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Sammanfattning: 
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva fenomenet -flickor med ADHD. 

I studien undersöks professionella behandlares upplevelser kring fenomenet flickor 

med ADHD, utifrån de flickor de mött under sitt yrkespraktiserande och 

uppmärksamma orsaker som lyfts fram för att förklara varför flickor med ADHD 

upptäcks mer sällan och i många fall senare än pojkar med ADHD och vilka 

konsekvenser detta kan leda till. Denna kandidatuppsats har genomförts med 

kvalitativ metod genom intervjuer med tre professionella behandlare som i sitt dagliga 

arbete möter flickor som fått diagnosen ADHD. Den tidigare forskningen som tas upp 

i studien syftar till att ge läsaren en inblick i och förståelse för vad en ADHD- diagnos 

innebär och hur diskussionerna kring ADHD ser ut i dagsläget. Analysen av det 

insamlade materialet utgår från tre teoretiska inriktningar. Dessa är Antonovskys teori 

om KASAM, stigma-/ stämplingsteorin och diagnossociologin. Studien fann att det är 

viktigt för flickorna som lever med ADHD att uppmärksammas i ett tidigt skede för 

att kunna lära sig att hantera de svårigheter en ADHD-diagnos kan innebära. 

Chanserna för ett välfungerande liv ökar om flickan och hennes omgivning får stöd 

och strategier för att lära sig leva med ADHD och därmed undvika att ADHD-

diagnosen blir till något negativt. Det finns mycket positivt som kan komma av en 

ADHD-diagnos och det vill denna studie poängtera. 
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1.  Inledning 
	  
Jag har i 10 års tid arbetat med lägerverksamhet för barn och ungdomar i Stockholms 

skärgård. Något som slagit mig under de senare åren är hur allt fler föräldrar hör av 

sig innan lägerstart för att informera om sitt barns Attention-Deficit/ Hyperactivity-

Disorder (ADHD) -diagnos och ber om hjälp med eventuell medicinering. Detta var 

något som aldrig förekom för tio år sedan, men idag sker innan i stort sett varje läger. 

En annan viktig iakttagelse jag gjort de senare åren förutom ökningen av ADHD-

diagnoser hos barnen är att de vårdnadshavare som hör av sig är i de allra flesta fallen 

förälder till en pojke. Detta konstaterande fick mig att fundera över om ADHD var en 

problematik som till största delen drabbar pojkar.  

 Under min praktik på en kombinerad skola och behandlingshem för 

ungdomar med olika svårigheter, var dock diskussionen en helt annan. Visst finns det 

även flickor med ADHD men dessa ansågs av personalen inte uppmärksammas i 

samma utsträckning, vilket även blev tydligt vid anblicken av fördelningen mellan 

pojkar och flickor på praktikplatsen. Den händelse som verkligen fick mig att fatta 

intresse för flickors ADHD-problematik var mitt möte med en flicka som i samband 

med min praktikstart skrevs in på skolan/behandlingshemmet. Flickan var vid 

inskrivningen i sena tonåren och hade under hela sin uppväxt haft problem med 

vänner- och familjerelationer, hon hade heller inte varit i skolan på flera år. På grund 

av detta hade hon hamnat i kontakt med socialtjänsten som placerat henne på 

skolan/behandlingshemmet. Ganska omgående blev det tydligt att flickan hade svåra 

koncentrationssvårigheter vilket ofta ledde till aggressionsutbrott i klassrummet och 

därmed blev hon snart aktuell för en utredning. Flickan fick då i sena tonåren en 

ADHD-diagnos och hjälp genom medicinering och strategier att hantera sina 

svårigheter. Ganska snart märkte hon själv en positiv förändring. Hon berättade att det 

kändes skönt att veta varför ”hon inte var som alla andra” och att hon nu tack vare 

medicinen klarade av att koncentrera sig i skolan och faktiskt förstod vad läraren 

pratade om. Jag kunde inte undgå att tänka på hur hennes liv kunnat se ut om hon fått 

hjälp och stöd tidigare i livet. Kanske hade hon klarat av att få sina betyg från 

grundskolan och kunnat undvika det destruktiva liv hon kommit att leva de senaste 

åren.  

 I mitt nyfunna intresse för flickors ADHD-problematik och diskussionen på 

min praktikplats om att flickors svårigheter i allt för många fall inte upptäcks, sökte 
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jag information på internet. Jag fann, att detta är ett uppmärksammat problem men att 

det inte fanns särskilt mycket information om hur professionella arbetar kring flickor 

med ADHD och hur man kan förhindra att de upptäcks så sent.   

 I artikeln Tidigare insatser för flickor med ADHD skriven av Wasteson 

(2009), som är verksamhetschef för Barnneuropsykiatriska länsteamet i Östergötland, 

lade grunden för mina tankar om att skriva denna c-uppsats. Wasteson skriver att en 

tidig upptäckt och diagnosticering ökar möjligheterna till hjälp betydligt och att det är 

viktigt att barns starka och svaga sidor identifieras så att rätt behandling ska sättas in 

för att minska risken för framtida problem (Wasteson, 2009).  

Efter denna inledning som förklarat varför jag intresserar mig för just detta 

fenomen, flickor med ADHD, följer nedan en bakgrund som behandlar varför detta 

ämne är viktigt och intressant att göra en fördjupning i. 

 

  

1.1.  Bakgrund 
	  

Beteckningen ADHD har under de senaste tio åren fått en innebörd för allt fler 

människor och har även lett till att kunskapen om funktionsnedsättningen har ökat. 

Vanna Beckman är frilansjournalist och författare, hon menar att många trots denna 

kunskapsökning ofta bortser från de verkliga svårigheterna kring diagnosen (Beckman 

2007). I dagsläget är andelen flickor som får diagnosen ADHD lägre än andelen 

pojkar och Wasteson (2009) skriver att det är tre gånger fler pojkar än flickor som får 

behandling för ADHD. Vidare diskuterar hon att en av orsakerna till detta tros vara att 

flickornas symptom inte stämmer överens med hur man i allmänhet föreställer sig att 

någon med ADHD ska vara. Hon beskriver att den generella bilden av en individ med 

ADHD i många fall är en stökig och aktiv pojke och därför kan flickor med samma 

diagnos förbises. Diagnoskriterierna, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders- IV (DSM-IV), är satta utifrån pojkar i sex till elva års ålder och de symtom 

pojkar uppvisar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Wasteson, 2009). Detta 

anser Wasteson (2009) vara en annan orsak till att flickor inte uppmärksammas i 

samma utsträckning. Beckman och Fernell (2007) skriver att en del forskare anser att 

det är nödvändigt att dagens diagnoskriterier som är knuten till pojknormen bör 

ändras och att enskilda kriterier för flickor ska finnas. Andra ADHD forskare anser att 

flickkriterier inte är nödvändigt. En norsk studie visar på att pojkar med ADHD får 
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mer hjälp i skolan vid jämförelser än flickor med samma diagnos, detta trots att 

pojkarna anses ha mindre svårigheter än flickorna. Socialstyrelsen (2002) presenterar 

en annan studie från Sverige där det framkommer att flickor med ADHD symptom 

inte blivit uppmärksammade i skolan medan pojkar med samma svårighetsgrad redan 

fått en ADHD diagnos. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är en 

statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens metoder. SBU (2005) har i rapporten 

ADHD hos flickor gjort en inventering av det vetenskapliga underlag som finns. De 

presenterar bland annat en studie som Göteborgs universitet har gjort tillsammans 

med Riksföreningen Autism och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar, ”Flickprojektet” i syfte att undersöka flickor med ADHD och Autism. I 

slutrapporten framgår det att majoriteten av de föräldrar som deltagit i projektet hade 

vetat om sina döttrars svårigheter men att de flesta flickor fick sin diagnos sent och att 

svårigheterna sällan hade uppmärksammats i skolan. Det är enligt SBU (2005) 

angeläget att få en klarhet i om könsspecifika kriterier skulle underlätta diagnostiken 

av flickor med ADHD.  

 Det samhälle vi idag lever i utsätter barn och unga för nya intryck och 

möjligheter hela tiden. Det kan verka som att unga idag har stora möjligheter till 

utveckling och framgång men detta gäller dem som klarar av att ta till vara på de 

möjligheter som erbjuds. Enligt Socialstyrelsens rapport ADHD hos barn och vuxna 

(2002), kan denna värld av möjligheter leda till en känsla av splittring och kaos för 

barn och unga med ADHD. Det finns dock många åtgärder, strategier och hjälp att få 

för att underlätta en vardag med ADHD-diagnos. För att flickor med ADHD ska få 

hjälp i tid krävs mer kunskap (Socialstyrelsen, 2002). I Socialstyrelsens rapport (ibid), 

belyses att flickor med ADHD behöver uppmärksammas inom skola, hälso- och 

sjukvård och forskning för att de ska få den hjälp och förståelse som denna 

funktionsnedsättning fordrar och det bör läggas större betydelse på föräldrars 

bedömning av barnets svårigheter. Enligt rapporten ADHD hos flickor (SBU 2005), 

finns det få studier som undersöker var hindren ligger för upptäckt av ADHD hos 

flickor och även vilka symtom som flickorna visar.   

 Efter min undersökning av de material som finns tillgänglig gällande flickor 

med ADHD och de svårigheter det kan innebära att vara flicka med denna diagnos, 

framkommer det att kunskapen är alltför liten generellt och det behövs mer forskning 

inom området (Waite & Ivey, 2009; Quinn, 2005). De studier som finns på området 

har i många fall förbisett flickor även fast deras svårigheter är lika stora som pojkars, 
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med ADHD (Rucklidge & Kapland, 2000; Quinn, 2005). För att flickor ska få den 

hjälp och det stöd som behövs för en fungerande vardag med ADHD, krävs att dessa 

uppmärksammas i tidig ålder och inte behöver handskas med svårigheterna ensamma. 

Detta leder mig fram till vad jag egentligen vill uppnå med denna studie. Jag är 

intresserad av att undersöka fenomenet ADHD kopplat till flickor. Vad som av 

professionella socionomer anses utmärkande för flickor med ADHD, har jag inte 

hittat liknande studier vid efterforskningar och anser att det är av intresse att höra vad 

de säger. Hur viktigt det med en diagnos egentligen, är det så avgörande för utfallet 

som Wasteson (2009) beskriver?  Jag kommer att utgå ifrån professionella behandlare 

som har erfarenhet av ADHD och deras syn på fenomenet flickor med ADHD, hur 

viktigt anser de att det är för flickorna att få en diagnos, samt beskrivningar av 

huruvida flickor upptäcks senare eller i mindre utsträckning i jämförelse med pojkar. 

Med professionella behandlare syftar jag på utbildade socionomer som dagligen 

arbetar med och möter flickor med ADHD i en specifik miljö och situation.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och beskriva professionella 

behandlares upplevelser kring fenomenet flickor med ADHD, utifrån de flickor de 

mött under sitt yrkespraktiserande.  

• Vad anser professionella behandlare om ADHD-diagnos hos flickor? 

• Hur beskriver professionella behandlare att flickor uttrycker ADHD-

symptom? 

• Hur beskriver professionella behandlare att flickor med ADHD och deras 

anhöriga tar emot en diagnos? 

• Vad anser professionella behandlare gällande fenomenet att flickor mer sällan 

än pojkar får ADHD-diagnos? 

1.3  Uppsatsens disposition  

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som jag anser vara intressant för 

denna studies syfte. Den tidigare forskningen har valts ut för att läsaren ska få en 

inblick i vad det kan innebära att leva med ADHD och hur diagnosens symtom kan 

komma till uttryck. Därefter kommer ett avsnitt om de teoretiska perspektiv som jag 

valt att analysera det empiriska materialet utifrån. Det fjärde avsnittet innehåller en 
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presentation av den metod jag använt i studien. Resultaten redovisas i avsnitt fem följt 

av analys av resultaten i avsnitt sex. Studiens sista avsnitt innehåller en avslutande 

diskussion.  

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp den tidigare forskning som jag anser vara 

relevant för denna studie. Då denna uppsats behandlar diagnosen ADHD känns det 

angeläget att förklara för läsaren vad begreppet ADHD står för och på vilka sätt 

ADHD-symptom kan uttrycka sig.  Jag kommer även att redogöra för huruvida det av 

forskare anses viktigt att ställa diagnos och vad det innebär att leva med ADHD. Jag 

inte funnit någon, för denna studie, lämplig vetenskaplig artikel som behandlar 

yrkesprofessionellas upplevelser av att arbeta med ADHD. Jag har därför valt att bara 

ta upp den tidigare forskning som presenteras nedan.  

 

2.1 Definition av ADHD	  
	  

ADHD är förkortningen för Attention-Deficit/ Hyperactivity-Disorder och 

innebär enligt Gillberg (2005) att det hos individen finns avvikelser i uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet. Diagnosen ADHD definieras enligt den amerikanska 

diagnosmanualen DSM-IV och det är ett antal kriterier som ska vara uppfyllda innan 

en diagnos ställs. Symptomen ska ha funnits under en lång tid och uppkommit före sju 

års ålder (ibid). Enligt Beckman och Fernell (2007) ska beteendet avvika ifrån det 

man generellt kan förvänta sig utifrån ålder och utvecklingsnivå. Symtomen ska även 

förekomma och ge betydande svårigheter inom minst två olika områden, exempelvis i 

skolan och inom hemmet och inte kunna förklaras bättre utifrån en annan 

funktionsnedsättning.  

 

Gillberg (2005) skriver att det i DSM-IV finns tre olika former av ADHD och dessa 

är; 

- ADHD med övervägande uppmärksamhetsbrist (ADHD-IA), 

- ADHD med övervägande överaktivitet och bristande impulskontroll (ADHD-H/I), 

- ADHD med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet.  
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ADHD-beteckningen antyder felaktigt att hyperaktivitet är en given del av 

problematiken, men det finns grupper av individer som inte alls är överaktiva och till 

och med en liten grupp som beskrivs som underaktiv. För att kompensera för detta i 

benämningen, har man lagt till ett snedstreck mellan ”attention-decifit” och 

”hyperactivity-disorder” (attention-decifit/hyperactivity-disorder). Alltså kan man 

vara AD, HD eller både och. (ibid) 

 

2.2 Symtom	  
	  
Enligt Socialstyrelsens rapport (2002) är de karaktäristiska uttrycken för ADHD; 

uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Uppmärksamhets-

svårigheterna kan uttryckas som bristande uthållighet och blir som mest uppenbara 

när det kommer till aktiviteter som innehåller krav. Enligt rapporten kan även 

svårigheter att avskärma sig från störande stimuli och en bristande förmåga i att 

filtrera bort intryck från omgivningen förekomma. Överaktiviteten beskrivs med 

uttryck som ”kan inte sitta still”, ”låter hela tiden” och ”blir fort otålig”. (ibid s. 20) 

Gillberg (2005) beskriver att människan vanligtvis kontrollerar sin aktivitetsnivå 

automatiskt och anpassar denna efter situationen. Aktivitetskontrollen sker ibland 

medvetet men oftast är detta något människan inte ens reflekterar över. Under 

sportutövning är människan motoriskt aktiv och vid skolbänken eller 

skrivbordsarbetet är det normalt att vara inaktiv. Denna förmåga som Gillberg (2005) 

beskriver som att vara ”lagom” aktiv är avgörande för om vi av omgivningen anses 

vara ”normal-aktiva”. Det är denna typ av aktivitetskontrolls-förmåga som enligt 

Gillberg brister vid ADHD. Impulsiviteten är det symtom som anses vara av störst 

betydelse för många barn med ADHD. Visst är det så att alla barn handlar mer eller 

mindre impulsivt under sin uppväxt men i detta sammanhang avser impulserna vara 

något som tar överhanden och medför svårigheter med att hålla inne reaktioner och 

kan leda till att barnet handlar utan eftertanke (Socialstyrelsen 2002). Dock är 

variationen individer emellan stor, en av anledningarna till detta är att diagnosen ofta 

följer med andra svårigheter menar Beckman och Fernell (2007). Vidare förklarar de 

att hur symtomen för hur ADHD yttrar sig kan även skilja sig markant från unga år 

upp till vuxen ålder och är även beroende av svårighetsgrad. Under förskoleåren, 

anses det vara överaktiviteten som framträder starkast. Detta kan visa sig genom att 

barn med ADHD-symptom ständigt är aktiva, har kort uthållighet och svårigheter 
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med att sitta still och lyssna. Vidare kan barnet med ADHD ofta verka orädd, ha 

snabba humörsvängningar med utbrott och problem med sömnen. Dessa beteenden är 

något som anses lättare att acceptera hos små barn men kan ge barnet svårigheter med 

kamratrelationer. Barn med ADHD anses få mer problem än andra barn i skolan då 

det är ofta är under skolåren som besvären uppenbarar sig tydligare då kraven ökar på 

självständighet och planeringsförmåga. Beckman och Fernell (2007) menar att 

uppmärksamhetsbristen kan blir mer påtaglig och symtom kan visa sig genom 

glömska, svårigheter med uppmärksamhet och att kamratrelationer ter sig ohanterliga. 

Vidare anser de att ju äldre barnet blir desto mindre uppenbar blir hyperaktiviteten, 

istället kan en känsla av en inre rastlöshet bli större och visa sig genom 

koncentrationssvårigheter och otålighet. I SBU:s rapport (2005) beskrivs att det är 

under tonåren som de primära ADHD-symtomen ofta avtar vilket innebär att 

koncentrationsförmågan förbättras, rastlösheten avtar och att självkontrollen ökar 

successivt. Detta innebär inte att problemen försvinner utan många problem kan 

kvarstår så som ångest, depression och låg självkänsla. Även skolfrånvaro, 

försämrade sociala kontakter med familj och vänner och svårigheter med att hitta en 

meningsfull fritidssysselsättning kan ha satt sina spår. Beckman och Fernell (2007) 

vill belysa att leva med ADHD inte bara innebär problem och bekymmer utan 

beskriver egenskaper som kreativitet, oräddhet och initiativrikhet. Barn och unga med 

ADHD är extra känsliga för hur långt intervallet är mellan handling och 

omgivningens reaktioner, därmed är de beroende av att förstärkning av ett beteende 

sker omedelbart. Finns det inte någon i omgivningen som är medveten om detta och 

återkoppling uteblir så kan det påverka det framtida handlandet (Socialstyrelsen, 

2002). Under tonåren finns det ofta ett starkt socialt tryck på att vara som alla andra 

och inte vara annorlunda. Detta kan leda till att ungdomar med ADHD söker sig till 

andra ungdomar som är utanför och det kan kännas lockande att prova normbrytande 

beteenden (Beckman, 2007). De symtom som ADHD visar på kan leda till ett 

utanförskap då omgivningen kan ha svårigheter i att förstå och orka med individen. 

Men även genom att sätta ord på svårigheterna och få diagnosen ADHD kan leda till 

utanförskap och stigmatisering. Jag kommer att diskutera detta vidare i teoriavsnittet 

(se avsnitt 3.1).  
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2.3 Förekomst och orsaksförklaringar till ADHD	  

Enligt Socialstyrelsens rapport (2002), uppskattas förekomsten av ADHD hos barn i 

Sverige ligga mellan 3-7 %. Studier har visat på att ADHD är två till tre gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor. Vad som orsakar ADHD är fortfarande till stor 

del okänt men Beckman och Fernell (2007), skriver att det finns forskning som tyder 

på att fler olika faktorer kan öka risken för uppkomst av ADHD. Adoptions- och 

tvillingstudier visar på att genetiska faktorer har betydelse men även komplikationer 

under graviditeten eller missbruk kan spela in. En del forskning (Volkow, 2009) pekar 

på att det är en obalans på de signalämnen i hjärnan som ska fungera som budbärare 

för olika funktionsområden som motorisk aktivitet, koncentration och impulskontroll. 

En annan hypotes som Socialstyrelsen (2002) presenterar, är att tidiga 

bromsmekanismer inte utvecklas som de ska och att detta leder till svårigheter att 

kontrollera impulser, bortse från störningsmoment och konsekvenstänkande. Forskare 

är vidare överens om att genetik inte ensamt kan förklara hur beteendestörningen 

uppkommer utan att genetik och miljö är sammankopplade. (Volkow, 2009 ). Sociala 

faktorer så som brister i hemmiljön orsakar inte ADHD men kan ha stor betydelse i 

hur barnet utvecklas och uttrycker sina svårigheter och tvärt om (Socialstyrelsen 

2002). Eva Kärfve är docent i Sociologi vid Lunds universitet och ställer sig kritisk 

till den neuroforskning som tar mycket plats i dagens diskurs om ADHD.  Hon anser 

att neuroforskare ser allt för mycket till hjärndysfunktionsteorin (från hjärnan till 

beteendet) som det enda tänkbara sambandet och att psykologiska och sociala faktorer 

förbises (Kärfve 2000). Vidare anser Kärfve (2000), att diagnoser som ADHD är 

ovetenskapliga och skadliga för barnet.  

2.4 Flickor och ADHD	  

Majoriteten av de barn som kommer i kontakt med barnmedicinsk eller 

barnpsykiatrisk mottagning är pojkar. Detta anser Beckman och Fernell (2007) vara 

orsakad av att flickors svårigheter inte är lika störande och utmärkande som pojkars. 

Flickors överaktivitet visar sig mer som en rastlöshet genom att exempelvis tugga 

tuggummi, pilla på naglarna eller prata när det ska vara tyst i klassrummet. De har 

även mer sällan ett utåtagerande beteende och visar inte på lika stor aggressivitet som 

pojkar. Det är vanligt att flickor reagerar på händelser med starka känslouttryck när de 

är ledsna, glada eller arga men det kan även uttrycka sig i en inre oro och otrygghet 

och tidiga depressioner och ångestproblematik. I rapporten ADHD hos flickor (SBU 
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2005) förklaras, att flickor med ADHD ofta utsätts för överkrav i och med de 

förväntningar som finns utifrån kön, som fördomar att flickor bör vara lugna och 

duktiga, och att detta kan leda till misslyckanden i sociala relationer och 

inlärningssammanhang. När misslyckandena blir för många eller för stora, är det 

vanligt att flickan lägger skulden på sig själv och har svårt att komma in i andra 

flickgrupper. Föräldrar ser mer svårigheter hos flickorna än vad lärarna gör och 

symtomen hos flickor associeras i mindre utsträckning med ADHD i jämförelse med 

pojkar (ibid).  

 

2.5 Vikten av en ADHD-diagnos?	  

En utredning av ADHD symtom har syftet att beskriva de svårigheter och risk- och 

skyddsfaktorer en individ har och på vilka sätt dessa påverkar individen. 

Socialstyrelsen (2002) förklarar att en ADHD diagnos inte är mål i sig utan ett sätt för 

att underlätta för fortsatta insatser. Har problematiken en diagnostisk term så 

underlättar man för föräldrar och närstående att skaffa sig kunskap och förståelse för 

barnets svårighetsområden. Det kan även krävas en diagnos för att få insatser och stöd 

från samhället (Socialstyrelsen, 2002). För barnet kan en diagnos underlätta genom att 

få ett namn på det som är svårt och att barnet under sin uppväxt kan lära sig att förstå 

och hantera sig själv och sina svårigheter. Det kan även finnas svårigheter kring att få 

en ADHD diagnos genom att det kan upplevas som negativt och stämplande. Därför 

är det viktigt att barnet får stöd i sin förståelse för innebörden av diagnosen och 

hantera upplevelsen av att vara eller att göras annorlunda i relation till andra 

jämnåriga på grund av den (ibid). Det har länge funnits en diskussion om att 

diagnoskriterierna i DSM-IV inte är anpassade efter flickors symtom. Flickor har 

bättre exekutiv förmåga (neuropsykologiskt begrepp; system som reglerar planering, 

genomförandet av handlingar och målstyrd hantering), motorik, inlärningsförmåga 

och social kompetens och riskerar därför att underdiagnostiserats. Därför anses av 

Nadeau (1999) att flickor bör jämföras med flickor utan ADHD istället för som nu, 

med pojkar.  Det finns enligt SBU:s rapport (2005) forskare som talar för 

könsspecifika kriterier men än finns det ingen enhetlig syn för hur detta ska gå till. De 

finns samtidigt de forskare som inte alls anser att könsspecifika kriterier är önskvärt. 

Kärfve (2000) pekar ut nackdelar med att ställa diagnos. Hon anser att man med ord 

som förståelse för barnets svårigheter faktiskt menar att barnet har ett funktionshinder 
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och att ”något inne i hjärnan inte fungerar som det ska” (Kärfve 2000 s.80). 

Ytterligare en nackdel som Kärfve uppmärksammar är det självförtroende som 

omgivningen tror sig kunna skänka barnet, men att man istället i och med en diagnos 

tar bort det mesta av barnets normalitet.  Enligt Kärfve (2000), leder den hjälp som 

erbjuds till utanförskap och genom att en individ får en diagnos, försvinner allt hopp 

om förändring. Eriksson och Ingvar (2007) menar däremot att ett självklart mål för de 

som arbetar med barn med ADHD är just att undvika att de på grund av sina 

svårigheter ska segregeras.  

 

2.6 Behandling	  

Behandlingen kan innebära pedagogiska insatser för barnet och utbildning och stöd 

för föräldrar. Beckman och Fernell (2007) förklarar att det finns speciella 

databaserade program för att tillexempel träna arbetsminnet. Om dessa åtgärder inte 

är tillräckliga, kan det bli aktuellt med medicinering som är en av de vanligaste 

behandlingsformerna idag. Genom att få behandling för ADHD både terapeutiskt och 

medicinskt ger individerna bättre förutsättningar i livet vid jämförelse men en grupp 

som inte fått behandling. Med förbyggande insatser och åtgärder, kan konflikter och 

misslyckanden i sociala relationer minska. Flickan kan få goda förutsättningar för 

skola, intellektuell och personlig utveckling. Beckman och Fernell (2007) beskriver 

vidare att det finns många skyddsfaktorer som underlättar så att diagnosen inte ställer 

till så mycket problem. Ett starkt, välfungerande och förstående socialt nätverk är den 

viktigaste skyddsfaktorn. Men har man inte fått hjälp och stöd under barndomen så är 

risken stor för ett dubbelt problem, dels ADHD symtomen, dels de konsekvenser som 

en bristfällig socialisationsprocess ger (ibid).  
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de tre teorier som jag sedan kommer att utgå 

ifrån i analysen av det empiriska material jag insamlat. Inledningsvis redogör jag för 

diagnossociologins resonemang. Det diagnossociologiska perspektivet anser jag vara 

till nytta i tolkningen av innebörden av en ADHD-diagnos och på vilket sätt en 

diagnos anses viktig eller inte för individen. Den andra teorin jag behandlar är stigma-

/ stämplingsteorin, denna kommer att hjälpa mig i tolkningen av ADHD kopplat till 

avvikelse från normen och de professionellas upplevelser av flickornas känsla inför 

diagnosen. Sista teorin i detta avsnitt är Känsla Av SAMmanhang (KASAM) som jag 

anser vara användbar för förståelsen av att uppmärksamma flickor med ADHD. Jag 

tror att dessa tre teoretiska utgångspunkter kan till en djupare förståelse och tolkning 

av det insamlade materialet med utgångspunkt i det ovanstående resonemanget .  

3.1 Diagnossociologi	  

Jutel (2009) beskriver att diagnoser fungerar som ett klassifikationsinstrument inom 

medicinen. En diagnos är den redan existerande uppsättning av kategorier som den 

medicinska professionen har kommit överens om för att bestämma ett tillstånd som 

anses vara patologiskt, det inbegriper även den process som tillämpar en beteckning 

på tillståndet. Jutel menar att diagnoser är starkt sammankopplat med det medicinska 

systemet och på det sätt som det skapar social ordning. Hon förklarar att diagnoser 

kategoriserar och organiserar sjukdom och ohälsa genom att identifiera 

behandlingsmöjligheter, förutse prognoser och erbjuda förklaringar till ett visst 

tillstånd. En diagnos har även ett administrativt syfte genom att ge människor som har 

en diagnos behörighet till den service som samhället kan erbjuda som till exempel 

försäkringar, receptbelagd medicin, stödgrupper och så vidare. Vidare förklarar Jutel 

(2009) att ha en diagnos ger en individ rätten till att vara sjuk. Det som tidigare ansågs 

av omgivningen som gnäll är nu en sjukdom tack vare diagnosen. Den som har fått en 

diagnos får sitt tillstånd legitimerat och har möjlighet att skylla på sitt namngivna 

tillstånd och kan förklara för omgivningen vad det är som gör honom eller henne 

avvikande från normen. Diagnossociologin ger enligt Jutel också en kulturell 

förklaring till vad samhället är beredd på att acceptera som normalt och vad ett 

samhälle anser bör behandlas. Diagnoser guidar den medicinska vården genom att 

organisera en klinisk bild och planera en behandling. Jutel (2009) menar att en 

diagnos innefattas av både en process och en etikett och att en diagnos kan leda till en 
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kollektiv identitet som skapar gemenskap och hjälper till att hitta nya stöd genom 

exempelvis nätverk.  

Brown (1995) menar att genom förståelse för diagnosen, får vi viktig insikt i 

hur vi ska förstå sjukdom, hälsa, ohälsa och de mekanismer som formar vår kunskap. 

Brown presenterar en modell som beskriver de olika stadierna inom den sociala 

konstruktionen av sjukdomar. Dessa fyra steg kategoriserar han som; identifikation 

och diagnos- den sociala upptäckten av en diagnos, upplevelsen av sjukdomen, 

behandling och utfall.  

Identifikation av en diagnos menar Brown (1995) är den sociala upptäckten av 

en sjukdom och omfattar hur ett tillstånd upptäcks och vem som upptäcker det. Han 

beskriver att det ofta är lekmän som är centrala i upptäckten av sjukdomar och 

tillstånd. Människor är ofta via direkt erfarenhet de som är mest medvetna och har 

mest kunskap om de problem som inte rutinmässigt kommer till medicinsk 

kännedom. Tillstånd som upptäcks på detta sätt blir ofta konfliktfyllda på grund av att 

de kan vara oense med biomedicinska och samhälleliga auktoriteter. Även det som 

Brown	  kallar för sociala rörelser är en central del i processen. Det vanligaste är att 

lekmän	  bildar sociala rörelser som tillsammans lyfter frågor och kämpar för att få 

erkännande från det medicinska systemet. Inom Browns modell för identifikation av 

en diagnos ryms även professionella faktorer och organisatoriska och institutionella 

faktorer (1995). 

Nästa kategori är upplevelsen av sjukdomen. Brown (1995) förklarar att 

människor kan ha samma diagnos men att upplevelsen av denna kan skilja markant. 

Denna skillnad i förhållningsätt och upplevelse förklarar han, kan uppstå ur olika 

personligheter men det är många faktorer som påverkar. Det kan exempelvis vara 

klass, kön och kulturella skillnader. Vidare beskriver Brown att mer generella 

olikheter i upplevelse av ohälsa och sjukdom påverkas av vilket stöd som finns i form 

av sociala nätverk och hur dessa relationer upplevs och även fysisk rörlighet och 

prestationsförmåga. För människor med en diagnos som är stigmatiserande så är 

upplevelsen nära sammankopplad med känslan av att behöva dölja denna för 

omgivningen.  

Den tredje kategorin, behandling, kan verka svår att placera inom social 

konstruktion av en sjukdom men behandling är enligt Brown (1995) en logisk 

konsekvens. När människan konstruerar sin definition av tillståndet så måste dem 

även fundera över och konstruera den behandling de anser lämpligast.  
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Den sista kategorin i Browns modell är utfall. Han förklarar att sociala faktorer 

kan påverka utfallet för ett tillstånd på olika sätt. Han menar att en mer positiv tro på 

utfallet av sjukdomen eller ohälsan kan leda till att samhället och institutioner ser på 

tillståndet på ett annat sätt och därmed kan leda till en konstruktion av mer optimistisk 

sy på tillståndet. (Brown, 1995)  

 

3.1 Stigma-/ Stämplingsteorin	  
 
Stigma-/ Stämplings-teorin behandlar den sociala process som gör att vissa beteenden 

betraktas som avvikande och vissa människor som avvikare. Denna teori förklarar att 

avvikande beteende inte är direkta egenskaper hos individer utan uppstår i interaktion 

mellan människor genom samhälleliga processer. För att en individ ska stämplas som 

en avvikare så måste det ske i relation till omgivningen som definierar avvikelse. 

Goffman (1973) beskriver att det inte är attributet i sig som är särskiljande och som 

medför stigmat, utan att det är sociala processer som gör att vissa personer eller 

grupper stigmatiseras. Detta är kontextberoende och vad som betraktas som stigma i 

ett socialt sammanhang behöver alltså inte vara det i ett annat. För att förstå 

avvikelsens betydelse, beskriver Goffman (1973) att människor generellt har 

gemensamma värden och sociala normer för hur man ska uppträda i vardagen. De 

individer som inte rättar sig efter normen betraktas som avvikare och dessas egenhet 

som en avvikelse. Howard Becker är en sociolog som ofta kopplas ihop med 

stämplingsteorin. Becker (2006) menar att avvikelse och avvikande beteende inte är 

fasta egenskaper hos individer eller grupper. Även han beskriver att avvikande 

identiteter inte framkommer genom avvikande beteende utan genom stämpling från 

omgivningen. Vidare förklarar han att det inte är individens avvikande beteende som 

är avgörande utan de processer som uppstår i interaktion mellan avvikare och icke 

avvikare. Berg (2007) skriver att stämplingen inte bara påverkar hur andra uppfattar 

en individ utan även hur individen uppfattar sig själv. Om en människa definieras 

som en avvikare blir han också det. Att ses som avvikare handlar enligt Becker (2006) 

inte bara om att bete sig på ett visst sätt eller att utföra en viss typ av handlingar. Det 

handlar om att individen gradvis lär sig att uppfatta sig själv som en avvikande person 

genom internalisering. Detta händelseförlopp kan enligt Becker beskrivas på följande 

sätt; En individ utsätts för upprepade negativa sanktioner från omgivningen på grund 

av sitt beteende, dessa sanktioner leder till att individens självbild påverkas negativt 
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och ju mer negativ feedback en individ får desto mer omvärderar individen sig själv 

och självbilden förändras (2006). Edwin Lemert skiljer på primär och sekundär 

avvikelse där den primära avvikelsen står för sådan avvikelse som kan normaliseras. 

Exempel på detta är barns avvikande beteende som följd av att de inte känner till 

samhällets normer och värderingar och efter omgivningens reaktion på den avvikande 

handlingen så upphör det avvikande beteendet. Om beteendet däremot inte upphör så 

kan individen stämplas som avvikare och stigmatiseras från omgivningen. Detta kan 

få som följd att stämplingen leder till en negativ självbild då individen börjar 

acceptera och uppfatta sig själv som avvikare. I detta skede kallas det avvikande 

beteendet en sekundär avvikelse. Sekundära avvikelsen medför en fortsättning och ett 

eskalerande av det avvikande beteendet (Becker, 2006; Giddens, 2007).  
 

3.2 KASAM	  

Det tredje teoretiska perspektivet utgår ifrån begreppet KASAM som står för ”Känsla 

Av SAMmanhang” (Antonovsky, 2005). Begreppet KASAM myntades av Aaron 

Antonovsky, som är professor i medicinsk sociologi, för att kunna förklara hur det 

kommer sig att vissa individer klarar av påfrestningar och motgångar bättre än andra. 

Enligt Antonovsky (2005) utgår KASAM ifrån ett salutogent perspektiv vilket 

innebär att man ser till skyddsfaktorer istället för till riskfaktorer. Alltså, istället för att 

se till varför man blir sjuk så ser man varför man mår bra. Under livets gång, utsätt 

alla människor av påfrestningar i någon form. Antonovsky (2005) beskriver i Hälsans 

mysterium om vilka komponenter som leder till att vissa människor klarar av dessa 

påfrestningar bättre än andra. KASAM inbegriper följande tre komponenter för att 

skapa en känsla av sammanhang i livet; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

Begriplighet syftar till hur en individ upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt greppbara. En individ med en stark känsla av begriplighet förväntar 

sig att det stimuli han eller hon möter i vardagen är förutsägbar, eller när stimuli 

kommer oväntat att den går att ordna och förklara. Har individen en låg känsla av 

begriplighet uppfattar denne händelser som slumpmässiga, oförklarliga och 

oförutsägbara (Antonovsky 2005). 

Hanterbarhet definieras som individens upplevda resurser för att hantera 

mötet med de stimuli och krav denne ställs inför. Resurserna syftar både till egna och 
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de resurser som finns i ens omgivning i form av familj, vänner och övrigt nätverk. Har 

individen en hög känsla av hanterbarhet så kommer han eller hon inte känna sig som 

ett offer inför omständigheterna utan känna att tillvaron är något som kan klaras av. 

(ibid) 

Meningsfullhet innebär hur individen känner att livet har en känslomässig 

innebörd och att de krav som ställs blir utmaningar som är värda investering och 

engagemang. Antonovsky beskriver begreppet som en motivationskomponent och att 

individer som känner hög meningsfullhet har områden i livet där det känner sig 

delaktiga och att man vill påverka sin situation. De individer som känner låg 

meningsfullhet upplever att krav och motgångar blir tunga bördor. (ibid)  

De tre begreppen är sammanflätade och resultatet beror på samspelet dem 

emellan. Har en människa ett högt värde på alla tre komponenter innebär det en stark 

KASAM. Den viktigaste komponenten enligt Antonovsky (2005) är känslan av 

meningsfullhet. Om en människa verkligen är engagerad och anser att man förstår de 

problem som man möter så kommer det även att finnas en vilja och motivation till att 

finna de resurser som krävs för att lösa eller klara av problemet. Alla tre komponenter 

i KASAM är nödvändiga men är mer eller mindre centrala. Utan just 

meningsfullheten så blir vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet varaktiga. 

Men om man inte tror att resurser finns tillgängliga så avtar meningsfullheten och 

individens strävan efter att hantera situationen blir svagare. En hög grad av KASAM 

innebär ett skydd mot stressfaktorer och andra stimuli som påverkar hälsan negativt 

och samtidigt främjar faktorer som påverkar hälsan positivt (ibid).  
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4 Metod  
	  
Under detta avsnitt kommer uppsatsens metod att presenteras. Jag har valt att göra en 

empirisk kvalitativ undersökning. Det innebär att fokus kommer läggas på det 

kulturella och vardagliga perspektivet av hur människor tänker och handlar (Kvale & 

Brinkmann, 2010). En kvalitativ ansats syftar till att beskriva och tolka ett fenomen 

och genom intervjuer får jag kunskaper om informanternas erfarenheter av fenomenet 

ADHD utifrån de frågeställningar jag valt.  

 

4.1 Tillvägagångsätt	  

Mitt mål med denna studie är att försöka fånga hur professionella upplever fenomenet 

ADHD kopplat till flickor. Jag vill uppmärksamma de orsaker som lyfts fram som 

centrala i att flickor med ADHD upptäcks mer sällan och senare än pojkar och 

konsekvenser av sen upptäckt. Jag har därför valt att i min undersökning intervjua 

professionella behandlare (se avsnitt 4.7) och använda halvstrukturerade intervjuer 

med en formulerad intervjuguide som datainsamlingsteknik. Detta innebär att jag 

förberett frågor i en intervjuguide (se bilaga 1) för att ta reda på hur informanterna 

upplever det fenomen som jag undersöker (Kvale & Brinkmann 2010). Det är för mig 

viktigt att informanterna kan uttrycka sig fritt och att jag som intervjuare har 

möjlighet att ställa följdfrågor till informantens svar. På detta sätt kan en djupare 

information framkomma inom de områden som känns väsentliga att veta mer om 

(Bryman, 2002). Denna metod ger en frihet till informanterna att berätta med 

utgångspunkt ifrån egna erfarenheter och professionella vardagsliv. För att de inte ska 

kännas sig hindrade av att andra kommer läsa vad som sagts, har jag även tagit 

hänsyn till informanternas konfidentialitet. Detta beskrivs mer ingående i kapitlet om 

etiska aspekter (se avsnitt 4.8). Under formandet av intervjuguiden har jag noga 

funderat över de förförståelser jag har som kan påverka informantens svar genom att 

ställa ledande frågor detta gäller även min tolkning av svaren. Vid första kontakten 

med informanten så informerades denne om att en registrering av det som sägs genom 

inspelning skulle vara önskvärt. Detta för att underlätta inför min analys och för att 

kunna garantera att återge det som framkommer under intervjun korrekt (Kvale & 

Brinkmann 2010). Detta ansågs inte vara ett hinder för någon av mina informanter.  

 En bra kvalitativ intervju ska enligt Kvale och Brinkmann (2010), stödjas av 

goda förkunskaper inom området för studien. Detta anser jag mig ha då noggrann 
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inläsning på området gjordes innan intervjuerna genomfördes. Detta kan även anses 

problematiskt då goda förkunskaper kan leda till egna uppfattningar och hypoteser om 

vad som kan tänkas framkomma under intervjuerna. Under intervjuerna förhöll jag 

mig därför öppen och nyfiken och bortsåg från de hypoteser och tankar jag hade innan 

för att inte påverka informanternas svar. Jag valde att vända mig till tre personer (se 

avsnitt 4.7) för intervju och dessa fick själva bestämma plats och tid för mötet. Detta 

för att informanten skulle känna sig så bekväm som möjligt och att de svar jag fick 

skulle bli informationsrika.  
 

4.2 Analysmetod	  

Jag har valt att utgå ifrån ett abduktivt förhållningsätt, vilket innebär att man som 

forskare med utgångspunkt i empirin söker en förståelse för det man undersöker 

samtidigt som teorier har väglett och inspirerat till att tolka empirin och därmed finna 

kunskap. För att på bästa sätt kunna analysera mitt insamlade material har jag utifrån 

transkriberingen av intervjuerna gjort vad Kvale, (1997) kallar en 

meningskoncentrering. Att skriva ut intervjuer är en tolkande process i sig och skiljer 

i talspråk och skriftspråk mycket åt. Mitt förhållningssätt till att transkribera 

intervjuutskrifterna har varit fritt och instrumentellt vilket innebär att jag har rensat 

bort onödig information och ändrat i meningsbyggnader så att texten ska bli mer 

begriplig (Blom & Morén, 2007). Nästa steg var att göra en innehållsanalys för att 

leta efter mönster men även efter sådant som sticker ut för att hitta teman som 

utgångspunkt för vidare analys av materialet med hjälp av de tidigare nämnda 

teorierna och den tidigare forskningen.  

4.3 Informanter	  

Urval 

Jag har i denna studie valt att intervjua tre informanter. Valet av ett fåtal informanter 

grundar sig på att jag ville ha kvalitativa välgjorda intervjuer och underlätta för analys 

av informationen (Bryman 2002). Även med utgångpunkt ur Kvale och Brinkmanns 

(2010) litteratur där de förklarar att många kvalitativa studier kunnat tjäna på att 

behandla färre intervjuer och istället analyserat dessa djupare. I valet av informanter 

har jag i urvalet beaktat att dessa ska vara väl insatta och kunna bidra med nyttig 

information (Rosengren & Arvidsson 2005). Detta, genom att kontakta personer som 

enligt mig anses besitta kunskap med relevans för denna studie. I detta fall har det 
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varit professionella behandlare, alla med socionomexamen i grunden, som på olika 

sätt är i daglig kontakt med flickor som har en ADHD-diagnos.  Viktigt i 

sammanhanget är att de informanter jag använder mig av, endast kan uttala sig om 

gruppen flickor med ADHD utifrån de erfarenheter de har från sitt arbete. Därmed 

kan de inte i denna studie uttala sig generellt om flickor med ADHD. Det är en 

specifik miljö dessa rör sig inom och den empiri som framkommer blir därför dessa 

tre informanters erfarenheter av fenomenet.  

 För att kunna besvara mina frågeställningar, var det för mig mest lämpligt 

att göra ett strategiskt bekvämlighetsurval då jag vill få olika upplevelser och åsikter 

av ett fenomen. Bekvämlighetsurvalet innebar att någon jag känner eller kommit i 

kontakt med erhöll mig med informanter. Det är för mig av vikt att intervjua personer 

som arbetar med och möter flickor med ADHD dagligen. Genom att kontakta den 

verksamhet där jag har haft praktik så kom jag i kontakt med en behandlare som 

jobbar med unga med ADHD. Hon hjälpte mig även med en andra kontakt från ett 

annat behandlingshem. Min tredje informant kom jag i kontakt med i hjälp av en vän 

som arbetar på sommarläger för unga med ADHD och Aspergers syndrom. Då detta 

är en kvalitativ undersökning, är det inte nödvändigt att undersökningen blir 

representativ, vilket den inte heller kommer att bli på grund av mitt 

bekvämlighetsurval (Rosengren & Arvidsson 2005).  

 

Avgränsning 

Informanterna i denna undersökning är personer som arbetar professionellt med barn 

och ungdomar som blivit diagnosticerade med ADHD. Det har varit centralt för mig 

att dessa personer möter flickor med en ADHD-diagnos dagligen i sitt arbete. Jag har 

i mitt urval av informanter inte tagit någon hänsyn till kön eller ålder. Det har blivit så 

att mina informanter alla tre är kvinnor. (Se presentation av informanterna nedan i 

avsnittet 4.7) Här vill jag återigen poängtera att det mina informanter kan uttala sig 

om är de flickor som de mött i sin praktik. De kan inte uttala sig om flickor med 

ADHD generellt utan om flickor i en specifik behandlingsmiljö. Men deras 

erfarenheter och intryck är enligt mig ändå intressanta och viktiga att lyfta. 
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4.4 Reliabilitet och validitet	  

Kvale och Brinkmann (2010) beskriver att reliabilitet är forskningsresultatens stadga 

och tillförlitlighet. Det handlar om att en undersökning ska gå att genomföra igen med 

samma resultat och att informanterna inte ändrar sina svar under en intervju eller ger 

olika svar till olika forskare. Det är angeläget att öka intervjuresultatens reliabilitet för 

att förhindra subjektivitet men samtidigt akta sig för att kreativiteten och 

improvisationen försvinner helt (Kvale & Brinkmann, 2010). Då min undersökning är 

kvalitativ och syftar till att analysera och öka förståelsen för ett fenomen, har inte 

reliabiliteten samma betydelse som i kvantitativa undersökningar (ibid). För att ändå 

öka reliabiliteten, har jag redogjort för min forskningsprocess. Detta för att underlätta 

för andra forskare att upprepa undersökningen.  

 Validiteten syftar till en undersöknings giltighet. Alltså, om det som 

undersöks verkligen är det som påstås undersökas (Rosengren & Arvidsson 2005). 

Kvale och Brinkmann (2010) skriver att validitet i kvalitativa studier är en process 

som pågår under hela forskningen. Då jag innan mina intervjuer förberedde mig noga 

genom att läsa litteratur och tidigare forskning, så hade jag en förförståelse om 

fenomenet ADHD. Jag har kompenserat detta genom att ständigt ha det i åtanke och 

försöka bortse från dessa förförståelser under mina intervjuer, tolkningen av 

materialet och i valet av litteratur och därigenom öka validiteten. Hade jag inte gjort 

detta så hade genomförandet av studien och tolkningen av resultaten kunnat påverkas. 

Enligt Bryman (2002), är validitet även svårt att uppnå då det är halvstrukturerade 

intervjuer då denna metod är flexibel och informanten uppfattar frågeställningen på 

sitt eget vis.  

 

4.5 Etiska aspekter	  

De fyra etiska aspekter som varje kvalitativ forskare bör tänka på inför en intervju och 

studie är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 

(Kvale & Brinkmann, 2010) Dessa riktlinjer ses som osäkerhetsområen som forskaren 

ska uppmärksamma och reflektera över inför och efter en intervjusituation (ibid). 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att inför varje vetenskaplig undersökning så ska den 

ansvarige forskaren överväga värdet av den förväntade kunskapen mot möjliga risker 

och negativa konsekvenser för informanterna.  
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 Det informerade samtycket innebär att forskaren informerar 

intervjupersonerna om syftet med undersökningen, hur det kommer gå till och om det 

finns risker eller fördelar med att medverka. Intervjupersonerna ska även få 

information om att de har möjlighet att avbryta intervjun när helst de vill och att 

medverkan är frivillig (Kvale & Brinkmann 2010). I min studie anser jag det inte vara 

skadligt för resultaten att informera om undersökningens syfte och uppläggning. Jag 

berättade via telefon om detta innan vi bokade en intervju och såg även till att 

påminna informanterna om detta innan intervjun startade. Informanterna delgavs även 

information om att de närhelst kunde avbryta sin medverkan.  

 Konfidentialitet går ut på att den personliga data som identifierar 

informanterna i en undersökning inte ska avslöjas. Om information publiceras i en 

studie som kan kännas igen av andra så ska informanterna godkänna detta (Kvale & 

Brinkmann 2010). Då jag i min uppsats gjorde ett bekvämlighetsurval av informanter 

så kan det hända att det finns ett fåtal läsare av denna studie som kan identifiera 

informanterna. Dock, kommer dessa från olika håll och det kommer vara omöjligt att 

identifiera alla tre. Men för att gardera mig, har jag noga förklarat för mina 

intervjupersoner vilka som känner till att dessa tillfrågats och fått klart för mig att 

detta är något som accepterats. För övriga läsare, kommer konfidentialiteten att säkras 

då jag inte kommer namnge arbetsplats, inte lämna ut namn och exakt ålder. Jag anser 

att det är relevant för min undersökning att en konfidentialitet så stark som möjligt 

ges till mina informanter så att dessa känner sig fria i att ta upp vad de vill under 

intervjuerna och inte känner såg låsta i att andra kan komma att bedöma vad som 

sägs.  

 Den tredje riktlinjen konsekvenser menar Kvale och Brinkmann (2010) står 

för att man som forskare måste bedöma de konsekvenser som informanterna kan lida 

av att delta i studien. Inte bara för individerna som deltar utan även för den grupp som 

dessa representerar. Då mina intervjuer syftar till att beskriva vad dessa tre 

informanter anser om ett fenomen och det framkommer tydligt att min studie inte är 

representativ så anser jag att detta inte är ett problem, även det faktum att 

konfidentialiteten är hög för att undvika att informanterna ska lida av repressalier från 

arbetsplatsen. Jag har även som tidigare nämnt transkriberat mina intervjuer från tal- 

till skriftspråk och har därmed låtit mina informanter läsa igenom och godkänna detta 

för att gardera mig så att jag inte missförstått eller ändrat något av det som sagts.   
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 Så till den sista riktlinjen som behandlar forskarens roll som belyser vikten 

av att forskaren har kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och teorier. Även att 

forskaren har kunskap och engagemang inom det område som ska undersökas (Kvale 

& Brinkmann 2010). Jag har innan mina intervjuer förberett mig genom att vara 

påläst inom ämnet och noga gått igenom de forskningsetiska riktlinjer som finns för 

att säkerställa mina informanters rättigheter och se till att processen går rätt till. 

 

4.6 Presentation av informanter 

Med ovanstående genomgång av tillvägagångsätt och diskussion om etiska aspekter 

så kommer det nedan en kort presentation av mina tre informanter. Namnen är 

ändrade.  

 Lisa, ca 25 år med Socionomutbildning och grundutbildad i motiverande 

samtal (MI) och varit på utbildningsdagar i neuropsykiatri. Hon arbetar med 

avlastning för familjer som har ett barn med bland annat en ADHD-diagnos. Med 

avlastning innebär allt från meningsfulla aktiviteter veckorna till helg- och sommar 

kollon. Lisa har arbetat under tre års tid med barn och unga som fått diagnos. 

 Anna, ca 35 år med Socionomutbildning och grundutbildad i Barns Behov I 

Centrum (BBIC). Hon arbetar på ett behandlingshem i Stockholms-området som 

arbetar med unga och unga vuxna med blandad problematik. Hon är även varit 

delaktig i arbetet kring stödgrupper för flickor med en ADHD-diagnos. Anna har 

arbetat med behandling i sju år.  

 Frida, ca 30 år med Socionomutbildning med socialpedagogisk inriktning. 

Hon arbetar på ett behandlingshem med fokus på skola utanför Stockholm. Hon 

arbetar med att samordna unga med bland annat ADHD-diagnos vardag och fritid och 

har nära kontakt med barn och ungdomar. Hon fungerar som ungdomens röst när det 

behövs i kontakt med nätverk och institutioner kring dessa.  
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5 Resultat och analys 
För att besvara denna uppsats syfte och frågeställningar, kommer följande resultat- 

och analyspresentation att redovisas tematiskt. Jag kommer att analysera mina resultat 

kopplat till den tidigare forskning och de teorier jag valt att använda.  

 

Syftet och frågeställningarna lyder:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och beskriva professionella 

behandlares upplevelser kring fenomenet flickor med ADHD, utifrån de flickor de 

mött under sitt yrkespraktiserande.  

• Vad anser professionella behandlare om ADHD-diagnos hos flickor? 

• Hur beskriver professionella behandlare att flickor uttrycker ADHD-

symptom? 

• Hur beskriver professionella behandlare att flickor med ADHD och deras 

anhöriga tar emot en diagnos? 

• Vad anser professionella behandlare gällande fenomenet att flickor mer sällan 

än pojkar får ADHD-diagnos? 

 

Resultaten presenteras utifrån de uttalanden som framkom under interaktionen som 

skedde under intervjuerna, vilket nedan återges i både citat och sammanställda och 

omformulerade i skriftspråk för att underlätta för läsaren. De resultat som här 

presenteras är informanternas intryck, tolkningar och uppfattningar av fenomenet 

ADHD utifrån de flickor de mött genom sitt arbete och gäller därför inte flickor med 

ADHD generellt. 

 

 

5.1 Informanternas föreställningar om hur diagnosen ADHD tar sig uttryck för 

flickor. 

Då ADHD beteckningen felaktigt antyder att hyperaktivitet är en given del att 

symtomen (Gillberg 2005), kan människor utan större inblick i vad en ADHD-

diagnos innebär, få en uppfattning om att detta kriterium måste vara uppfyllt. Men så 

är inte fallet. Detta beskrivs nedan: 
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”…	   flickor	   är	   i	   många	   fall	   mycket	   mer	   osynliga	   än	   pojkar	   eftersom	   att	   de	   inte	   alls	   är	   lika	  

hyperaktiva.	  Det	  kan	  verka	  som	  att	  flickorna	  klarar	  sig	  bra	  i	  skolan	  men	  att	  inombords	  och	  med	  

vänner	  så	  är	  det	  kaos…”	  (Anna)	  

	  
Flickor är i många fall inte alls hyperaktiva och uppmärksammas därför inte av 

omgivningen i samma utsträckning som pojkar. Impulsiviteten är enligt 

Socialstyrelsens rapport (2002) det symtom som anses vara av störst betydelse för 

många barn med ADHD. Impulserna avser vara något som tar överhanden och medför 

svårigheter med att hålla inne reaktioner och att handla utan att tänka efter.  

 
”… jag kan mena hur väl som helst men flickan tolkar min kommentar negativt och kan bli destruktiv 

och hota personal eller andra ungdomar i närheten…” (Lisa) 

 

Under intervjuerna framkom det att informanterna hade upplevelser av att flickorna 

med ADHD hade mycket svårt att kanalisera sin energi och att humöret svänger 

snabbt. Flickornas utbrott och tendenser till att hota personal och andra i närheten kan 

tolkas som just svårigheter med att hantera impulsivitet. I avsnittet om tidigare 

forskning (avsnitt 2.2) framkommer det att det ofta är under skolåren som besvären 

uppenbarar sig tydligare då kraven på självständighet och planeringsförmåga ökar 

(Beckman & Fernell 2007). Anna påpekar att de flickor hon möter i sitt arbete är 

mycket mer känsliga än pojkarna på arbetsplatsen, de kan ha stor prestationsångest 

och svårigheter med att skapa goda kamratrelationer och att känna att de passar in i 

sociala sammanhang. Annas beskriver att flickor skolkar mer då de känner att kraven 

från skolan blir för höga och ohanterliga. Skolkandet kan även komma som en följd 

av att de flickor som har problem med hyperaktivitet eller impulsivitet ofta blir 

utslängda från klassrummen för att de anses störande och ju mer de åker ut desto mer 

slutar de att gå till skolan över huvud taget.  Detta kan leda till, som Beckman och 

Fernell (2007)  beskriver, att ungdomar med ADHD söker sig till andra ungdomar 

som är utanför och det kan leda till lust att prova normbrytande beteenden, vilket 

framgår av följande citat:  

 
”… skolkande kan ju leda till alternativa och mindre bra, eller onyttiga, aktiviteter som tillexempel 

missbruk och kriminalitet (…) det är farligt för ungdomar att inte ha något att göra, alltså en brist på 

sysselsättning…” (Anna) 
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Jag vill här även koppla till Berg (2007) som inom området för stigmatisering menar 

att om en människa definieras som avvikare av omgivningen så blir han också det. 

Detta är precis det som sker när en flicka gång på gång känner att hon inte klarar av 

de krav som skolan ställer eller blir utskickad från klassrummet. Klasskamraterna och 

lärarna definierar flickan som en avvikare och om detta upprepar sig under en längre 

tid, kommer även flickan att se sig själv som en avvikare och kan på så sätt 

stigmatiseras och få svårigheter med goda kamratrelationer. I SBU:s rapport (2005) 

förklaras att skolfrånvaro, försämrade sociala kontakter med familj och vänner och 

svårigheter med att hitta en meningsfull sysselsättning sätter sina spår. Så om en 

flicka med dessa svårigheter inte får stöd i tid så kan konsekvenserna bli negativa. 

Beckman (2007) har beskrivit att med åren, kan symtom som hyperaktivitet minska 

och istället, uppkommer en känsla av inre rastlöshet och visar sig genom 

koncentrationssvårigheter och otålighet. Detta är även något som Frida under 

intervjun beskriver. Hon menar att hon i sitt arbete har hört flickorna uttrycka en oro i 

kroppen och en känsla av rastlöshet.  De har mycket svårt med vardagliga rutiner och 

att kontrollera ilska och hantera konflikter. Gemensamt för alla flickor med en 

ADHD-diagnos som Frida mött är att de har eller haft dåligt självförtroende och 

självbild. Beckman och Fernell (2007) förklarar att variationen mellan individers 

uttryck av en ADHD-diagnos är stor. Detta är såklart beroende av personlighet och 

andra faktorer. Men många av de flickor som Frida har arbetat med har dubbla 

diagnoser eller kommer ifrån svåra familjeförhållanden och därför kan det ibland vara 

svårt att skilja på vad som är ADHD och vad som är oro av andra skäl.  Frida berättar 

vidare att utifrån hennes erfarenheter att flickorna ofta har svårt att fokusera över tid 

och arbeta i skolan samt att slutföra det arbete som påbörjats.  

 

5.2 Att arbeta med flickor med ADHD 

Beckman och Fernell (2007) menar att med förebyggande insatser och åtgärder, kan 

konflikter och misslyckanden i sociala relationer minska och flickor kan få goda 

förutsättningar för skola, intellektuell och personlig utveckling. En av 

huvudfaktorerna som framkommit under intervjuerna är att utefter individen anpassa 

stödet på bästa sätt och med skyddsfaktorer så som ett starkt, välfungerade och 

förstående nätverk kan underlätta så att diagnosen inte ställer till så mycket problem. 

Följande citat beskriver: 
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”… det är jätteviktigt att skapa en miljö runt omkring flickorna där de känner sig trygga och att de kan 

vara sig själva (…) där de känner att de kan komma till sin rätt och få hjälp med att bygga en bättre 

självkänsla…” (Lisa) 

 

”… hos varje enskild individ behövs det mer kunskap och förståelse, familjen runtom kring flickan 

måste faktiskt också få hjälp med att förstå vad det är att leva med ADHD. (…) alla människor har ju 

en rätt att vara så som de är och ADHD kan också vara något som är kreativt och positivt, det måste 

man också lyfta, att vända svårigheterna till något som är bra…” 

 
 Det är även centralt att uppmärksamma att en ADHD-diagnos inte bara medför 

problem och svårigheter utan som Anna beskriver, även kan vara något kreativt och 

positivt. Socialstyrelsens rapport ADHD hos barn och vuxna (2002) tar upp att unga 

med ADHD är extra känsliga för hur långt intervallet är mellan handling och 

omgivningens reaktioner och därmed är beroende av att förstärkning av ett beteende 

sker omedelbart. Finns det inte någon i omgivningen som är medveten om detta och 

återkoppling uteblir så påverkar det framtida handlande och uttrycks enligt följande:  

 
”… det är jätteviktigt att vara tydlig, kort och koncis (…) man får jobba mycket hårt med sitt 

bemötande utifrån diagnosen men även tänka på kön och person…” (Lisa) 

 

Flickorna kan enligt Lisa många gånger vända en kommentar till något negativt vilket 

hon brukar väga upp med snabbt beröm och genom att visa omtanke. Det är viktigt att 

komma ihåg trots att en flicka har ADHD så kan och ska man ställa krav på henne, 

om än utifrån andra förutsättningar. Lisa menar att ett viktigt moment i arbetet med 

flickorna med ADHD är att stötta och hjälpa flickorna med att hitta fungerande 

kamratrelationer. Frida arbetar med yttre förstärkning genom belöningssystem och 

positiv förstärkning i stunden, så fort flickan gör något bra. Vidare så anser hon att det 

fungerar bra att använda en ”stressboll” som flickan kan ta fram och trycka på när det 

blir för mycket oro eller andra intryck som inte går att hantera stället för att bita på 

naglarna, trumma på bordet eller få ett utbrott. Det är mycket viktigt att flickan och 

hennes familj kommer i kontakt med professionella som har erfarenhet av att arbeta 

med denna diagnos så att även de kan få medvetenhet av vikten av dessa strategier. 

En av behandlarna uttrycker detta så här: 
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”… det är så viktigt att flickorna får den hjälp de behöver tidigt i livet och så länge de inte bekräftas 

kommer de behöva kämpa med svårigheterna på egen hand…” (Anna) 

 

Detta kan kopplas ihop med teorin om KASAM, känslan av sammanhang. Eftersom 

att KASAM som tidigare nämnt enligt Antonovsky (2005) är de komponenter som 

gör att vissa individer klarar av påfrestningar bättre än andra. Har flickor med ADHD 

redan tidigt i livet fått hjälp och stöd med att bygga en stark KASAM, tror jag att 

detta underlättar för flickornas utveckling. Frida upplever att hon märkt av vikten av 

förutsägbarhet för flickorna och att de i många fall behöver hjälp i att hitta 

meningsfulla fritidssysselsättningar. Antonovskys (2005) komponenter ”begriplighet” 

och ”meningsfullhet” kan appliceras här. Då begripligheten syftar till en individ med 

stark känsla av begriplighet, har förmågan att förvänta sig det stimuli som hon möter 

som förutsägbar eller som något som går att ordna och förklara. Har individen 

däremot en låg känsla av begriplighet, blir dessa stimuli något som kommer 

oförklarligt och oförutsägbart. Meningsfullheten syftar till att individen känner att 

livet har en känslomässig innebörd och att de krav som ställs blir till utmaningar som 

är värda att investering och engagemang. De individer som känner låg meningsfullhet 

upplever att krav och motgångar blir till tunga bördor. Här blir det tydligt att en ung 

flicka behöver i vardagen hjälp av sin omgivning för att kunna bygga upp en stark 

KASAM för att inte tyngas ner och att tillvaron är något om går att påverka, vilket 

beskrivs nedan: 

  
”… förutsägbarhet har jag märkt är bra, med tydliga scheman och strukturer. Flickorna behöver hjälp 

med att strukturera upp både dagarna och kvällsrutiner och att hitta meningsfulla 

fritidssysselsättningar…” (Frida) 

 

För de professionella som arbetar med flickor med ADHD är det enligt Frida av stor 

vikt att arbeta individanpassat. Hon menar att flickorna kan ha samma diagnos på 

pappret men att behoven skiljer sig mycket individerna emellan. Vid analys av detta 

anser jag att diagnossociologin med Browns (1995) modell om upplevelsen av 

tillståndet blir relevant. Brown förklarar att människor kan ha samma diagnos men att 

upplevelsen av den kan skilja sig markant. Han menar att det är många faktorer som 

påverkar som exempelvis personlighet, klass, kön och kulturella skillnader. Han 
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förklarar även att olika upplevelser av en diagnos kan påverkas av vilket stöd 

individen har från sin omgivning.  

	  

5.3 Behovet av en ADHD-diagnos. 

När det gäller behovet av att diagnostisera gick meningarna isär lite hos 

informanterna och de kunde se både för och nackdelar med att få en diagnos. Lisa 

anser att det kan vara av stor vikt när det kommer till omgivningens bemötande då 

detta kan ha betydelse för att flickan ska komma till sin rätt och utvecklas. För Lisa 

själv som arbetar med dessa flickor ger diagnosen en vägledning om hur hon ska 

bemöta flickan och vilka krav på till exempel tålamod som hon kan kräva av henne. 

Men hon tycker att det är viktigt att påpeka att en ADHD-diagnos inte följer någon 

tydlig mall utan att varje flicka har sina egenheter och svårigheter. Man ska först se 

personen och sen diagnosen. I rapporten ADHD hos barn och vuxna (2002) förklaras 

att en diagnos i sig inte är ett mål utan ett sätt för att underlätta för insatser. Har 

svårigheterna en diagnostisk term, underlättar det för föräldrar och närstående att 

inhämta kunskap och förståelse för barnets svårighetsområden enligt följande:  

 
”… att få en diagnos på papper är avgörande för har flickorna inte fått något namn på sina svårigheter 

så har hon enligt samhället inte rätt till någon hjälp…” (Anna) 

 

Anna anser att en diagnos är en biljett till ett liv även om det flickan behöver hjälp 

med skiljer sig från fall till fall. För flickan som får en diagnos, kan denna underlätta 

genom att få ett namn på det som är svårt och att flickan under sin uppväxt kan lära 

sig att förstå och hantera sig själv och hitta strategier att hantera sina svårigheter 

(Socialstyrelsen 2002). Enligt Kärfve (2000) däremot innebär en diagnos att man tar 

bort barnets normalitet och att den hjälp som samhället erbjuder leder till utanförskap. 

Frida anser att om en flicka upplever att vardagen blir svår att hantera eller på 

något annat sätt lider av sina svårigheter, ser hon absolut en mening med att genomgå 

en utredning och på så vis få en diagnos. Men hon tycker att man ska tänka efter och 

fråga sig varför och för vems skull en utredning görs. Diagnosen ska vara till hjälp för 

flickan och individen. Frida tycker att för henne som behandlare, kan en flickas 

ADHD-diagnos ge henne tankar och idéer för planering, samt om flickan eventuellt 

behöver hjälpmedel i skolan eller på andra sätt. Men hon tänker mycket utifrån 

individens behov vare sig en diagnos finns eller inte.  En ADHD-utredning har endast 
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som syfte att beskriva de svårigheter och risk- och skyddsfaktorer en individ har och 

på viket sätt dessa påverkar individen. Enligt diagnossociologin så menar Jutel (2009) 

att diagnoser kategoriserar och organiserar ohälsa genom att identifiera 

behandlingsmöjligheter, förutse prognoser och erbjuda förklaringar till ett visst 

tillstånd. Att ställa en diagnos medför även ett administrativt syfte på så sätt att det 

ger behörighet till samhälleligt stöd så som försäkringar, receptbelagd medicin och 

stödgrupper. Lisa förklarade under intervjun att en positiv sida av att få en diagnos 

kan vara att flickan får en förklaring och därför en förståelse för varför hon inte är 

som andra jämnåriga. Kärfve (2000) anser tvärtom att denna förståelse istället blir 

utmärkande för att något är fel på barnet med ADHD-diagnosen. En av behandlarna 

bekräftar detta enligt följande: 

 
”… den negativa sidan av att ställa en ADHD-diagnos tycker jag är att flickan och ibland hennes 

föräldrar kan gömma sig bakom själva diagnosen och att det kan hämma hennes utveckling…” (Lisa) 

 

Jutel (2009) menar att ha en diagnos ger en individ rätt att vara sjuk. Det som kanske 

tidigare sågs av omgivningen som gnäll är nu förklarligt tack vare diagnosen. Den 

som har en diagnos, har nu möjlighet att skylla på sitt namngivna tillstånd och 

förklara för omgivningen vad det är som gör henne avvikande från normen. Men om 

flickan ser sig själv som en avvikare så har hon enligt Lemert utifrån omgivningens 

stämpling kommit att bli en sekundär avvikare. Denna sekundära avvikelse kan 

medföra en fortsättning och ett eskalerande av det avvikande beteendet. Jutel (2009) 

beskriver att en diagnos kan leda till en kollektiv identitet som skapar gemenskap och 

hjälper till att hitta nya stöd tillexempel genom nätverk. Detta förklarar även 

informanten Anna som upplever att en diagnos kan leda till att familjen och flickan 

kommer i kontakt med andra familjer som har samma svårigheter och därmed hitta 

stöd hos varandra. För Lisas arbete med flickorna kan diagnosen ge en hint om hur 

hon ska bemöta flickorna och vilka krav tillexempel utifrån tålamod som hon kan 

kräva. Det leder mig in på hur Browns (1995) tredje kategori i modellen om 

behandling. Han menar att när en människa konstruerar sin definition av diagnosen 

måste hon även fundera över och konstruera den behandling som hon anser 

lämpligast. I samtal med flickan kan på så sätt nyttig information komma om vad 

flickan anser sig behöva hjälp och stöd med, enligt nedan: 
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”… att det är fruktansvärt att så många flickor få gå så länge och lida utan att förstå vad som 

är felet... (Anna)  
 

Enligt Antonosvkys (2005) KASAM så avtar känslan av meningsfullhet om man inte 

tror att det finns resurser att tillgå och individens strävan att hantera situationen blir 

svagare. Medan en hög grad av KASAM innebär ett skydd mot stressfaktorer och 

andra stimuli som påverkar hälsan negativt och samtidigt främjar faktorer som 

påverkar hälsan positivt.  

 

 

5.4 Upplevelser av ADHD-diagnos 

	  
”… jag har märkt att en del flickor känner sig lättade över att få svar på varför de inte är som andra 

jämnåriga flickor medan andra förnekar sin diagnos just på grund av en önskan att vara precis som 

andra…” (Lisa)  

 

Brown (1995) ser på de olikheter i upplevelser på följande sätt. Han anser att 

upplevelse av ett tillstånd påverkas av vilket stöd individen har från socialt nätverk 

och för de individer som har en diagnos som är stigmatiserande så är upplevelsen nära 

sammankopplad med känslan av att behöva dölja denna för omgivningen. Lisa 

berättar att det är flickor med denna känsla som ofta blir inåtvända och destruktiva 

och säger:  

 
”…en del flickor tycker att det är pinsamt att få en diagnos och att folk runtomkring reagerar starkare 

om det är just flickor som inte beter sig på ett visst sätt, de ska ju vara tysta och snälla och följa vissa 

mönster för att passa in. Om flickan är stöpt i en annan form så är det svårt att acceptera det…” (Anna)  
 

Goffman (1973) beskriver avvikelsens betydelse som att människor generellt sätt har 

gemensamma värden och sociala normer för hur man ska uppträda i vardagen. De 

individer som inte rättar sig efter normen betraktas som avvikare och deras beteende 

som en avvikelse. De flesta flickor som Anna möter beskriver en oro för andra 

människors dömande.  Hon säger: 

 
”… stereotypen av en flicka är, missvisande nog, inte en person med koncentrationssvårigheter och 

utåtagerande beteende…” (Lisa) 
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Vidare upplever Lisa det som att familjen kring en flicka skulle ha lättare att 

acceptera ADHD-diagnosen om de hade en son med ADHD på grund av bilden att 

pojkar ska vara livligare än flickor. Frida däremot upplever att de flickor som hon 

kommit i kontakt med har gett ett lättat uttryck av att ha fått en diagnos. De har 

genom diagnosen lärt sig att förstå sig själva bättre och att de inte längre känner sig 

”dumma i huvudet” utan har fått en förklaring till sina svårigheter. Även anhöriga till 

de flickor som Frida har mött ställer sig oftast positiva till diagnosen då de har fått 

förståelse för sin dotters svårigheter och blir mindre frustrerade i vardagen. Jag tolkar 

detta utifrån Antonovskys (2005) andra begrepp inom teorin KASAM. Hanterbarhet 

definieras av Antonovsky (2005) som individens upplevda resurser att hantera mötet 

med de stimuli och krav denne ställs inför. Resurserna syftar till både de egna och 

omgivningens i form av familj, vänner och övrigt nätverk. Har individen en hög 

känsla av hanterbarhet så kommer hon inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna utan känna att tillvaron är något som går att klara av.  

 

5.5 Flickor och sent ställd diagnos   

Beckman och Fernell (2007) beskriver att flickors svårigheter inte är lika störande 

som pojkars. Flickors överaktivitet visar sig mer i en form av rastlöshet och har även 

mer sällan ett utåtagerande beteende och visar inte på lika stor aggressivitet. Även 

Lisas upplevelse är att pojkar är betydligt mer utåtagerande än flickor och att flickors 

ADHD många gånger inte yttrar sig lika tydligt utan att problematiken är mer 

inneboende. Anna är av upplevelsen att när det gäller flickor, kan känslan av att få en 

ADHD-diagnos vara förenat med skam och att föräldrar tror att det skulle underlätta 

för flickan att inte ställa en diagnos, och menar att:  

 
”… det är socialt mer accepterat för pojkar att ha ADHD än för flickor. Jag tror att det är en av många 

orsaker till att flickor inte kommer för utredning…” (Anna) 

 

Här blir det tydligt att tolka ur Beckers (2006) teori om stämpling. Han menar att 

avvikande identiteter inte framkommer genom avvikande beteende utan genom 

stämpling från omgivningen av vad som anses som avvikande. Vidare förklarar han 

att det inte är individens avvikande beteende som är avgörande utan de processer som 
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uppstår i interaktion mellan avvikare och icke avvikare. På grund av de processer som 

skapar avvikelse, kan föräldrarna tro att en diagnos kommer att leda till 

stigmatisering. Lisa betonar att föräldrar, fritidspersonal och skola måste få större 

kunskaper om diagnosen och det faktum att den yttrar sig olika beroende på kön. 

Framför allt måste bilden av att det bara är stökiga pojkar som har ADHD-diagnos 

bort och att bilden av ADHD som något avvikande suddas ut. Åter till Browns (1995) 

modell och identifikation av diagnos. Han menar att det ofta är lekmän som är 

centrala i upptäckten av tillstånd som genom direkt erfarenhet är mest medvetna om 

de problem som inte rutinmässigt kommer till medicinsk undersökning.  Men en ökad 

kunskap blir även de personer runt flickorna medvetna om de symptom och tecken 

som kan visa på ADHD. Brown (1995) beskriver i sin sista kategori om utfall och han 

menar att sociala faktorer kan påverka utfallet av ett tillstånd på olika sätt. En mer 

positiv tro på utfallet kan leda till att samhället får en annan syn på diagnosen och en 

mer optimistisk tro på vad det innebär att leva med ADHD. Detta beskrivs som följer: 

 
”… Flickorna har ofta suttit tysta i klassrummen och skenjobbat men har haft samma svårigheter med 

grundläggande exekutiva funktioner så som planering, slutföra arbete och att fokusera över tid. Det är 

för vanligt att skolan har ont om personal och man på så sätt missar de här flickorna. Jag tycker att 

skolpersonal borde få en mer grundläggande utbildning om neuropsykologiska diagnoser då skulle 

personal få mer kunskap hur ADHD kan yttra sig och hur olika den ser ut mellan pojkar och flickor…” 

(Frida) 

 

Frida upplever en risk i att det ofta tar längre tid för flickor att upptäckas då de hinner 

gå längre med sina svårigheter innan de får någon förklaring, varpå deras självbild 

hinner bli mycket låg. Lisa uttrycker att ADHD inte bara handlar om 

koncentrationssvårigheter utan är mycket mer komplext än då. Hon menar att det 

handlar om kommunikation och att faktiskt samtala i tidig ålder om flickors psykiska 

välbefinnande och eftersom flickor med ADHD ofta håller tunga känslor inombords 

så är samtalet nycken till att ställa en diagnos. Om det finns en förståelse för hur 

flickans svårigheter hänger ihop så kan man lättare ta hänsyn till dem och hjälpa 

flickan att hantera dem. Genom att uppmärksamma flickor i tid och ge dem strategier 

att hantera sina svårigheter, kan graden av KASAM öka och flickan får bättre 

förutsättningar att klara av de svårigheter det innebär att leva med ADHD. Anna anser 

att det faktiskt börjar forskas mer om flickor och ADHD vilket hon anser är ett steg i 

rätt riktning mot att kunna ge flickor den uppmärksamhet de förtjänar. 
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6 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka, analysera och beskriva professionella 

behandlares upplevelser kring fenomenet flickor med ADHD, utifrån de flickor de 

mött under sitt yrkespraktiserande. Jag kommer i denna avslutande diskussion att utgå 

ifrån mina frågeställningar för att diskutera och besvara dessa.  

 

6.1 Vad anser professionella behandlare om ADHD-diagnos hos flickor? 

Resultatet visar att det är centralt att en flicka är utredd och har fått en ADHD-diagnos 

för att de ens ska få en möjlighet att komma i kontakt med professionella behandlare. 

Det är mycket anmärkningsvärt av vad som framkommit att det måste finnas en 

diagnos för att barn ska få hjälp med olika svårigheter. Det blir framförallt 

oroväckande med utgångspunkt i Kärfves (2000) antaganden som att diagnostisering 

kan leda till utanförskap och att genom hjälp så försvinner allt hopp om förändring. 

Det blir därför intressant att först diskutera kring hur dessa tre professionella 

behandlare som jag intervjuat ser på diagnosen som fenomen. Jag ville ta reda på om 

de ansåg att det är viktigt att få en beteckning på ett tillstånd som ändå uttrycker sig så 

olika från person till person. Det kan absolut finnas svårigheter i att ha en diagnos på 

papper som det har uttryckts tidigare. Jag kan förstå och se varför anhöriga drar sig 

för att inleda en utredning av en ung flicka och att detta kan vara en av orsakerna till 

att en del flickor inte får en diagnos. Tankarna på att flickan får det lättare utan en 

ADHD-diagnos som får henne att verka annorlunda jämfört med klasskompisar och 

kanske stigmatiseras på grund ut av den. En annan negativ aspekt av att ha en ADHD-

diagnos som lyfts under denna studie är att flickor eller deras anhöriga gömmer sig 

bakom den. Istället för att diagnosen blir en möjlighet till hjälp och stöd så blir den 

istället ett hinder för att utvecklas genom att den blir något att skylla på istället för att 

ta itu med svårigheterna. Även Jutel (2009) beskrev att en diagnos ger någon rätten att 

vara sjuk och därmed något att skylla på. Det kan kanske bli så att flickor bär sig åt 

eller struntar i att anstränga sig och skyller sedan på att hon har ADHD och inte klarar 

av det, eller orkar med det. Anhöriga kan nog på liknande sätt dra sig för att ställa 

rimliga krav eftersom att ”hon ändå inte kommer göra det” eller ”lyckas med det” för 

att hon har ADHD. Det blir intressant att titta på detta fenomen ur ett 

stigmaperspektiv. Om flickan ser sin diagnos istället för sin person och upplever att 

hon genom diagnosen är en avvikare och det går så långt som till en sekundär 
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avvikelse, är risken stor att flickan ger upp hoppet om vänskap och socialt umgänge. 

Med utgångspunkt i denna studie är det viktigt att flickor med ADHD-symtom 

uppmärksammas i ung ålder så att de genom behandling kan få hjälp att tillsammans 

med sin familj hantera sin ADHD. Genom att få en ADHD-diagnos, öppnas många 

dörrar som faktiskt kan vara till stor nytta. Utöver diagnosen, måste man även se till 

andra faktorer som familjeförhållanden, skolsituationen och om det finns några 

tilläggsproblem.   

 

Angeläget att tänka på är att utan en diagnos, kanske flickan aldrig kommer i kontakt 

med de insatser som finns att tillgå, vilket är ett stort problem i samhället och som 

borde vara betydligt mer individanpassat än vad det är idag. Det borde i skolan läggas 

mer resurser på att se till individers förmågor och kapacitet och att det egentligen inte 

ska krävas en diagnos för att få det stöd och pedagogiska insatser man behöver. Om 

professionella behandlare kan vara med och i god tid, för att hjälpa familjer att förstå 

vad en ADHD-diagnos är och innebär och hur den ska hanteras, kan besvären som 

kan uppstå mildras. Resultatet visar på att förebyggande insatser till dessa flickor kan 

ge goda förutsättningar till en förbättrad livssituation.  

 

Studien pekar även på ett återkommande tema som är att arbeta individanpassat. Även 

om flickorna har samma diagnos på pappret, skiljer sig behoven dem emellan ofta 

mycket åt. Att faktorer som kön, bakgrund och kulturella skillnader spelar en roll vid 

behandling är något som de professionella ansåg att de måste ha i åtanke i sitt 

bemötande av flickorna. Vid ett flertal tillfällen under studiens process har jag stött på 

hur kön skulle påverka ADHD:ns uttryck. Att könsaspekten tagits upp även av 

informanterna är intressant då det kan ifrågasättas om det är ADHD-diagnosen som 

yttrar sig olika beroende på kön eller om det är könsnormer och förväntningar av 

olika personer utifrån kön som kommer till uttryck. Oavsett, är det viktigt att lyfta 

fram förväntningar och uppmärksamma dessa för att barn ska slippa falla mellan 

stolarna.  

 

Det anses även av informanterna att det är viktigt att stärka flickornas självbild och 

självkänsla och att som Anna beskriver även se till de positiva aspekterna av att ha 

ADHD. Genom att professionella kopplas in i tidig ålder, och här måste vikten av 

tidig ålder betonas så att stämpling och stigmatisering inte har hunnit inträda i flickan 
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liv, så kan dessa arbeta med flickans KASAM. Om professionella kan stödja och 

stärka flickans KASAM, kommer hon vara mycket bättre rustad att klara av de 

motgångar hon möter. Det är just detta som informanterna förklarar att de fokuserar 

på i arbetet med flickor. Att få en diagnos kan med rätt sorts hjälp öka begripligheten i 

tillvaron och förklara för flickan varför hon beter sig som hon gör i vissa situationer 

och varför hon anses annorlunda i jämförelse med andra. Vidare ökar hanterbarheten 

då en diagnos ger tillgång till information, resurser och strategier och genom att förstå 

sig på sig själv och de styrkor och svagheter man har så kan det för flickan kännas 

meningsfullt att påverka sin situation. De hjälper flickorna genom att hitta strategier 

och lösningar i vardagen för att de ska fungera så friktionsfritt som möjligt. Det är 

även viktigt att familjen kring flickan får lära sig bemötande på bästa sätt och vikten 

av direkt återkoppling och positiv förstärkning eftersom ett gott klimat hemma även 

är betydande för en hälsosam utveckling. Meningen med att ställa en diagnos syftar ju 

till att ge flickan den hjälp hon behöver och lyfta risk- och skyddsfaktorer. Det kan 

även göra det lättare att skaffa information och komma i kontakt med andra familjer 

och flickor i samma situation.  

 

Med professionellas erfarenheter och expertis, kan man få mer förståelse för hur 

flickans svårigheter hänger ihop och därmed lättare ta hänsyn till dem och lära flickan 

att hantera dem. Det tåls att säga igen men flickor måste få insatser i ett tidigt stadie 

och för att få tillgång till dessa insatser, måste hon först få en diagnos så som 

samhället ser ut idag. 

 

6.2 Hur upplever professionella att flickor uttrycker ADHD symptom? 

 Studien visar att det är problematiskt med den missvisande beteckningen på ADHD. 

Orsakerna till detta kan antas vara att flickor som inte är hyperaktiva missgynnas och 

blir bortglömda vid utredning av ADHD. Resultatet pekar på att flickor i många fall, 

inte har lika utåtagerande beteende som pojkar, utan att deras problematik är mer 

introvert. De beskrivningar som resultatet redovisar menar att flickorna visar på en 

mer oro i kroppen och en inre rastlöshet. Detta kan uttrycka sig genom nagelbitande, 

pill med håret eller stampande med fötterna.  
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Flickorna är även mer inåtvända och visar på symptom som exempelvis låg 

självkänsla, ångest symptom, depressivitet och problem med sömnen. Dessa tecken 

blir inte lika tydliga för omgivningen som vad ett utåtagerande beteende är. Att 

flickorna visar på svårigheter i att hantera impulser och kan svänga snabbt i humöret 

är enligt informanterna ett vanligt uttryck.   

 

Av vad som framkommit, har flickorna nära till destruktivitet och väldigt lätt vänder 

en kommentar till något negativt om sig själv. Detta kan vara ett tecken på den låga 

självbild och självkänsla flickan har. Av vad resultatet visar, är det i skolan som 

ADHD:n uttrycks tydligast. Skolan är nära kopplad med höga krav som prestation, 

sitta still, lyssna, planera och arbeta självständigt. Detta är krav som kan vara 

omöjliga att fylla för en flicka med ADHD som har svårigheter med att fokusera över 

tid.  

 

Det framkom i resultatet en oro över att flickor skolkar ifrån skolan på grund av att de 

inte klarar av de krav som ställs eller på grund av att de känner att de inte passar in, 

och detta är något som verkligen är galet. Varningsklockor borde ha ringt hos 

skolpersonalen, men på grund av lite personal eller okunskap, kommer dessa flickor 

inte att uppmärksammas. Skolans organisation bör ses över. Det kan inte bara handla 

om att det är vissa elevers beteenden som behöver korrigeras utan skolmiljön måste 

granskas.  

 

6.3 Hur upplever professionella att flickor med ADHD och deras anhöriga 

mottar diagnosen?   

Eftersom upplevelser och känslor är starkt personliga, kan det vara svårt för 

informanterna att uttala sig flickors och anhörigas om mottagandet av ADHD-

diagnosen. Men jag anser att de är så pass erfarna i sitt arbete, att deras upplevelser 

blir värdefull information.  

 

Resultatet visar på blandade iakttagelser. En del flickor upplevs känna en lättnad över 

att äntligen få svar på varför de inte är som andra jämnåriga flickor och de uttrycker 

att diagnosen har lärt dem att förstå sig själva bättre. För dessa flickor har det varit 

viktigt att få en förklaring till sina svårigheter och denna känsla är starkt kopplad till 
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de resurser som erbjudits efter utredningen. Då Brown (1995) redogjorde för att 

upplevelsen att ett tillstånd påverkas av vilket stöd som individen har från socialt 

nätverk, bör familjen kring en flicka snabbt få kunskaper om ADHD-diagnosen så att 

de kan stötta flickan på bästa sätt. Föräldrarna kan tidigare ha känt skuld eller skam 

över att inte lyckats med sin uppfostran eller att dottern är lat och ointresserad. 

Studien har bland annat visat att anhöriga i de flesta fall ställer sig positiva till 

diagnosen eftersom att de får en förklaring av dotterns svårigheter och blir mindre 

frustrerade i vardagen. Dessa upplevelser är önskvärda eftersom flickan som får en 

ADHD-diagnos är beroende av sitt sociala nätverk och deras resurser för att kunna 

bygga en stark KASAM. De flickor som förnekar diagnosen och tycker att det är 

pinsamt möter möjligen inte samma förståelse och stöd hemifrån. Ett överraskande 

resultat är vissa anhöriga menar att det skulle vara lättare att acceptera en ADHD-

diagnos om de varit föräldrar till en son. Det är just denna bild av att det är onormalt 

att en flicka har ADHD, som måste försvinna. Brown (1995) beskriver att för de 

individer som har en stigmatiserande diagnos så är upplevelsen av den nära 

sammankopplad med känslan av att behöva dölja den för sin omgivning. En ADHD- 

diagnos kan vara stigmatiserande men behöver absolut inte vara det. Om en flicka blir 

stigmatiserad på grund av att hon har en ADHD-diagnos så är det lättare att hantera 

och åtgärda än om hon stigmatiserades på grund ett avvikande beteende som inte har 

en förklaring. Genom att ha en förklaring och en förståelse för vad som är avvikande, 

kan flickan i första hand få professionell hjälp genom exempelvis pedagogiska 

insatser, medicinering och genom att få hjälp med hanteringen av ADHD:n. Om 

flickan i ung ålder stämplas av sin omgivning som avvikare så kan detta leda till 

negativ självbild och vilket i sin tur kan leda till svårigheter i skolan och med sociala 

relationer på grund av stämplingen. Idag när det finns så mycket kunskap tillgänglig 

och resurser att få, borde det inte vara stigmatiserande att ha en ADHD-diagnos.  

 

6.4 Vad anser professionella gällande fenomenet att flickor mer sällan än 
pojkar får ADHD-diagnos? 

	  
Att pojkar i många fall är mer utåtagerande och visar på mer aggressivitet än flickor 

har resultatet visat. Flickors svårigheter yttrar sig inte lika tydlig och svårigheterna är 

mer introverta och kan därför vara svårare att upptäcka. Det framkom att flickors 

svårigheter av ADHD-diagnosen ofta inte uppmärksammas förrän i senare skolåldern 
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och det medför risker. Flickan hinner gå mycket längre innan hon får någon förklaring 

på vad som är felet. Detta kan som tidigare diskuterats leda till negativa konsekvenser 

för flickan. Med ökade kunskaper om flickor med ADHD och de symptom och tecken 

de uttrycker så skulle förståelsen öka och flickorna skulle kunna uppmärksammas i 

tid. Skolan är en utmärkt arena för att uppmärksamma ADHD, om skol- och 

fritidspersonal fick utbildning i att uppmärksamma de symptom som dessa barn visar 

på svårigheter så skulle de negativa konsekvenser som en ADHD-diagnos för med sig 

kunna mildras. Även föräldrar måste få hjälp i att förstå att det inte är något skamfyllt 

med att ha en dotter eller son med ADHD.  
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7. Slutsatser och implikationer för forskning och praktik 
 

Av det som framkommit i denna studie framgår vikten av att uppmärksamma flickor 

med ADHD-symptom i en ung ålder så att de i god tid kan lära sig att leva med sin 

diagnos och inte se detta som något onormalt. Flickor med ADHD missgynnas i 

dagens samhälle vilket resulterar att de inte får hjälp och stöd i tid. En tidig upptäckt 

kan vara avgörande för utfallet av diagnosen. Är flickan medveten om sina 

svårigheter, kan det vara lättare att hantera genom strategier, medicinering och stöd. 

Detta är studiens kunskapsbidrag.  

 

Valet av metod har varit bra för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna gav mig möjlighet att utifrån informanternas svar ställa passande 

följdfrågor som gav studien en djupare inblick av professionella behandlares 

upplevelser av fenomenet flickor med ADHD. Gällande studiens validitet finner jag 

att denna är svår att fullt uppnå i en kvalitativ studie med intervjumetod då denna är 

beroende av hur informanten uppfattar mina frågeställningar och även hur jag tolkar 

informantens svar. Men genom att ha möjlighet till att ställa följdfrågor och vara noga 

med att bortse från mina förförståelser har jag försökt att öka validiteten. 

 

Då denna studie är av kvalitativ karaktär finner jag att det en begränsning då det inte 

går att generalisera utifrån de resultat som framkommit. En ytterligare begränsning 

ligger i att informanterna uttalat sig om gruppen flickor med ADHD utifrån sin 

förförståelse och upplevelser, detta kan vara riskabelt då gruppen flickor med ADHD 

inte har haft möjlighet att uttala sig i denna studie.  

	  

Jag hoppas att denna studie kan leda till ett ökat intresse för detta fenomen och att fler 

liknande studier gör ur andra synvinklar. Det vore för mig av intresse att låta de 

flickor som lever med en ADHD-diagnos att läsa studien och kommentera på om de 

professionella har en rättvisande bild av deras tillstånd.  
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9. Bilaga 1 
	  
Intervjuguide	  till	  behandlare.	  
	  
	  
Berätta lite om dig själv? 

-‐ Utbildning 

-‐ Yrkestitel 

-‐ Hur länge har du varit yrkesverksam 

	  
På vilket sätt arbetar du med unga flickor som blivit diagnosticerade med ADHD? 

 

Upplever du att det finns ett behov av diagnoser, varför/ varför inte? 

 

Innebär en ADHD-diagnos något för dig som behandlare? 

 

Hur upplever du att flickan som diagnosticerats känner för sin ADHD-diagnos?	  

	  

Hur upplever familj och närstående diagnosen?	  

	  

Hur yttrar sig flickors ADHD-problematik? 

 

Upplever du att flickor visar flickor på några speciella symptom?	  

	  

Det diskuteras idag mycket om att flickor med ADHD upptäcks senare 

 än pojkar. Hur tänker du om det? 

	  

Anser du att det finns ett sätt att aktualisera och upptäcka flickors 

 ADHD-problematik tidigare?	  
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