnoser. Det här är en av många kommentarer av fördomar som informanterna berättat om. 

Det slutade dock inte här för Diana, utan hon berättar vidare om när hon under tredje året i 

gymnasiet “upptäcktes” av en vikarie.  

Diana: Sen i trean på gymnasiet hade vi en vikarie i engelska och hon kom till mig och sa ‘vill du veta en 

hemlighet? jag har ADHD och jag märker att du, vi liknar liksom, det kanske inte är någonting men om det är 

okej för dig så skickar jag en remiss till psykiatrin så att du får prata med en läkare, är det inget så är det inget, 

men det är bra att dom vet om det är någonting’. 
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Detta kan liknas vid det Goffman beskriver som “grupper av sympatiska andra” som delas in 

i två kategorier: de egna och de upplysta. Det förstnämnda är relevant i ovanstående fall, det 

handlar om att en annan person delar samma stigma som en själv. Då denna person har 

erfarenhet av stigmat kan den ge en typ av handledning i hur man klarar sig i sitt stigma och 

blir en person att få moraliskt stöd från (Goffman, 2020, s. 46). På grund av att denna vikarie 

hade samma diagnos, kunde hon enklare se Diana och hennes svårigheter som något som 

skulle kunna vara kopplat till diagnosen. Att vikarien var en av “de egna” möjliggjorde att 

Diana kunde bemötas och bli sedd. Att bli sedd på det här sättet gjorde även att Diana kunde 

gå vidare för en utredning. Detta är intressant sett till att ens diagnos som å ena sidan kan ses 

som något negativt när det blir synligt, också kan bli fördelaktig för individen då det innebär 

att denne kan få rätt typ av stöd. Detta leder oss in i nästa del som handlar om betydelsen av 

bemötande och icke-bemötande i skolan.  

5.1.2 Betydelse av bemötandet, icke-bemötandet och aktivt icke-bemötande i 

skolan  

Ett “icke-bemötande” har vi tidigare beskrivit som ett bemötande där man inte blivit bemött i 

egenskap av ens diagnos då det inte funnits kännedom kring den. Då majoriteten fått sin 

diagnos sent som vuxna är det av vikt att belysa vilken betydelse bemötandet gett. Vi har 

upptäckt två sidor av “icke-bemötandet”, en positivt och en negativ sida. Mimmi resonerar 

kring hur det kanske hade varit att få en diagnos tidigare:  

Mimmi: Det är svårt att veta, hade jag fått det tidigare … det kanske hade skapat ännu mer problem, lärarnas 

fördomar, det vet jag inte. 

Det här kan tolkas som en “positiv” aspekt av att inte ha blivit bemött, då tidigare 

igenkänning av diagnosen eventuellt hade kunnat innebära mer problem i form av fördomar. 

Sett till detta kan icke-bemötandet, eller rättare sagt icke-kännedom kring diagnosen bidragit 

till att man skonats från en eventuell stigmatisering. Okunskapen i hur ADHD kan te sig kan 

ur ett perspektiv vara fördelaktig då individen undgår att stereotypiseras och tillskrivas 

egenskaper som kan tänkas finnas för diagnosen.  

Resterande delar av avsnittet handlar om de negativa sidorna med icke-bemötandet och aktivt 

icke-bemötande. När informanterna blivit frågade om hur skolgången upplevts berättar 

majoriteten att de haft det kämpigt i skolan med att få ihop skolarbete. Detta går i linje med 



 

 

32 

tidigare forskningen om hur kärnsymtomen påverkar ens akademiska prestationer (Silva 

m.fl., 2020, s. 1392). Flera informanter berättar att de behövt sjukanmäla sig från skolan för 

att kunna plugga hemma och på så vis få ihop arbetet och koncentrerar sig bättre. Diana 

berättar om den tuffa skolgången och att hon nu behöver plugga på folkhögskolan för att få 

en gymnasieexamen: 

Diana: Ja men min lärare trodde inte på mig, ingen gjorde någonting åt saken och det är ett stort problem, jag 

fick ingen hjälp, den hjälpen jag behövde i skolan (...) nu får jag göra om allt.  

Diana berättar att då ingen trodde att hon hade diagnosen, resulterade det i stort problem för 

henne i form av att hon inte fick något stöd i skolan för att ta sig igenom studierna. Detta 

aktivt icke-bemötande i form av okunskap av omgivningen, har inneburit att Diana inte 

kunnat få stöden hon behövt. Flera av informanterna beskriver att de lidit av låg självkänsla. 

Sandra förklarar att hon har fått kämpa mycket i skolan men att det ändå inte gått så bra som 

hon önskat.  

Sandra: I högstadiet ibland att jag ansträngde mig väldigt mycket, pluggade väldigt mycket hemma ibland, sen 

så gick det ändå inte så bra, sen så kanske det var någon annan som inte hade pluggat så mycket så gick det så 

mycket bättre för den och det kunde liksom, asså det kan ju sabba ens självkänsla ganska mycket även om man 

är olika är det otroligt tufft att det blir så liksom för att man jämför sig ju med andra. 

Detta går i linje med tidigare forskning om hur känslor av misslyckanden kan påverka ens 

självkänsla (Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3). Dåliga självkänslan som Sandra och flera 

informanter berättar om uppfattade vi också som närvarande än idag som vuxna.   

Att känslan av att inte få ihop saker påverkat ens självkänsla kan kopplas till Butlers 

genusbegrepp. När kvinnorna blivit medvetna om att de inte “lyckats” med sådant som de 

anser att de borde, i detta fall prestera bra i skolan, påverkar det deras självbild, särskilt när de 

jämför sig med andra. Performativitet betonar aktivt verksamma processer. Fokus ligger på 

att sociala praktiker aktivt skapar sociala kategorier så som exempelvis kön/genus (Butler, 

2005, s. 14). Vi tolkar att det här blir särskilt tydligt när de känner att de inte kan göra 

praktiker som upprätthåller bilden av den normativa kvinnan. Ser man skapandet av kön som 

en process blir det särskilt synligt när man inte är med och medverkar aktivt i enlighet till 

den. Sandra beskriver hur hon jämfört sig med andra. Personerna hon jämför sig med kan 

tänkas vara de som faktiskt handlar i enlighet med vad som förväntas för ens kön (de som 

“presterar bra”) och personer som inte har en ADHD-diagnos. Vad gäller samsjuklighet 
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berättar fyra av informanterna att de lidit av någon form av psykisk ohälsa. Detta var ingen 

specifik fråga i frågeguiden, vilket kan betyda att fler av informanterna lidit av någon typ av 

psykisk ohälsa men som inte togs upp under intervjutillfället.  
 

Anna: Jag pushade sönder mig och det påverkade min mentala hälsa jättemycket, jag var skitdeprimerad under 

gymnasiet. 

Tidigare forskning har visat prevalensen för samsjuklighet med ADHD, särskilt när den inte 

upptäcks förrän i vuxen ålder (Holthe & Langvik, 2017, s. 2–3). Anna beskriver hur hon 

ansträngde sig mycket i skolan under gymnasiet vilket påverkade hennes mentala hälsa till 

den grad att hon blev deprimerad. Hon menar att detta var en tid då hon särskilt hade behövt 

mer stöd. Vi tolkar det som att sen diagnostisering och bristande stöd under skoltiden varit en 

bidragande faktor för hennes mentala ohälsa. 

I samtal om icke-bemötande/aktivt icke-bemötande och att inte få en diagnos i tid och dess 

konsekvenser är det intressant att se hur diagnosen i vissa sammanhang kan innebära en typ 

av statusförlust. Statusförlust är en av de sista komponenterna i stigmaprocessen (Link m.fl., 

2001, s. 370–371). Samtidigt kan igenkänning av diagnosen innebära stöd och hjälp. Vart 

man väljer att dela med sig av sitt stigma har en avgörande faktor för ifall den mottas som 

något negativt eller något som kan förklara ens svårigheter och sin tur ge ett stöd från 

omgivningen. 

Sett till vad bemötandet inneburit kan vi se att det är i stor vikt att få mer kunskap om flickor 

med ADHD, särskilt i skolmiljön där de behöver mer stöd. I skolan kan det tänkas att det 

ligger mer ansvar i pedagogernas händer att se vilka svårigheter eleverna har och vilket stöd 

de kan behöva. I nästa avsnitt kommer vi gå in på bemötandet på arbetsplatser, här kan det 

finnas en tydligare gräns för skyldigheten att lägga sig i andras “hälsotillstånd”. Detta 

utesluter inte att individen inte kan bli bemött i egenskap av sin diagnos. 
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5.2 Bemötandet i arbetslivet och dess betydelse 

5.2.1 Upplevelser av bemötande i arbetslivet 

Om vi väljer att benämna ADHD som ett typ av stigma, är ADHD osynligt, och kan liknas 

vid det Goffman beskriver som “fläckar på den personliga karaktären” (Goffman, 2020, s. 9). 

Utifrån berättelserna som vi fått ta del av framkommer deras “stigma” endast om andra har 

kännedom kring den. Med andra ord kan de enbart bemötas i relation till sin diagnos om 

andra känner till den. Likt i kapitlet för upplevelser av bemötande i skolan är det svårt att 

diskutera upplevelser av bemötande ifall andra på arbetsplatsen inte känner till ens diagnos. 

Således har vi frågat informanterna om hur de ser på att berätta om sin diagnos för andra på 

sin arbetsplats och vad den inställningen beror på. När vi frågat informanterna om hur de ser 

på att berätta om sin diagnos på arbetsplatsen skiljer sig svaren. Huruvida man har positiva 

eller negativa erfarenheter av bemötande, påverkar hur öppen man ställer sig till att prata om 

sin diagnos. Vi har funnit fyra typer av inställningar: 1. De som pratar öppet om att ha sin 

diagnos, 2. De som väljer att inte prata om diagnosen, 3. De som läser in situationen och 

överväger kring om de ska dela med sig, samt 4. De som varken “skyltar” med det eller döljer 

det. Det som dock är gemensamt för samtliga är att alla har upplevt någon form av negativ, 

fördomsfull eller förminskande kommentar av omgivningen när de berättat att de har 

diagnosen. Dessa upplevelser är i likhet med den tidigare forskningen i Holthe och Langviks 

studie där deras informanter har upplevelser av förminskning av ADHD-diagnosen av 

omgivningen (Holthe & Langvik, 2017, s. 8). För vissa har detta resulterat i noga 

överväganden kring huruvida man ska berätta om sin diagnos eller inte, men också att aktivt 

inte prata om det och dölja det.  

Alba berättar att hon är öppen med att berätta att hon har en ADHD-diagnos på sin nuvarande 

arbetsplats, så har det dock inte alltid varit: 

Alba: Ja jag tror att den chefen som jag hade på den här fina skolan, hon var så mån om anseendet på skolan 

 (. . .) så att hon var nog rädd att det skulle se dåligt ut för skolans del medans de andra cheferna jag haft har sett 

det som en tillgång, de har sett mig som en tillgång i arbetslaget, min ADHD, snabbtänkthet och förmåga att 

liksom relatera till eleverna har varit en stor tillgång. 

Citatet visar att det skiljer sig i bemötande för hennes diagnos på olika arbetsplatser. På båda 

arbetsplatserna har hon arbetat som pedagog, i den första delen beskriver hon det som att 

chefen var rädd att det skulle förstöra skolans anseende ifall folk visste att hon hade 
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diagnosen. Detta kan tolkas som att diagnosen setts som en form av stigma i denna chefs 

ögon. På hennes nuvarande arbetsplats ses hennes diagnos istället som en tillgång. Detta är 

intressant och viktigt att lyfta - att ADHD inte nödvändigtvis behöver ses som ett stigma eller 

något negativt för alla. Goffmans stigmateori har hjälpt oss att förstå delar av berättelser 

kring upplevt stigma, men det har också hjälpt oss att förstå att det inte behöver ses som ett 

stigma i allas ögon. På den nuvarande arbetsplatsen ses hennes diagnos som en förmåga att 

relatera till eleverna. Det här kan jämföras med exemplet vi tidigare tog upp med Diana och 

hennes vikarie under gymnasiet som såg och lade märke till henne när ingen annan gjorde det 

just för att hon var det Goffman kallar för en av “de egna” (Goffman, 2020, s. 46). Även i 

Albas fall, verkar det vara förmånligt med en anställd som henne som kan se andra elever 

med eventuella svårigheter.  

Anna känner att hon delvis inte vill prata om sin diagnos för att hon inte känner ett behov att 

dela med sig av det samt att det inte har med andra att göra, men menar också att det finns en 

rädsla av att bli kategoriserad: 
 

Anna: Det känns som att de skulle haft en helt annan inställning om jag hade berättat för dem att jag hade 

ADHD, så det är väl en blandning av att det är nobody's business och att jag är rädd för att bli kategoriserad 

innan jag ens har fått visa mig. 

Det Anna beskriver kan jämföras med det Goffman beskriver som virtuella sociala identiteten 

och faktisk social identitet. I enlighet med Goffmans begrepp hade detta kunnat tolkas som 

att den virtuella (skenbara) sociala identiteten är mer fördelaktig att visa, då denna relaterar 

till hur en individ förväntas vara. Den faktiska sociala identiteten innefattar de kategorier 

individen faktiskt tillhör (Goffman, 2020, s. 10–11). Det går dock att tolka det Anna säger om 

att “visa sig” som att hon är mycket mer än sin diagnos och det som tillskrivs i den faktiska 

sociala identiteten. Även om den faktiska sociala identiteten kommer fram så anser hon inte 

att de egenskaperna går i linje med vem hon faktiskt är. Den faktiska sociala identiteten kan 

ses som den som innehåller de stereotypa förväntningarna som finns för diagnosen. I det 

Anna beskriver som “att visa sig” tolkar vi inte som den faktiska sociala identiteten med all 

dess fördomar, utan snarare något djupare. Rädslan för att bli kategoriserad av att visa den 

faktiska sociala identiteten kan tolkas som att den bilden som finns av ADHD, inte anses 

stämma överens med bilden hon själv har av sig själv. Goffman beskriver jagidentiteten som 

en individs självuppfattning (Goffman, 2020, s. 11) som i detta fall kan handla om det hon 
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menar med att “visa sig själv”. Även om den faktiska identiteten innefattar själva stigmat, 

identifierar hon sig inte med de egenskaperna och vill alltså få en chans att visa den hon 

tänker att hon är, innan hon tillskrivs egenskaper som hon inte identifierar sig med.  

Nadia berättar att hon inte vill att andra på arbetsplats ska veta om hennes diagnos, detta i 

rädsla om att bli stigmatiserad och annorlunda behandlad som hon upplevt förut:   

Nadia: Jag berättar det inte för främlingar för det har aldrig blivit bra, såhär på ett jobb ännu värre för där är det 

så viktigt med hur man presterar mycket mer och så fort att jag berättar om ADHD då kommer de liksom bara se 

det som en svaghet, oavsett om det är chef eller kamrat asså såhär kollega, till och med om jag behöver en 

anpassning så undviker jag att berätta utan löser det själv för att slippa den här ‘ughh Nadia, den som behöver 

anpassas’  medans löser jag det själv så bryr sig ingen. 

Nadia berättar hur diagnosen kan ses som en svaghet av andra. Vi tolkar Nadias beskrivande 

av att dölja sin diagnos med ett begrepp vi tidigare lyft från Goffman - misskreditabel, det vill 

säga ett stigma som inte omedelbart märks av omgivningen. I varje särskilt fall måste man 

bestämma sig för om man ska “visa” eller “inte visa” eller att tala om det eller inte (Goffman, 

2020, s. 75). I detta fall tar Nadia ett aktivt val i att inte prata om att hon har en ADHD-

diagnos för att undvika att bli stigmatiserad. Hon beskriver det som att det “aldrig blivit bra”, 

vilket vi tolkar som att hon har dåliga erfarenheter av bemötande efter att hon berättat om sin 

diagnos. Här kan det tolkas som att Nadia visar sin virtuella sociala identitet istället för den 

faktiska sociala identiteten för att skydda sig från stigmatisering. I citatet beskriver hon att 

prestation är viktigt och att hon upplever att diagnosen i andras ögon ses som en “svaghet” i 

arbetslivet. Detta kan jämföras med stereotypisering som Link m.fl. beskrivit som en 

komponent i stigma (Link & Phelan, 2001, s. 367-371) och att det som inryms i det Nadia 

beskriver som “svaghet” kan innefatta negativa egenskaper och fördomar från utomstående. 

Dessa svagheter hade ingen kanske tänkt på om de inte hade känt till hennes diagnos. Vi 

tolkar det som att när folk känner till att hon har ADHD, är hon det Goffman kallar för 

misskrediterad, det vill säga att omgivningen lagt märke till att hon skiljer sig från andra 

(Goffman, 2020, s. 26). Denna typ av inställning kring att prata om sin diagnos 

överensstämmer med upplevelser som togs upp hos de intervjuade i Glaser Holthe och 

Langviks studie, där upplevt stigma kring ens diagnos gör att man döljer den (Holthe & 

Langvik, 2017, s. 7–8). 
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Sandra berättar hur hon gör bedömningar i samtal kring huruvida hon väljer att prata om sin 

diagnos eller inte. Hon berättar om en tidigare incident där hon blev dåligt bemött i form av 

“konstiga kommentarer” vilket resulterat i att hon i efterhand ångrat att hon berättat om sin 

diagnos. Däremot menar hon att om hon bedömer att det finns ett läge och förtroende där hon 

kan berätta om det så gör hon det då det särskilt i arbetslivet kan kännas fördelaktigt att 

omgivningen vet om att hon har ADHD:   

Sandra: Sen så blir det så olika när man ibland kanske känner att man har ett läge kanske ska berätta för nån 

sådär på arbetsplats och så där liksom om man kanske känt lite förtroende (...), mest för att man jobbar med 

samma person ganska mycket, men om det uppstår någonting och någon skulle bli irriterad på mig så kan jag 

känna att det är skönt om det är någon jag litar på att den vet bara liksom (...) sen har jag också varit med om 

folk som har lagt konstiga kommentarer och då känner man liksom nä jag skulle bara vara tyst liksom, för nu 

känner jag mig väldigt obekväm istället. 

Förtroendet och läget som Sandra pratar om tolkar vi som viktiga faktorer för huruvida hon 

väljer att berätta om sin diagnos eller inte. Hon menar att informationen kan vara fördelaktig 

genom att den hon jobbar med vet om att hon har diagnosen ifall det skulle uppstå en 

situation där den andra känner sig irriterad. Om hon däremot blir bemött med negativa 

kommentarer kan det resultera i en känsla av ånger. Vi tolkar det också som att sådana 

erfarenheter av bemötande gjort henne mindre säker på när hon ska berätta om sin diagnos.  

Denna upplevelse kan jämföras med det Lassinantti belyser i sin studie om det hennes 

informanter berättar om kring hur arbetslivet är ett område där ens ADHD-diagnos kan 

upplevas som riskfylld att avslöja (Lassinantti, 2014, s. 115). Här behöver man göra 

överväganden för att välja huruvida man väljer att berätta om sin diagnos eller inte, utifrån 

tänkbara reaktioner det kan innebära i form av statusförlust och diskriminering (Lassinantti, 

2014, s. 125). I jämförelse med denna studie tolkar vi det som att det för Sandra antingen 

innebär en fördel att prata om sin diagnos då andra förstår hur hon fungerar bättre men att när 

hon bemöts av nedlåtande kommentarer känner sig obekväm och ångrar att hon berättade.  

Den fjärde inställningen vi upptäckt är den som varken skyltade med eller skämdes för sin 

diagnos: 

Diana: Det är ingenting som jag skyltar med, sen är det absolut inget jag skäms över men jag känner inte att det 

liksom definierar mig att det är inte sådär ‘Hej Diana ADHD’. Skulle det komma upp så absolut. 
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Vad gäller bemötande i relation till informanternas diagnos har samtliga upplevt negativa, 

förminskade eller fördomsfulla kommentarer. En återkommande typ av kommentar som 

informanterna beskrev som förminskande var när andra blir chockade när de får vetskap om 

deras diagnos: 

Sandra: ‘Äh du kan väl inte ha det?’. 

Diana: ‘Jaha har du ADHD? det märker man inte’. 

Detta är särskilt intressant ifall man utgår från Goffmans stigmabegrepp. Att stigmat inte syns 

eller märks skulle som tidigare nämnt kunna tolkas som något fördelaktigt då man slipper en 

eventuell diskriminering och statusförlust. Således när vi lyssnar till informanternas 

berättelser tolkar vi det som att det finns en vikt i att bli erkänd och få “stigmat” synligt, 

förutsatt att det ska vara gynnsamt på så vis att det ska resultera i stöd och förståelse. När 

kvinnorna istället får kommentarer om att det “inte märks” eller “du kan väl inte ha det” 

upplever de att deras svårigheter förminskas. Vi tolkar sådana kommentarer som brist på 

kunskap om ADHD av utomstående, som i sin tur gör att kvinnorna påminns om att de inte 

passar in i mallen för ADHD. Vi vill dock tydliggöra att flera informanter berättar om 

upplevelser där de känt sig annorlunda behandlade och missbedömda efter att deras diagnos 

kommit till kännedom för andra. Ett exempel är som vi tidigare nämnde om Nadia som 

berättade att “det aldrig blivit bra” om de kände till den. Det finns således upplevelser av 

bemötanden att bli kategoriserade efter att deras diagnos kommit till kännedom. Det finns 

även upplevelser av att andra förminskar deras svårigheter för att de inte passar in inom 

mallen för hur en med ADHD ska vara. 

Som i inledningen har fyra inställningar till hur man ser på att berätta om sin diagnos i 

arbetslivet beskrivits. Nedan kommer vi presentera betydelsen det fått av tidigare 

bemötanden. 

5.2.2 Betydelsen av bemötandet i arbetslivet  

Vad gäller hur öppen man är på sin arbetsplats med att berätta att man har en ADHD-diagnos, 

skiljer sig för informanterna. Samtliga informanter berättar om vanliga kommentarer de kan 

höra gällande diagnosen ADHD, men vi kan se hur olika kommentarer och bemötanden 

påverkat individerna olika. Vissa är öppna för att prata om sin diagnos på jobbet även om det 
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inneburit och kan innebära negativa kommentarer. För andra kan negativa kommentarer och 

fördomar i bemötande kring sin diagnos gjort att de antingen gör en övervägning innan de 

berättar för någon på en arbetsplats, eller inte pratar om det alls. Andra menar att de varken 

skyltar med det eller skäms över det (och aktivt döljer). Vi har tidigare lyft exempel på de 

olika inställningarna men vill också lyfta ett tydligt exempel på vad det inneburit att få ett 

gott bemötande på sin arbetsplats. 

Alba upplever positiva bemötandet på hennes nuvarande arbetsplats vilket i sin tur inneburit 

att hon vågar prata om sin diagnos och be om hjälp av kollegor. Hon berättar exempelvis hur 

hon och arbetskollegor byter uppgifter med varandra.  

Alba: När jag jobbade på den där fina skolan, då var det på ett annat sätt, där var det inte okej att be om hjälp 

och säga att jag har svårt för det här (...)  inga hjälpte varandra, sen bytte jag jobb, sen har jag bytt igen, när jag 

bytte igen hjälptes alla åt, det gör vi tillsammans och så var det på den arbetsplatsen jag är på nu också, jag är 

jättebra på många saker, sen visst det vissa saker jag är riktigt kass på grund av min ADHD då kan jag byta 

arbetsuppgifter som idag satt jag och gjorde arbetsuppgifter åt en annan kollega, då hjälper hon mig med nå 

annat liksom, det vi skulle göra idag är jag mycket mycket bättre på än vad hon är. 

I ovanstående delar (5.1 och 5.2) har vi haft avsikt att belysa upplevelser av bemötande under 

skoltid och arbetsliv samt vad det inneburit för informanterna. Vi har inom dessa delar ibland 

redan kommit in på delar av upplevelser av att leva med ADHD som kvinna men kommer i 

nedanstående del gå in med ytterligare exempel. 

5.3 Leva med ADHD som kvinna i relation till könsnormer 

I det tredje avsnittet av analysen kommer resultat framföras i förhållande till tredje 

frågeställningen genom återberättelser av kvinnornas upplevelser av att leva med diagnosen 

som kvinna i relation till könsnormer. 

5.3.1 Könsnormer 

Informanterna blev tillfrågade om upplevelser av att leva med diagnosen i relation till att ha 

varit flicka och kvinna idag. Flera av informanterna berättar om vilka krav och förväntningar 

de känner som kvinnor och vilka utmaningar de ställs inför. Med de svårigheter diagnosen 

kan medföra, till exempel nedsatta exekutiva funktioner, kan symptomen för ADHD utmana 
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det som förväntas av flickor och kvinnor. I nedanstående citat beskriver Alba hur hon med sin 

diagnos haft svårt att göra saker som förväntas av en som flicka/kvinna: 

Alba: Jag har liksom alltid fått höra baserat av min mamma ‘du är så slarvig, du gör inte det här, du kan inte det’ 

och jag har också väldigt svårt att göra praktiska saker liksom, det kommer också med min ADHD, svårt att 

orientera, bygga ihop saker, sticka, virka och allt sånt där som man förväntas göra som tjej, det har jag jättesvårt 

för. 

Även Ronya berättar om upplevelsen av att ens ADHD och de egenskaper man har inte känns 

“feminina”, även här kan diagnosen utmana de förväntningar som finns kring kvinnor: 

Ronya: Med de här egenskaperna så är det att du inte är feminin för din ADHD, jag tror också det ledde mycket 

till i mellanstadiet att man bara ‘not like other girls’ eller ‘tomboy’ och såna där grejer.  

 

Ronya berättar också hur hon har upplevelser av att inte känna sig feminin när hon har 

egenskaper eller beteenden som är “pojkigt” eller “manliga”. Butler beskriver hur 

köns/genusidentiteter kan spelas och beskriver hur femininiteter och maskuliniteter iscensätts 

dagligen. Ett exempel hon lyfter då är hur genom att som kvinna sitta med ihoppressade ben 

iscensätts och görs en kvinna, medan vid särade ben på en man iscensätts och görs en man. 

Särade ben innebär att man är utåtgående och expansiv i sina rörelser och syns på så vis, 

medan kvinnans ihoppressade ben indikerar på osynlighet (Butler, 2005, s. 16). Det Ronya 

beskriver om att “ens egenskaper inte gör en feminin”, kan tolkas som att eftersom hon inte 

handlar i enlighet med vad som förväntas av en kvinna som beter sig normativt till sitt kön 

utan mer maskulint, fråntas känslan av att vara kvinna. Detta är särskilt intressant sett till att 

kön enligt Butler är något som görs (Butler, 2005, s. 14). Hon beskriver egenskaperna som 

tillkommer med ADHD som icke-feminina och maskulina, vilket ger upphov till tankar om 

sig själv som “not like other girls” eller “tomboy”. 

 

Ewa går in på att hon tycker att det ställs höga krav på kvinnor i samhället och att det blir 

ytterligare svårt att göra det som förväntas av en med en funktionsnedsättning: 

Ewa: Jag tycker ju att det överlag ställs väldigt höga krav på kvinnor i vårt samhälle, jag ska vara perfekt 

anställd, jag ska vara morsa, jag ska vara perfekt fru, jag ska ha många vänner, man ska hinna med sjukt mycket 

grejer och man ska excellerar i varenda jävla område, med en funktionsnedsättning är det ganska svårt att göra,  

(...)  jag har inte, jag har liksom inte greppat det. 
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Detta citat lyfter det vi tidigare diskuterat kring hur de svårigheter som kan tillkomma med 

diagnosen kan försvåra vardagen på olika vis, särskilt sett till uppgifter som man förväntas 

göra som kvinna. Dessa var några av många citat där informanterna delade med sig 

upplevelser om att det kan kännas tufft att ha ADHD som kvinna. En informant som stack ut 

var dock Lara som berättade att hon inte upplever några särskilda utmaningar med att vara 

kvinna med ADHD idag men att det eventuellt kan bli en utmaning i framtiden: 

 
Lara: Jag skulle tro att det blir sen, den dagen jag förhoppningsvis blir mamma, för då, då behöver jag inte bara 

planera för mig, då behöver jag planera för barnen också (...), jag hoppas jag kan hitta en man som är väldigt 

asså strukturerad och organiserad och älskar att städa, så jag kan steppa undan lite. 

 

Trots att hon inte upplever några utmaningar idag som kvinna tänker hon att det kan komma 

senare i livet som mamma. Detta tolkar vi som att Lara har en bild av hur en mamma bör 

vara, men som hon tror att hon kommer ha svårt att leva upp till då det kräver planering, 

organisering och struktur - något som hon har svårigheter med. Vi tolkar det dock som att 

trots att hon ser det här som en utmaning i framtiden är hon öppen för att det kan få vara så. 

Vi tolkar det som att samtidigt som det kan kännas oroligt för framtiden är Lara mer 

accepterande för att inte ha dessa typiska kvinnliga egenskaper. Hon kan tänka sig “steppa 

undan” och att den hon bildar familj med ska kunna komplettera dessa delar som hon 

“saknar” eller upplever som utmanande. För att återkoppla till de egenskaper Lara beskriver 

vill vi återigen belysa att det finns en nedsatt exekutiv förmåga hos personer med ADHD. 

Detta innebär minskad aktivitet i impulsöverföring till vissa delar av hjärnan som innefattar 

viljemässig styrning av aktivitetsreglering, impulskontroll, uppmärksamhet, planering, 

organisation och samordning. (Socialstyrelsen, 2014, s. 17). Genom att bete sig i enlighet 

med rådande genusnormer upprätthålls och förstärks normerna (Butler, 2005, s. 16). De 

svårigheterna som Lara och flera av informanterna berättar om, särskilt sådant som berör de 

nedsatt exekutiva funktionerna, utmanar de kvinnliga könsroller och könsnormer som finns. 

Beter de sig inte enligt rådande genusnormer är de på så vis inte med och förstärker 

förväntade normerna. Det blir betydligt mer ansträngande att försöka uppnå dessa ideal och 

sätter stort ansvar på dem om omgivningen förväntar sig särskilda beteenden av dem.  
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5.3.2 Symtom i annorlunda uttryck som vuxen  
Informanterna berättar hur deras symptom har kommit till annorlunda uttryck som vuxen. 

Flera berättar att de inte är lika impulsiva och utåtagerande som de var med barn, utan att 

symptomen snarare blivit mer internaliserade. 

Anna berättar att hennes ADHD syntes mindre under gymnasietiden än som barn, när vi 

frågar vad hon tror det beror på svarar hon: 

Anna: Det blev mer internt plus att man som tjej bara liksom förväntas att agera mer tyst och mer lugn och 

liksom vara smarta och så vidare, så man tar åt sig det, man anammar den bilden fastän man inte vet [eller] vill, 

omedvetet så jag tror bara asså, patriarkatet asså. 

Anna beskriver det som att symtomen blev mer interna när hon blev äldre och att hon under 

senare år anammat bilden av hur en tjej förväntas vara - tyst, lugn och smart. Butler menar att 

genom att bete sig i enlighet med rådande genusnormer upprätthålls och förstärks normerna 

och att dessa kan spelas rätt såväl som fel medvetet och omedvetet (Butler, 2005, s. 16). Detta 

kan liknas vid det som Anna också beskriver som att man anammat bilden omedvetet för hur 

man bör vara som tjej. Borg Skoglund belyser hur symtom såsom hyperaktivitet och 

impulsivitet inte är synligt på samma vis i vuxen ålder, men att det kan handla om att 

symtomen då istället flyttat sig in i kroppen i form av exempelvis en oro (Borg Skoglund, 

2020, s. 27). Det Anna beskriver som internt kan kopplas till det Borg Skoglund belyser om 

hur symtom kvarstår i vuxen ålder men att de yttras på andra sätt. Nadia berättar hur hon kan 

se en skillnad i sin sociala förmåga: 

Nadia: De största är liksom min sociala förmåga, stor ändring, det går inte ens att jämför tycker jag men också 

att jag blev lugnare som tur, jag har blivit lite mer ‘läs av människor innan du är så jävla impulsiv och bara 

snackar’. 

En möjlig tolkning av citatet kan vara att man med stigande ålder blivit duktigare på att ta in 

de förväntningar som finns av omgivningen, särskilt i relation till att vara kvinna och att man 

medvetet spelar köns/genusidentiteter rätt (Butler, 2005, s. 16). SBU beskriver hur symtomen 

och svårighetsgraden kan skifta över tid för och att det i vissa fall kan handla om en 

“mognadsprocess” (SBU, 2012, s. 9). Detta kan tänkas vara en möjlig faktor. Vi tolkar det 

som att Lassinantti hade förklarat det Anna och Nadia beskriver som ett resultat av en könad 

socialiseringsprocess. Hon menar att när flickor och pojkar behandlas olika, leder det till att 
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man oftare som tjej har symtom såsom inåtriktad hyperaktivitet (Lassinantti, 2014, s. 193–

194). Ytterligare ett perspektiv som flera informanterna diskuterar kan tänkas orsaka denna 

förändring i symtom är medicinering. Nadia reflekterar kring hur medicinering kunnat ge en 

“lugnande” effekt på hennes symtom. Detta kan också ses som en förklaring för 

symtomändringar. Nadia är dock inte säker på om det handlar om medicinerna eller om det är 

för att hon blivit vuxen och aktivt tänkt på hur hon för sig.  

Nadia: Jag hade ju mediciner ett tag som jag faktiskt slutade använda efter plugget och det förbättrade många 

grejer som jag fortfarande känner är kvar trots att jag inte tar mediciner speciellt det sociala tror jag, lugnare av 

mig, mycket lugnare av mig nu än vad jag var innan och jag vet inte om det har att göra med medicinerna att 

göra eller att jag blivit vuxen och aktivt tänker på att vara lugnare eller aktivt försöker såhär, socialt att det ska 

vara nice liksom. 

Det kan utifrån materialet tolkas som att det finns tre eventuella orsaker för förändringar av 

symtom: som en mognadsprocess där man helt enkelt blivit vuxen, en effekt av en könas 

socialiseringsprocess eller medicinering.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultaten från studien visar hur majoriteten av informanterna gått obemärkta förbi under 

skoltiden, särskilt under grundskolan, trots att flera visat vanliga ADHD-symtom. Detta 

bemötande har vi utifrån informanternas upplevelser tolkat som ett dåligt bemötande. Enbart 

en av informanterna “upptäcktes” i skolan och påbörjade sin utredning därifrån, vi har tolkat 

det som ett bra bemötande som fler hade önskat. Flera som misstänkt att de kan ha en 

ADHD-diagnos och som sökt stöd i skolan blev nekade en vidare utredning och remiss då de 

ansetts vara “duktiga”. Detta bemötande har vi utifrån informanternas upplevelser tolkat som 

ett dåligt bemötande. Betydelsen av bemötandet de fått samt icke-bemötandet i egenskap av 

sin diagnos har inneburit en rad konsekvenser. Majoriteten av informanterna berättar att de 

har haft det kämpigt i skolan, lidit av psykisk ohälsa och låg självkänsla. En “positiv 

konsekvens” av att andra inte vetat eller trott att man har en diagnos kan tänkas vara att man 

sluppit eventuella fördomar. Samtidigt har flera upplevt att det hade varit betydelsefullt om 

deras diagnos hade erkänts för att få rätt stöd och hjälp. Dessa delar har analyserats med 

Goffmans stigmateori. Om man väljer att benämna ADHD som ett typ av stigma, så har 

resultaten visat att den dubbelsidig. Diagnosen kan å ena sidan ses som ett stigma som man 
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inte vill ska bli synlig (men inte i alla kontexter), å andra sidan finns det en vikt i att få sin 

diagnos fastställd samt berätta om den för andra, förutsatt att det leder till något bra.  

Vad gäller arbetsliv har vi förstått att individen haft mer självständigt ansvar i om den valt att 

berätta att den har en diagnos, vilket påverkar om man från början fått ett bemötande i 

egenskap av kännedom kring diagnosen. Informanterna ställer sig olika till ifall de är öppna 

med sin diagnos, fyra typer av inställningar har upptäckts: 1. De som pratar öppet om sin 

diagnos, 2. De som väljer att inte prata om diagnosen, 3. De som läser in situationen och 

överväger kring om de ska dela med sig samt 4. De som varken “skyltar” med diagnosen eller 

döljer den. Bemötandet de tidigare fått för diagnosen har för vissa av informanterna inneburit 

att de påverkats så pass mycket att de väljer att inte berätta om att de har en diagnos längre. 

Andra anser att det kan kännas skönt att prata om det, men att man enbart gör det när det 

känns lägligt.  

Vad gäller att leva med ADHD som kvinna har vi analyserat upplevelserna med hjälp av 

Butler genusteori. De svårigheter som kommer med diagnosen (exempelvis nedsatta 

exekutiva funktioner) “hotar” könsnormerna som finns för kvinnor. Resultatet visade även 

hur informanterna upplevde att deras symtom förändrats i vuxen ålder och att de inte är lika 

“utagerande” eller impulsiva. Detta har diskuterats som ett eventuellt resultat av en 

mognadsprocess, socialiseringsprocess eller medicinering. 

 

6. Avslutande diskussion  

I kommande avsnitt som utgör det sista kapitlet av arbetet ska vi diskutera resultatet från 

analyskapitlet samt göra en diskussion av resultat och analysen i relation till olika delar av 

studien. Vi har valt att dela upp kapitlet så att första delen (6.1) utgör en sammanfattning av 

resultatet sammanknutet med studiens syfte och frågeställning. Den andra delen (6.2) 

innefattas av en diskussion och reflektion över studiens resultat i relation till teorierna och 

tidigare forskning. Den tredje delen (6.3) består av en diskussion av metodvalet och dess 

användning kopplat till studiens insamlade resultat. Den fjärde och avslutande delen (6.4) 

diskuteras de slutsatser vi åstadkommit med vår studie och vilka relevanta praktiska 

implikationer den kan bidra med till framtida studier.        
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6.1 Sammanfattning och slutsatser 

ADHD har historiskt sett varit en diagnos som observerats och diagnostiserats bland pojkar 

(Borg Skoglund, 2020, s. 74). Vi vet att könsrelaterade skillnader finns (Socialstyrelsen, 

2014, s.16) och att symtomen kan yttra sig olika för flickor/kvinnor och pojkar/män (Skogli 

m.fl., 2013, s. 1–2). Vi vet också att forskning om flickor och kvinnor med ADHD 

försummats och att kunskapen kring denna stora grupp är låg (Borg Skoglund, 2020, s. 13). 

Syftet med arbetet har således varit att komma åt kvinnors upplevelser av att leva med 

diagnosen ADHD. Vi närmat oss vårt syfte genom våra tre frågeställningar: 

- Hur upplever kvinnor med ADHD bemötandet de har fått i relation till sin diagnos 

under skoltiden och vilken betydelse det har fått i deras liv? 

- Hur upplever kvinnor med ADHD bemötandet de har fått i relation till sin diagnos 

under arbetslivet och vilken betydelse det har fått i deras liv? 

- Hur upplever kvinnor med ADHD att det är att leva med diagnosen i relation till 

kvinnliga könsnormer som finns i samhället? 

Studiens första frågeställning hade i syfte att redogöra för hur bemötande av informanternas 

diagnos upplevts under skoltiden och vilken betydelse det fått. Detta analyserade vi med hjälp 

av Goffmans stigmateori samt Butlers genusteori. Studien har visat att det finns skilda 

upplevelser av bemötande. De flesta har åtminstone gått utan en diagnos i grundskolan där 

ingen omkring eller i skolan märkt att en diagnos skulle kunna finnas trots att flera visat 

vanliga ADHD-symtom. Detta har vi valt att kalla för ett icke-bemötande. Vi kan därav inte 

diskutera bemötande i egenskap av andras kännedom kring diagnosen för sådana informanter, 

utan enbart vad förbiseendet inneburit. Tre informanter berättar om upplevelser av att ha 

blivit missbedömda av lärare under gymnasietiden, detta bemötande har vi valt att kalla för 

ett aktivt icke-bemötande. Två av informanterna beskriver hur de misstänkte att de hade en 

ADHD diagnos under gymnasietiden och försökte prata med lärare om det men blev inte 

trodda på då de setts som “duktiga”. En annan informant berättar att hennes lärare bemötte 

hennes försök i att söka stöd för en diagnos som ett sätt att skylla sina betyg på. Det vi kodat 

som bemött berör enbart en informant, som fångades upp av skolan och skickades vidare med 

remiss, detta skedde under första året på gymnasiet.  
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Betydelsen av ett icke-bemötande och aktivt icke-bemötande, det vill säga avsaknandet av ett 

bemötande i relation till sin diagnos i form av stöd, har bidragit till att flera haft svårigheter 

att hänga med under skolgången och klara av skolarbete. Flera informanter berättar också att 

de haft låg självkänsla som resultat av flera “misslyckanden” i livet där de inte kunnat 

prestera på ett sätt de vill. Vi kunde även se hur flera berättade om samsjuklighet, särskilt i 

form av psykisk ohälsa under olika perioder av livet. En positiv aspekt som diskuterats 

gällande icke-bemötandet har dock varit att det eventuellt gjort att man undgått fördomsfullt 

bemötande i tidigare ålder. 

Studiens andra frågeställning hade i syfte att undersöka hur bemötande av ens diagnos 

upplevts under arbetslivet och vilken betydelse det fått. Detta analyserade med Goffmans 

stigmateori. Ett aktivt bemötande har enbart skett om omgivningen haft kännedom kring 

personens diagnos. Vi kunde se att samtliga informanterna hade upplevelser av fördomsfulla, 

förminskande eller negativa kommentarer gällande sin diagnos. Trots det ställde sig alla olika 

i hur öppna de var med att prata om diagnosen. Fyra typer av inställningar har upptäckts: 1. 

De som pratar öppet om sin diagnos, 2. De som väljer att inte prata om diagnosen, 3. De som 

läser in situationen och överväger kring om de ska dela med sig, samt 4. De som varken 

“skyltar” med det eller döljer sin diagnos.  

En av informanterna hade bra upplevelser av bemötandet på sin nuvarande arbetsplats, vilket 

gjorde att hon kunde prata öppet om sin diagnos och ibland byta arbetsuppgifter med kollegor 

till några som passade henne bättre. På hennes tidigare arbetsplats fick hon inte prata om sin 

diagnos då det ansågs försämra skolans anseende. Andra informanter har tidigare erfarenheter 

av negativa bemötanden som i sin tur lett till att de antingen valt att inte prata om sin diagnos, 

eller att de gjort övervägningar för när det lämpar sig att prata om den eller inte. Vi hade även 

informanter som varken kände att de behövde dölja det eller skylta med sin diagnos. 

Studiens tredje frågeställning hade i syfte att undersöka hur kvinnorna i studien upplevde att 

det var att leva med diagnosen i relation till att vara kvinna med de könsnormer som finns i 

dagens samhälle. Detta analyserades med hjälp av Butlers genusteori. Studien har visat hur 

flera upplever att vanliga svårigheter och symtom som kommer med att ha ADHD utmanat de 

kvinnliga könsnormerna. Flera berättar även att de upplevt en förändring av symtom i vuxen 

ålder, vilket de själva reflekterat kring kan bero på att de blivit äldre och mer duktiga på att 

anpassa sig eller att man anammat bilden av hur en kvinna ska vara. En annan möjlig 
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anledning kan vara att medicinering hjälpt och gett en “lugnande” effekt. Vi får också ta del 

av en upplevelse av att känna sig mindre feminin med de “pojkiga” eller manligt kodade 

egenskaper eller symtom informanten ger uttryck för.  

En av informanterna stack ut från resterande och berättade att hon idag som vuxen kvinna 

inte hade upplevelser av att det var utmanande att vara kvinna med ADHD. Hon menade 

således att det eventuellt kan bli en utmaning i framtiden som mamma då det ställs mer krav 

på henne som kvinna, som hon kan ha svårigheter med att uppnå. Ytterligare något som vi 

vill tillägga som svar på denna frågeställning men som tas upp i första delen av analysen är 

att flera känner sig förbisedda som kvinnor med ADHD. Detta gäller både de kvinnor som 

agerat i enlighet med könsnormer och som “duktig flicka” men även de som haft vanliga 

ADHD-symtom.  

6.2 Diskussion av studiens resultat och analys i relation till tidigare 

forskning och teoretiska ramverk 

Utifrån den sammanlagda bilden av analysens slutsatser i relation till den tidigare forskningen 

kunde vi se hur flera delar av resultatet gick i linje med den tidigare forskningen.  

Tidigare forskning har visat hur flickor och kvinnor kan ha dolda symtom (Quinn, 2005, s. 

579) och att symtom såsom impulsivitet kan minska i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 2014, s. 

15). Detta är också något vi påvisat i vår studie, särskilt när informanterna blivit äldre. Det 

här har i tidigt skede resulterat i att de inte uppfattats som någon med diagnosen ADHD. 

Carlsson Kendall belyser hur många med ADHD har svårigheter att klara av skolan (Carlsson 

Kendall, 2015, s. 78), detta kan bero på kärnsymtomen för ADHD kan påverka de 

akademiska prestationerna (Silva m.fl., 2020, s. 1392). Svårigheter under skoltiden var något 

som vi även fann i vår studie som går i linje med den tidigare forskningen.  

Den tidigare forskningen har också belyst hur upprepande antal gånger av misslyckanden 

eller känslor av otillräcklighet kan påverka individens självkänsla (Holthe & Langvik, 2017, 

s. 2–3). Flera av våra informanter berättade om hur det kunde upplevas jobbigt att inte lyckas 

med saker som förväntas av dem eller när de jämför sig med andra och ser att de inte kan 

lyckas på samma vis. Flera informanter berättar om hur de lidit av samsjuklighet, särskilt i 

form av internaliserade försämringar såsom depression och ångest vilket tidigare forskningen 
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också visat flera exempel på (Skogli m.fl., 2013, s. 2; Lassinantti, 2014, s. 30; Holthe & 

Langvik, 2017, s. 2–3; Anker m.fl., 2018, s. 1).  

Tidigare forskning har visat att det finns en oro i att avslöja sin ADHD diagnos för andra 

(Lassinantti, 2014, s. 115; Holthe & Langvik, 2017, s. 7–8). Detta var även något vi kunde 

hitta bland några av informanterna men att inställningarna skiljer sig. Vissa valde att vara 

öppna och berätta för andra om sin diagnos beroende på de övervägningar de gjort. 

Övervägningar för huruvida våra informanter berättar om sin diagnos är likt det Lassinantti 

berättar att en del av hennes informanter gjorde (Lassinantti, 2014, s. 125).  

Vad gäller upplevelser av att vara kvinna och leva med ADHD framkom det flera olika 

berättelser och upplevelser från informanterna som indikerade på att könsnormerna 

utmanades av ADHD-symtomen. Tidigare forskning har visat just det att symtomen som är 

utåtagerande går emot de kvinnliga könsrollsförväntningarna (Borg Skoglund, 2020, s. 83).  

Sammanfattningsvis kunde vi finna många likheter i våra resultat med den tidigare 

forskningen. Något vi dock kunde se hos vissa informanter, som vi upplevde skiljde sig från 

den tidigare forskningen var att alla informanter inte såg diagnosen som ett stigma. Miljön de 

befann sig i var avgörande för omgivningens synsätt och bemötande av diagnosen. Detta har 

vi i efterhand likväl uppmärksammat som något som gick emot vår förförståelse då tidigare 

inläsning av forskning och teorier gett oss intryck av att det kan upplevas svårt att prata om 

diagnosen för många. Resultaten som ställts emot tidigare forskning kan även diskuteras i 

relation till reliabilitet och generalisering, mer om det kommer vi diskutera i avsnitt 6.3. 

Något ytterligare som vi ansåg “bestred” den tidigare forskningen var att synliga symtom 

borde göra att man märks i större omfång av lärare (Silva m.fl., 2020, s. 1392). För de tjejer 

som hade utagerande symtom uppfattades de inte som elever som skulle kunna ha en diagnos. 

Detta har dock problematiserats i analysen som något mer komplext, men vi ville belysa det i 

denna del för att synliggöra att ett förbiseende kvarstår även om man som tjej har samma 

symtom som killar, och att det rotar sig i något djupare än enbart symtomen. 

De teoretiska ingångarna som vi har valt för vår undersökning har gett en inblick i hur 

upplevelserna skulle kunna tolkas och analyseras. Med hjälp av Butlers genusteori har vi 

kunnat analysera upplevelser av att vara kvinna med ADHD och vilka utmaningar 

könsnormer kan innebära för individen. Goffmans stigmateori har hjälpt oss förstå hur 
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ADHD eventuellt kan ses som ett stigma som i sin tur påverkar ens förhållningssätt till hur 

öppen man vill vara om sin diagnos samt vad det inneburit för bemötande av omgivningen. 

Stigmateorin har dessutom hjälpt oss att förstå att alla informanter och andra på exempelvis 

arbetsplatsen inte alltid upplever eller ser ADHD som ett stigma, utan det skiljer sig från 

person till person och miljön man är i. 

Med de valda teoretiska ramverken har vi inte kunnat uttala oss något djupare vad gäller 

interaktionsordning i miljöerna vi berört, såsom på arbetsplats och skolan. En analys med en 

sådan teoretisk ingång hade varit intressant för att förstå varför man gör vissa val i sitt 

förhållningssätt i relation till ens diagnos. Det hade också varit intressant att se hur det yttre 

påverkar hur man väljer att föra sig och vad avvikelse från ordningen kan innebära. Vi har 

inte heller kunnat gå in djupare på identitetsskapande vilket hade varit intressant i detta fall 

för att få en djupare inblick i vad diagnosen kan innebära för ens identitet och 

identitetsskapande. Något ytterligare vi inte kunnat uttala oss om är känslohantering i relation 

till den bemötande omgivningen som också hade varit intressant. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och metod 

Valet av metod i relation till resultat kommer nedan att diskuteras. En svårighet som uppkom 

vad gäller metodval var vilka frågor i intervjuguiden vi ansåg vara lämpliga i relation till 

frågeställningarna samt syftet och kunskapsluckan vi ville bidra till att fylla. Detta upplever 

vi i sin tur påverkat utfallet av det insamlade materialet för att vissa frågor eventuellt inte 

täckt alla delar vi haft intresse för. Vi är medvetna om att det här kan tänkas ha påverkat 

arbetets validitet. Således gav semistrukturerade intervjuer oss samtidigt möjlighet att lyssna 

till informanternas berättelser och spinna vidare på spår de själva kom in på och frågor som vi 

kanske inte hade med i intervjuguiden men som lämpade sig för studiens syfte. Ett spår som 

särskilt var intressant, som vi sedan insåg hade varit viktig att fråga samtliga informanter om 

var samsjuklighet.  

Något ytterligare vi anser format resultaten och gett en spridning i vissa upplevelser är att vi 

hade ett brett åldersspann för informanterna, samt att de fanns en spridning i vilken ålder 

informanterna var när de fått sin diagnos. Detta har i sin tur gjort att informanterna har 

återberättelser från olika tider, dessutom har många olika livserfarenheter sett till deras ålder. 

Vissa var exempelvis föräldrar och hade längre arbetslivserfarenhet medan den yngsta 
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studerade på gymnasiet och endast arbetat en kortare tid. Utöver det finns det spridning i 

bakgrunden i form av bransch de arbetar inom och vilka skolor de gått på vilket kunnat 

påverka spridning i upplevelserna. Hade en tydligare avgränsning gjorts, exempelvis i ålder 

och bransch, kanske det hade resulterat i mindre spridning i vissa upplevelser och “säkrare” 

slutsatser. Dessutom anser vi att vi i informationsbrevet borde gjort en avgränsning i vilken 

ålder man fått sin diagnos. Då ingen sådan avgränsning fanns blev det svårt för flera 

informanter att uttala sig om ett bemötande från exempelvis skoltiden, då varken de eller 

omgivningen hade kännedom kring deras diagnos. Att avgränsning för vilken ålder man fått 

inte gjordes kan tänkas påverka studiens validitet (då vissa informanter inte kunde reflektera 

kring bemötande i skoltiden), trots det analyserade vi ett sådant icke-bemötande också som 

ett typ av bemötande, vilket i sig också är relevant utifrån frågeställningen och den tidigare 

forskningen. Vi har kunnat dra slutsatser i form av formuleringar såsom “flera upplevde” 

eller “majoriteten upplevde”. Trots att syftet med studien, särskilt sett till antalet informanter 

inte varit att generalisera våra svar har denna spridning begränsat oss i att kunna uttala oss om 

att samtliga informanter ställer sig lika till alla frågor. Det kan också tänkas bero på studiens 

mättnad, eller icke-mättnad där vi förmodligen behövt åtminstone ett lite större urval för att 

få en sådan mättnad. Denna spridning i vissa frågor kan vara slumpad och som tidigare nämnt 

bero på spridda åldrar och bakgrunder. Vi anser dock att det varit viktigt och intressant att 

lyfta olika upplevelser och att det samtidigt kan vara bra att vi fått flera perspektiv som visar 

hur individuellt det kan vara att ha en diagnos. Utöver det innebar de semistrukturerade 

intervjuerna att samtliga intervjuer inte var likformiga, men det gav oss möjligheten att 

spinna vidare på delar av den unika kvinnans upplevelser.  

Med detta sagt vill vi synliggöra att vi anser att arbetet i relation till metodval haft brister. 

Genom att lyfta dessa kan vi dock vara transparenta i vad de inneburit och kan innebära vid 

replikering av denna studie och vikten av val av metod som måste tas i mer noggrann 

betraktelse för att det inte ska bli bristande.  
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6.4 Implikationer för vidare forskning  

Resultaten visar på vilka konsekvenser det får för kvinnor att inte få sin diagnos i tid. Även 

om diagnosen kan medföra en känsla av stigma berättar flera hur en tidigare diagnostisering 

kunnat förklara mycket av det informanterna haft svårigheter med och sett som svagheter. En 

tidigare diagnostisering hade också kunnat hjälpa informanterna gällande skolprestation och 

självbild. Därav kan “stigmat” tolkas som dubbelsidigt. Vi hoppas att den här studien gett en 

inblick i hur ADHD hos flickor och kvinnor kan tas i form och upplevas. Vilket i sin tur kan 

ge kunskap i hur symtom kan se ut eller vad vårt bemötande kan få för innebörd. 

Något vi vill lyfta fram för framtida forskning är ett intersektionellt perspektiv på fenomenet. 

En insikt vi fick efter att ha lyssnat på samtliga berättelser var hur individen kan påverkas av 

flera faktorer samtidigt som individen har en ADHD-diagnos. På ett sätt har vi kommit åt 

detta begrepp då vi lyft två markörer med ens identitet som kan tänkas påverka ens 

förutsättningar - kön och funktionsnedsättning. Således kom flera aspekter på tals under 

intervjuerna som kan tolkas som “dubbla stigma” eller markörer som i sin tur gör att 

informanterna kan ha olika upplevelser. Exempelvis om man har fler funktionsnedsättningar 

utöver ens ADHD (synliga såväl som osynliga), klassbakgrund eller etnicitet. Sett till det 

hade samma forskning med ett intersektionellt perspektiv varit intressant. 

Vad gäller frågan kring om vidare forskning kan utgå från vår studie har vi tidigare belyst 

vilka brister studien haft, men med en annan tillämpning av metod hade förmodligen 

intressanta och viktiga resultat kunnat komma fram. Exempelvis hade det sett till 

symtomändringar i växande ålder och olika miljöer man rör sig i varit intressant att göra en 

longitudinell studie. Att följa informanterna över en tid hade kunnat visat vilka upplevelser 

informanterna har i förhållande till samhälleliga förändringar eller olika institutioner 

kvinnorna befinner sig i. Detta är särskilt intressant då exempelvis skolan som institution 

förändrats och kan fortsätta förändras vilket kan tänkas påverka bemötande. Det kan också 

vara särskilt intressant för att också se hur det skiljer sig mellan de olika generationerna. Sett 

till att vi haft ett begränsat antal informanter hade det varit intressant att göra om denna studie 

med ett betydligt större urval genom en kvantitativ studie. Vidare forskning kan också tänkas 

inspireras av denna studie men specificera åldrar på informanter och studera upplevelser från 

olika generationer och jämföra dessa. Samma gäller en tydligare avgränsning i yrken och 

branscher för att studera hur bemötande kan skilja sig där. 
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8. BILAGOR 
8.1 Bilaga 1. Intervjuguiden  

Inledande frågor om ens diagnos / erfarenheter  

1.  Hur gammal är du? 

2. Skulle du kunna berätta lite kort om dig och vad du har för sysselsättning idag?  

3.  Vilken typ av ADHD har du?   

4.  Har du fler diagnoser än ADHD? 

5. Hur gammal var du när du fick din diagnos? 

6. Hur gick processen till att få din utredning?  

7. Hur kändes det att få din diagnos? 

8. Vad betyder ADHD för dig? 

9. Vilken uppfattning tror du andra har av ADHD?  

10. Vad tänker du om det? 

Tema 1 Barndom & skoltid / utbildning (grundskolan och gymnasiet) 

1. Hur skulle du säga att din ADHD tog i uttryck som barn i skolan?  

2. Upplever du att din skolgång påverkats av din ADHD?  

3. Hur blev du bemött som barn under din skoltid i relation till din diagnos?  

a) av klasskamrater (andra tjejer, killar i klassen)  

b) av lärare 

c) av skolan som institution 

d) Hur var det att förhålla dig i vardagen som tjej med ADHD?  

      4. När du ser tillbaka på denna tid - Finns det något stöd du inte fick av omgivningen        

men som du tror hade varit hjälpsamt i relation till din diagnos?  

Tema 2 vuxenlivet & arbetslivet 

1.  Hur är det att leva med ADHD idag skulle du säga? 

2. Vilka utmaningar möter du i idag relation till din diagnos? 

3. Upplever du att dina symptom förändrats/tagits i annorlunda uttryck i vuxen ålder?  

4. Hur är det att ha ADHD som kvinna tycker du? 
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5. Arbetar du idag/har du arbetat?  

6. På din nuvarande arbetsplats eller på en tidigare arbetsplats som du arbetat på, tycker 

du att ditt arbetsliv påverkats av din ADHD? I såna fall hur då?  

7.  Brukar du berätta för andra på din arbetsplats att du har ADHD?  

8. Hur upplever du att du har blivit bemött av  

a) Kollegor i relation till din diagnos?  

b) Arbetsgivare/chef i relation till din diagnos?  

      9. Finns det något hjälpmedel i din vardag idag som du tycker funkar bra?  

      10. Finns det något du skulle vilja tillägga innan intervjun avslutas? 
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8.2 Bilaga 2. Informationsbrev 

Informationsbrev för intervjustudie 
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi kvinnors 

upplevelser av att leva med diagnosen ADHD. ADHD är en välstuderad diagnos som främst 

kopplats till pojkar medan forskning kring flickor/kvinnor med diagnosen inte gjorts i samma 

omfattning. Således är syftet med vårt examensarbete att lyfta upplevelser med att leva med 

diagnosen ADHD som kvinna samt hur det är att ha diagnosen i relation till vardagen.  

 

Vi vill därför träffa dig som identifierar dig som kvinna, är över 18 år, har diagnosen ADHD 

(eller ADD) och som antingen arbetar nu eller har arbetat vid något tillfälle. Intervjun kommer 

ta cirka 60 minuter och genomförs digitalt över zoom någon gång mellan slutet av november 

till mitten av december. Intervjun kommer att spelas in för att kunna användas som 

analysmaterial i våran studie. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan särskild 

förklaring avbryta.  

 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Citat från intervjun kan komma att lyftas fram i uppsatsen, dock kommer 

materialet att avidentifieras. När vi är klara med vårt arbete kommer ljudfil och anteckningar 

att förstöras. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid 

den Sociologiska institutionen.  

 
Om du har några frågor gällande arbetet, tveka inte att höra av dig till någon av oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Chila Amin och Michall Hussain  

Sociologistudenter, Uppsala universitet 

Chila                                                    Michall 

Telefon: xxx - xxx xx xx                     Telefon xxx -  xxx xx xx 

E-post: xxx               E-post: xxx 
Handledare: Gökhan Kaya, Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet, e-post: xxx 
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8.3 Bilaga 3. Deklaration av arbetsfördelningen    

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %   

Tidigare forskning 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %   

Teorikapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %   

Metodkapitel 

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 %   

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 % 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 % 

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Bilagor 

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 % 



 

 

59 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Skriv under nedan: 

Ort, Datum:  

Författare 1:  Chila Mohammed Amin  

Namnförtydligande: Chila Mohammed Amin  

Ort, Datum:  

Författare 2: Michall Hussain 

Namnförtydligande: Michall Hussain 

 

 


