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This thesis explores the increasing medicalization of society, the process whereby social 
phenomenon are transformed into medical problems. Alike the general tendency of neu-
ropsychiatric diagnoses, the number of people with ADHD (Attention Deficit Hyperactiv-
ity Disorder) has increased and expanded from a boys’ diagnosis to include both adult 
men and women. Studies on the latter category is however scarce. The objective of the 
thesis is to contribute with a micro sociological and critical perspective on the effects of 
the biomedicalization process, by focusing women's experience of getting and living with 
ADHD. The empirical material consists of narrative interviews with sixteen women, 
diagnosed with ADHD in adulthood. The participants, age 20 to 50, were enrolled via
Swedish NGO:s in 2010 and 2013.  

The thesis resides on four analytical themes: biomedicalization, pharmaceuticalizaton, 
functionality and gender. It shows how diagnostics evokes processes that involve learning 
and using a biomedical terminology to describe and understand oneself. ADHD is, in 
general, depicted as diffuse, expansionary, masculine and deviant sociability and cognitiv-
ity. Unlike depression and anxiety, described as temporary and unwanted illnesses, the 
ADHD-diagnosis embraces the whole personality. Hence, the women find it difficult to 
identifying and separating ADHD from the self. Furthermore, categorizations of oneself 
as a ‘woman with ADHD’ imply constructions of individual and collective identity that 
has ideological implications, i.e. the individual narratives are related to grand narratives. 
These contradictory grand narratives bring about ideological dilemmas that are handled 
rhetorically in the women's everyday life. The masculine connotation of ADHD, for ex-
ample, render the women experiencing themselves as transgressing not only femininity 
but also ADHD-personhood. Additionally, as social actions are attributed to the ‘ADHD 
brain’, the brain is portrayed as a pathological deviant and dysfunctional object for phar-
maceutical intervention. Nevertheless, this discourse is also contested by the women by 
pointing to 1) positive aspects of the ‘ADHD-brain’ in everyday life, or 2) gender inequal-
ities and demands of the late-modern society. Concluding, the women in this study are not 
only victims of their bodies or societal norms, but also agents negotiating– adapting and 
opposing to – expectations of how to be an ideal citizen or woman. 
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Förord 

När jag i september 2009 påbörjade arbetet med det som sedan kom att 
bli denna avhandling var jag redan en bit in i min forskarutbildning. Dia-
gnosernas utbredning, dess konsekvenser för hur vi såg på oss själva och 
andra och hur det kunde komma sig att psykiatriska och neuropsykia-
triska diagnoser ökat så explosionsartat, var då något jag en tid funderat 
över. Min sociologiska nyfikenhet blev med tiden alltför stark för att inte
bli en avhandling, och jag bestämde mig därför för att byta forskningsin-
riktning och ägna mig åt identitetsskapande och diagnoser.   

Att byta avhandlingsämne mitt i forskarutbildningen är inte att re-
kommendera. I alla fall inte om man ska bli klar i tid. Bidrag från Gö-
ransson Sandvikens stipendiefond möjliggjorde de sista 15 månadernas 
skrivarbete, vilket jag är tacksam för. Förutom att bytet av ämne försatte
mig i en viss tidsnöd har avhandlingsarbetet även på andra sätt varit en 
utmaning. Jag har dock aldrig ångrat det. De fem år jag arbetat med detta 
projekt har på många sätt varit spännande, givande och utvecklande år.  

Även om jag står som ensam ansvarig för denna publikation är det på 
inget sätt ett arbete som jag gjort helt på egen hand. I den mödosamma 
men roliga process det är att skriva en avhandling har jag fått stöd av 
många personer. Avhandlingsskrivande är ofta ett ensamt arbete men det 
är likafullt en kollektiv process där andra genom sina erfarenheter och sin 
kunskap bidragit till att göra denna avhandling till vad den idag är.  

För det första vill jag rikta ett stort tack till de kvinnor som jag fått 
möjlighet att intervjua. Utan er hade denna avhandling inte varit möjlig 
att skriva. Jag har lärt mig mycket av er. Min förhoppning och strävan har 
varit att förmedla era berättelser på ett så rättvisande sätt så att även andra 
får del av er kunskap och era erfarenheter.   

Ett tema för denna avhandling kan på ett sätt sägas röra ordning, struk-
tur och stabilitet kontra oordning, ambivalens och tvetydighet. Också 
processen att skriva en avhandling pendlar mellan ordning och kreativt 
kaos. Några personer har varit särskilt viktiga för att hjälpa mig bringa 
ordning på tankar och ord. Jag tänker då på mina handledare, Rafael Lin-
dqvist och Elisabet Näsman. Tack för att ni läst mina utkast – och läst 
igen – och kommit med konstruktiva kommentarer, uppmuntran och 

9



kloka synpunkter. Ert stöd har varit en ovärderlig hjälp under arbetets 
olika faser. Tack också till Karin Barron som var min handledare under 
de första två åren av projektet. Du har alltid uppmuntrat mig att tro på 
mig själv och det jag gör. Ett stort tack även till Marianne Winqvist som 
uppmanade mig att söka till forskarutbildningen, och på olika sätt varit en 
viktig person under mitt första år på institutionen.  

Utöver mina handledare finns också andra personer som på olika sätt 
bistått mig under projektets gång. Jag vill särskilt tacka mina seminarie-
opponenter. Tack Ylva Nettelbladt för att du tog dig an mitt femterminers 
manus, och tack Stefan Sjöberg och Ellinor Anderberg för era insatser 
som opponenter på mitt slutseminarium. Era synpunkter var en stor hjälp 
i processen att utveckla och förbättra mitt manus. Tack Gunilla Carstens-
sen, Gunilla Dahlkild Öhman, Anne-Sofie Nyström och Kalle Berggren 
för att ni läst och kommenterat delar av mitt manus, med särskilt fokus 
vad gäller de aspekter som rör kön, och Tora Holmberg för kommentarer 
och tips om nya teoretiska infallsvinklar. Ett stort tack vill jag också sär-
skilt rikta till min dubbelläsare Hedvig Ekerwald. Din noggranna läsning, 
ditt engagemang och dina kloka kommentarer vad gäller såväl innehålls-
liga som språkliga aspekter var till stor hjälp i slutskedet av skrivproces-
sen. Tack Anne-Sofie, Mikael, Ylva, Kalle, Lisa, Marie, Magda och Ul-
rika för era kommentarer vad gäller titel. Stort tack också till min moster 
Anna-Greta Lassinantti för hjälp med transkribering när en inflammerad 
axel gjorde detta svårt, och till min syster Jessica Flack för hjälp med 
språkgranskning.  

Ett sammanhang som varit viktigt för mig är Det svenska nätverket för 
neuropsykiatrisk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, och 
jag vill särskilt tacka Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Joakim Isaksson, 
Kristina Hellberg, Jenny Bergenmar och Anne Simmeborn Fleicher för 
inspirerande möten och samtal.  

Sociologiska institutionen i Uppsala är den plats som gett mig möjlig-
het att genomföra detta. Jag kan inte nämna alla vid namn men stort tack 
till alla fantastiska, inspirerande människor jag mött på institutionen un-
der mina år här. Genusseminariet – sedermera Intersektionalitetssemi-
nariet – har för mig varit ett akademiskt viktig sammanhang och en skola 
i god seminariekultur med engagerande, konstruktiva samtal och kritiska 
reflektioner.  

Mina år på Sociologen skulle heller inte ha varit vad de varit utan alla 
mina fantastiska doktorandkollegor. Ett avhandlingsarbete sträcker sig 
över många år och ni är många, men jag vill särskilt nämna Anne-Sofie 
Nyström, Lena Sohl, Magdalena Vieira, Ulrika Wernesjö, Clara Iversen, 
Mikael Svensson, Ylva Nettelbladt, Serine Gunnarsson, Erika Willander, 
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Marie Flinkfeldt, Stina Fernqvist, Magdalena Kania Lundholm, Helen 
Ekstam, Kamilla Peuravaara, Lisa Salmonsson, Linnea Bruno, Hedvig 
Gröndahl, Lovisa Eriksson och Naomi Smedberg. Ni har på olika sätt 
varit viktiga personer för mig under de här åren. Under seminarier, vid 
korridorssnack, fika och after-work öl har givande diskussioner med er 
bidragit till att öka min sociologiska allmänbildning och arbetsglädje. 

Jag har under mina år här också haft förmånen att vara en del av lärar-
laget på Socionomprogrammet och jag vill särskilt tacka Marianne 
Löfqvist, Kari Jess, Ulla Hellström Muhli, Christina Nehlin Gordh, Karin 
Alexandersson och Zhanna Kravchenko.  

Stort tack också till Anders Hökback för datorhjälp och tack till Emma 
Hansen Dahlqvist, Margareta Mårtensson, Margareta Thomas, Helena 
Olsson, Ulrika Söderlind och Katriina Östensson för samarbete, hjälp av 
allehanda slag och, inte minst, trevliga stunder i fikarummet.  

Många personer har, som sagt, på olika sätt varit viktiga för mig under 
doktorandåren, men särskilt viktig har du varit, Anne-Sofie. Som rums-
kompis och vän har du varit ovärderlig för mig. Jag tänker inte bara på 
dans i kök och på fester, utan även på samtalen om livet i akademin och 
avhandlingsrelaterade frågor som metod och sociologisk teori där såväl 
det personliga som det politiska fått utrymme. Tack för att du funnits där 
och på alla sätt varit med mig under den här tiden, och inte minst under 
de sista skälvande dygnen av slutskrivandet. Vad skulle jag göra utan 
dig?! Och Ulrika, som jag delat många av doktorandtidens vedermödor 
men också glädjeämnen med. Tack för all pepp i alla möjliga olika sam-
manhang som rört såväl arbete som privata dilemman under doktorandti-
den. Och tack Magda. Att få ha ’jobbretreater’ med dig i Gottsunda har 
varit en lisa för kropp och själ. Vila och lust har även löparrundorna med 
dig Erika erbjudit, liksom bokcirkel med er Ylva, Ulrika och Clara, att 
dricka öl och diskutera sociologisk teori eller politik med dig Mikael.
Tack också till min rumskompis Lena för att du genom din genomskå-
dande blick på hur kön och klass strukturerar olika sociala rum gör det 
lättare att andas i akademin.  

Livet är ju inte bara arbete och i mitt liv har jag också förmånen att ha 
fantastiska vänner. Ni vet vilka ni är. Tack för att ni funnits där i min 
vardag, gett mig perspektiv på tillvaron och på allehanda sätt stöttat och 
peppat mig. Nu hoppas jag få mer tid att hänga med er och med min fa-
milj, mamma och Anders, Jessica, Camilla, Anna, Björn och Elina. Tack 
mamma och Anders för allt stöd under den här tiden. Och sist men inte 
minst, tack till mina barn Samuel och Lova som hejat på mig och ivrigt 
väntat på att jag ska bli färdig med avhandlingen. Nu är den äntligen klar!  
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1. Introduktion

När du hör ADHD tänker du inte på en flicka, du tänker på en pojke1

[D]en typiska bilden av ADHD [har] varit en liten pojke som studsar på 
väggarna och gör sin lärare och sina föräldrar galna2

Inledning 
Den här avhandlingen handlar om hur vuxna kvinnor med diagnosen 
ADHD3 förstår och beskriver sig själva. Den handlar om att skapa identi-
tet i relation till att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos, och hur 
det är att göra det som just vuxen kvinna. Den forskning som finns om 
denna diagnos har framförallt haft fokus på barn och särskilt barn i sko-
lan. Trots att barn så småningom blir vuxna och fler får diagnosen i 
vuxen ålder är ADHD hos vuxna ett eftersatt forskningområde. ADHD 
har också, som framgår av citatet ovan, länge setts som en diagnos enbart 
för pojkar. Vuxna kvinnors erfarenheter av att få och leva med denna 
diagnos är därför ett mindre utforskat och också ett angeläget forsknings-
område.  

Många av de studier som finns om ADHD präglas också av ett per-
spektiv på diagnoser som är färgade av en medicinsk forskningstradition. 
Mindre finns skrivet om sociala aspekter av att få och leva med en neu-
ropsykiatrisk diagnos. Pernilla, en av kvinnorna som deltagit i denna 
studie, uttrycker det som att det finns ”hur mycket information som helst” 

1 Fransson 2010.
2 Goja 2013.
3 Fjorton av av de sexton kvinnorna som deltagit i denna studie kategoriserar sig som att 
de har diagnosen ADHD, och två som att de har diagnosen ADD. Diagnosen ADD är inte 
längre i egentlig mening en egen diagnos utan definieras officiellt som en slags ADHD, 
en ADHD utan ’H’ (det vill säga utan hyperaktivitet). Det finns vissa skillnader mellan 
ADHD och ADD men också många likheter. Av skrivtekniska skäl har jag valt att i 
huvudsak använda beteckning ADHD. När det har varit motiverat, främst i analysen, görs 
dock en distinktion mellan diagnoserna.
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om diagnosen när det gäller ärftlighet och sådana aspekter, men väldigt 
lite om ”den själsliga delen” av att få och leva med ADHD:  

Jag har bara hittat det på ett ställe och det säger ju en hel del om hur 
mycket information det finns om den själsliga delen liksom. För annars så 
finns det ju hur mycket information som helst om ärftlighet och ditten och 
datten liksom men om det här andra så finns det ju ingenting och det har 
också varit väldigt jobbigt genom åren för att jag har ju hela tiden letat –
”Var kan det här passa in?” och ”Var kommer det här ifrån?”

Det är således sådana mindre utforskade aspekter av att få och leva med 
en neuropsykiatrisk diagnos som denna avhandling önskar belysa. Vad 
innebär det att tolka sitt själv i relation till att få och leva med en neu-
ropsykiatrisk diagnos som ADHD? Och vad innebär det att göra det som 
just ’vuxen’ och ’kvinna’? 

ADHD är ett exempel på det som inom diagnossociologi kallas för en 
omstridd diagnos. Omstridda diagnoser är sådana diagnoser som det rå-
der oenighet kring huruvida de i huvudsak ska förstås som biologiska, 
sociala eller psykologiska fenomen. Neuropsykiatriska och psykiatriska 
diagnoser är i den meningen ofta omstridda och deras gränser mer diffusa 
och flytande än andra diagnosers.4 Avhandlingen utgår från att en person 
som får en omstridd diagnos därför också möter och måste förhålla sig till 
olika motstridiga och konkurrerande uppfattningar om vad det är ’man 
har’ och hur det ska behandlas.

Att ADHD är en omstridd diagnos har bland annat kommit till uttryck 
i den så kallade ”ADHD-debatten”.5 I denna debatt har vissa varit kritiska 
till vad man menar är en överdiagnostisering och hävdar att alltför många 
får diagnosen och på för lösa grunder. Andra anser att inte tillräckligt 
många får diagnosen tillräckligt snabbt. I denna avhandling vill jag lyfta 
fram röster hos de som själva fått och lever med en sådan omstridd dia-
gnos. Avhandlingen handlar om hur olika bilder av vad det innebär att ha 
ADHD möts och ställs mot varandra, och hur dessa också hänger sam-
man med olika förståelser av människan. Sådana bilder och förståelser av 
människan kan handla om i vilken mån sätt att vara på ska tolkas som 
biologiskt eller socialt, som kvinnligt eller manligt, som vuxet eller 
barnsligt.

4 Kännetecknande för omstridda diagnoser är också att dessa inte definieras utifrån orga-
nisk patologi utan på basis av symtom, se Jutel (2009) och Brown och Zavetoski (2004).
5 ADHD-debatten beskrivs av Brante (2007) som en vetenskapskontrovers huruvida 
diagnoser kan tolkas som biologiska fakta eller bör förstås som sociala konstruktioner, det 
vill säga om diagnosen beskriver en neurobiologisk avvikelse i organismen på individ-
nivå, eller om kategoriseringar av individer i olika neuropsykiatriska diagnoser i första 
hand bör tolkas som sociala företeelser. Se även Kärfve, 2000, 2007). 

13



Avhandlingen studerar olika aspekter av identitetsskapande hos kvin-
nor som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder. Att konstruera identitet i 
relation till en neuropsykiatrisk diagnos är också något som i avhandling-
en placeras inom ramen för en samhällsförändring där fenomen som tidi-
gare setts som socialt avvikande, moraliskt problematiska eller ansetts 
falla inom ramen för normal variation övergått till att betraktas som ett 
medicinskt fenomen. Etableringen av diagnosen ADHD ses som del av en 
process där sociala fenomen, genom att omvandlas till diagnoser, gjorts 
till medicinska fenomen. Avhandlingen väcker också frågan om händel-
sen eller processen att få en neuropsykiatrisk diagnos därmed också borde 
betyda att självet, eller vissa aspekter av självet, omtolkas till att ses som 
biologiska och medicinska (biomedicinska) fenomen där man kanske 
tidigare snarare sett dessa som sociala. En central fråga som denna av-
handling vill undersöka är om en sådan övergripande rörelse mot mer 
biologiska och medicinska förståelser av människan får effekter på indi-
vidnivå, och i så fall vilka effekter. Hur påverkar detta uppfattningar om 
självet? Hur möter den enskilda människan den process vi ser av en ökad 
biomedikalisering? Hur förhandlas och kontrasteras en biomedicinsk 
förståelse mot andra möjliga förståelser av självet?  

Avhandlingen undersöker fyra olika men sinsemellan relaterade te-
man. Det första temat handlar om hur vi kan få en ökad förståelse av in-
nebörder i att leva i en diagnostisk kultur med en tilltagande biomedikali-
sering av människors livssfär, och vilka effekter detta får i människors 
vardagliga liv. En aspekt av biomedikaliseringsprocessen är den språk-
liga, det vill säga hur benämningar, begrepp och kategoriseringar för att 
beskriva människor förändrar hur vi ser på oss själva och andra. Temat 
handlar om att beskriva och förstå sig själv i relation till en neuropsykia-
trisk diagnos, vad det betyder för hur vi ser på oss själva och blir sedda av 
andra. Biomedikaliseringprocessen handlar dock inte bara om språkliga 
benämningar utan är också kopplad till förändringar av kroppar genom 
läkemedelsbehandling. Att behandla ADHD med läkemedel är vanligt 
förekommande. Det andra temat handlar därför om den form av biomedi-
kalisering som utgörs av behandling med medicinering, vilket jag i av-
handlingen refererar till som farmakologisering. Erfarenheter av medici-
nering, om och i så fall hur man väljer att medicinera, samt om och i så 
fall hur det beskrivs påverka den egna identiteten kommer att tas upp 
inom detta tema.  

Det tredje temat handlar om funktionalitet. ADHD har på förhållande-
vis kort tid etablerats som ny funktionshinderkategori i den svenska väl-
färdsstaten. Gruppen personer med diagnosen ADHD har under de sen-
aste åren också ökat markant, vilket gör studier av villkoren för denna 
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grupp till ett angeläget forskningsområde inom funktionshinderforskning. 
Jag har dock valt att inte använda begreppet funktionshinder utan istället 
det mer neutrala begreppet funktionalitet. Jag menar att det öppnar för 
tolkningar av att det som i vissa sammanhang kan upplevas som något 
negativt och ett hinder i andra sammanhang kan beskrivas som och upp-
levas som positivt och en resurs. Under detta tema vill jag bidra med 
kunskap om hur personer som själva lever med ADHD beskriver sin egen 
funktionalitet. Hur förhåller de sig till att ADHD kategoriseras som ett 
funktionshinder? Ser de själva ADHD som ett funktionshinder och i så 
fall på vilket sätt?  

Det fjärde temat belyser slutligen diagnosen i relation till föreställ-
ningar om kön. Kön är, vid sidan om ålder och funktionalitet, en makt-
ordning som får effekt för erfarenheter av diagnostisering, medicinering 
och funktionalitet, det vill säga erfarenheter av diagnos och funktionalitet 
antas påverkas av den position man tillskrivs inom en könsmaktordning. 
Att vara en vuxen kvinna överensstämmer som citatet i inledningen lyfter 
fram inte med den gängse bilden av vem en person med ADHD är. Före-
ställningar om en person med ADHD är starkt förknippad med bilden av 
en våldsam och utagerande pojke. Att ADHD är en diagnos som så starkt 
kopplas ihop med barn av maskulint kön som är ’bråkiga’ är inte konstigt 
om man känner till dess historik. Det vi idag kallar för ADHD var i sitt 
inledningsskede en diagnos uteslutande för pojkar i skolåldern som an-
sågs problematiska. ADHD är dock inte längre uteslutande en diagnos för 
pojkar utan andelen flickor och vuxna kvinnor och män som får denna 
diagnos har sedan 1990-talet ökat. Synen på ADHD har således föränd-
rats från att röra barn till att även omfatta vuxna, och från att bara gälla de 
som tillskrivs maskulint kön till att gälla även de som tillskrivs ett femi-
nint kön. ADHD lyfts dock fortfarande ofta i debatt och forskning fram 
som en diagnos för pojkar. I debatt och forskning har tongivande forskare 
hävdat att flickor inte får diagnosen i den utsträckning som de borde.6 Att 
flickor lyfts fram som en underdiagnostiserad grupp är en tes som också 
utgår från premissen att ADHD tar sig olika uttryck beroende på kön. 
Sättet att ha ADHD beskrivs därmed skilja sig åt beroende på vilket kön 
man tillhör (se SBU 2005, s. 17). Karin Sonnby, överläkare inom barn- 
och ungdomspsykiatri, som i sin avhandling studerat just flickor med 

6 Björn Kadesjö och Svenny Kopp, båda överläkare i barnpsykiatri, lyfter exempelvis i en 
intervju i Svenska Dagbladet fram just flickor med ADHD som en underdiagnostiserad 
grupp (Asker 2008).
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ADHD menar att skillnaderna mellan att ha ADHD som flicka och som 
pojke är stora (Sonnby 2014).7

Att flickor och kvinnor i allt högre utsträckning börjat tillskrivas och 
göra anspråk på diagnosen ADHD, att flickor och vuxna kvinnor samti-
digt i debatt och forskning beskrivs som en grupp som inte passar in i 
diagnoskriterier, symtombeskrivningar och föreställningar om ADHD,
samt att flickors och kvinnors ADHD anses ta sig andra uttryck än 
samma diagnos hos pojkar och män väcker en rad frågor kring vad det 
betyder att leva med en sådan diagnos som flicka och som vuxen kvinna. 
Hur påverkar könade föreställningar om diagnosen det sätt som flickor 
och kvinnor skapar identitet i relation till ’sin’ diagnos? Ett visst intresse 
för flickor med diagnosen ADHD finns inom forskning (se Sonnby 2014 
och Kopp 2010) men hur det är att som vuxen kvinna få och leva med 
denna diagnos är inte något som (såvitt jag känner till) berörts inom tidi-
gare forskning. Hur förhåller sig vuxna kvinnor till sin diagnos? Vad 
innebär det att som vuxen kvinna skapa identitet i relation till en diagnos 
som förknippas så starkt med ’bråkiga pojkar’? Hur konstrueras identitet 
som ’kvinna med ADHD’ i relation till föreställningar om kön, till kö-
nade föreställningar om vad ADHD är och hur en person med ADHD är?   

Centralt för avhandlingen är också att den placerar sig inom en socio-
logisk ideologi- och normkritisk tradition. Detta innebär att sociala struk-
turer i form av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska maktförhål-
landen ses som centrala för att förstå varför ett specifikt sätt att vara på 
kategoriseras och erfars som patologiskt eller friskt, ett funktionshinder 
eller inte, normalt eller avvikande. Normkritisk forskning har lyft fram 
hur våra föreställningar om den ’normala’ människan i själva verket ge-
nomsyras av olika maktordningar som rör kön, sexualitet, ålder, klass, 
etnicitet, ’ras’ och funktionalitet. Normkritisk forskning problematiserar 
hur olika maktstrukturer drar upp gränserna för vem som ses som ’nor-
mal’ och vem som ses som avvikande och syftar till att ifrågasätta domi-
nerande föreställningar om hur man ska vara för att vara ’normal’ och 
vilka effekterna blir för den som definieras ut ur normaliteten. För att få 
syn på våra föreställningar om vad som betraktas som ’normalt’ måste vi 
dock paradoxalt nog rikta blicken mot just det som kategoriseras som 
avvikande. Att studera det som kategoriseras som avvikande säger något 
om vad som betraktas som normala och ideala sätt att vara människa på. 
Att studera en diagnos som ADHD säger därmed något inte bara om dem 

7 I en intervju i Västmanlandsnytt beskriver Sonnby skillnaderna mellan att ha ADHD 
som pojke respektive som flicka som så stora att hon menar att dessa grupper inte ens bör 
jämföras med varandra (Sundberg 2014).
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som får denna diagnos utan också om normer, det vill säga hur man ’ska’ 
vara för att anses som ’normal’. 

Att det är just i ett sådant normkritiskt perspektiv denna avhandling 
placerar in sig i innebär att makt också är ett centralt tema. Identitetsskap-
ande ses som något som sker i relation till olika maktstrukturer och in-
stitutionaliserade normer som drar upp gränser för ’rätt’ och ’fel’ sätt att 
vara. Att vara ’rätt’ eller ’fel’, det vill säga att ses som ’normal’ eller ’av-
vikande’, är något som i en diagnostisk och biomedikaliserande kultur 
handlar om att ha eller inte ha en diagnos. Att ses av andra eller se sig 
själv som ’rätt’ eller ’fel’ hänger också samman med föreställningar om 
vad man ska ’klara av’, det vill säga funktionalitet, och påverkas också av 
föreställningar om exempelvis kön och ålder. Det innebär att hur man 
beskriver och ser på sig själv, hur man skapar sin identitet, i avhandlingen 
kommer att analyseras som en fråga om anpassning men också motstånd
mot makt, en makt som utövas genom just föreställningar om normalitet 
och avvikelse.   

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap 
om effekter av biomedikaliseringsprocesser på individnivå, det vill säga 
hur biomedikaliseringsprocesser införlivas, tas i bruk och används av den 
enskilda människan, men också hur motstånd görs. Det mer specifika 
syftet är att bidra med en ökad förståelse av hur vuxna kvinnors skapar 
identitet i relation till att få och leva med diagnosen ADHD. Centralt för 
denna avhandling är också att se på identitet ur ett norm- och maktkritiskt 
perspektiv.  

Avhandlingens frågeställningar är som framgått indelade i fyra te-
manpå identitetsskapande i relation till att få och leva med en neuropsy-
kiatrisk diagnos som vuxen kvinna:  

1. Hur inverkar en diagnostisk och biomedikaliserande kultur på 
identitet – det vill säga hur förhåller sig kvinnorna i denna studie 
till att bli beskrivna och beskriva sig själva i biomedicinska ter-
mer? I vad mån kan detta tolkas som en anpassning till eller ett 
motstånd mot biomedikaliseringsprocesser och en diagnostisk 
kultur? 

2. Hur inverkar en farmakologisk kultur på identitet? Hur beskriver 
kvinnorna i denna studie sina erfarenheter av medicinering och 
hur förhåller de sig till att förändra sina kroppar genom medici-
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ner? I vad mån kan detta tolkas som anpassning till eller mot-
stånd mot en farmakologiserande kultur? 

3. Hur beskriver kvinnorna i denna studie sin funktionalitet i rela-
tion till institutionaliserade normer om hur man ska vara eller inte 
vara för att vara ’normal’? I vad mån kan detta tolkas som an-
passning respektive motstånd i relation till normer för hur en 
vuxen medborgare i Sverige idag förväntas vara? 

4. Hur beskriver och tolkar kvinnorna i denna studie diagnosen som 
könad? Hur konstrueras identitet i relation till föreställningar om 
diagnosen som könad? Hur erfars ’ADHD-funktionalitet’ som en 
könad erfarenhet? Och i vad mån kan detta tolkas som anpass-
ning till eller motstånd mot etablerade föreställningar om kön? 

Disposition  
I nästa kapitel, kapitel 2, ger jag en sammanfattande bild av hur forsk-
ningsfältet om ADHD ser ut. Jag beskriver skillnaden mellan studier om 
(neuro)psykiatriska diagnoser som görs utifrån ett medicinskt och pro-
blemorienterat perspektiv respektive studier om diagnoser som utgår från
ett problematiserande och kritiskt perspektiv. Jag ger också här en kort-
fattad presentation av den etablerade bilden av ADHD (diagnoskriterier, 
diagnossymtom och bilden av ADHD som könad diagnos) samt bilden av 
ADHD som funktionshinder (det vill säga vilka svårigheter som diagno-
sen anses medföra). I detta kapitel definieras också vad som kan anses 
utmärkande för ett kritiskt sociologiskt perspektiv på psykiatriska och 
neuropsykiatriska diagnoser. Jag tar vidare upp studier av särskild bety-
delse för denna avhandling. I kapitel 3 presenteras avhandlingens teore-
tiska ramverk och centrala begrepp. Kapitlet inleds med en presentation 
av det för avhandlingen centrala begreppet identitet. Då avhandlingen 
strukturerats efter fyra teman på identitetsskapande; biomedikaliering, 
farmakologisering, funktionalitet och kön presenteras dessa fyra teman 
därefter. Centrala analytiska verktyg för att förstå dessa identitetsskap-
ande processer är makt och motstånd och kapitlet avslutas med att föra 
samman och diskutera begreppen identitet, biomedikaliering, farmakolo-
gisering, funktionalitet och kön ur ett maktperspektiv. I kapitel 4 present-
eras den metodologiska ansats som används i avhandlingen. Här beskrivs 
designen av den empiriska studien, urval, genomförande, analysstrategier 
samt en avslutande diskussion om forskningsetiska frågeställningar. Ka-
pitel 5–8 behandlar analys och resultat. Kapitel 5, ”Att diagnostisera och 
biomedikalisera självet”, belyser hur kvinnorna positionerar sig i förhål-
lande till en biomedikaliserande diskurs. Kapitel 6, ”Farmakologisering 

18



av identitet”, tar upp medicinering i relation till kvinnornas identitets-
skapande. I kapitel 7 tas temat funktionalitet upp. Här analyseras kvin-
nornas berättelser om sig själva som ’fungerande’ och ’normala’ kontra 
’ickefungerande’ och ’avvikande’, samt synen på att definieras som ’per-
son med funktionshinder’. I kapitel 8, ”Diagnosens kön och ADHD som 
könad erfarenhet” lyfts kvinnornas (tillskrivna och erfarna) avvikaridenti-
tet som en könad erfarenhet, och kapitlet diskuterar hur föreställningar 
om femininitet och maskulinitet ’könar’ diagnosen ADHD. I avhand-
lingens slutkapitel summeras och diskuteras slutsatser från tidigare kapi-
tel om identitetsskapande i relation till biomedikalisering, farmakologise-
ring, funktionalititet och kön. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag att ta upp för studien relevant tidigare forsk-
ning om diagnosen ADHD specifikt och om (neuro)psykiatriska diagno-
ser mer generellt. Kapitlet inleds med en översikt av forskningsfältet om 
ADHD där merparten av den forskning som finns om ADHD beskrivs 
vara präglad av ett medicinskt och problemorienterat perspektiv. Mot ett 
medicinskt och problemorienterat perspektiv ställer jag sedan ett kritiskt 
medicin- och diagnossociologiskt perspektiv. Efter detta avsnitt följer ett 
avsnitt som ger en kortfattad presentation av den etablerade bilden av 
ADHD. Diagnoskriterier, diagnossymtom och bilden av ADHD som 
könad diagnos tas upp här, samt bilden av ADHD som funktionshinder 
(det vill säga vilka svårigheter som diagnosen anses medföra). Efter att 
jag presenterat bilden av ADHD som diagnos och funktionshinder följer 
ett avsnitt som definierar vad ett kritiskt perspektiv är, vad ett diagnosso-
ciologiskt perspektiv på diagnoser innebär, samt vad som utmärker kritisk 
forskning om (neuro)psykiatriska diagnoser. Slutligen presenteras tidi-
gare forskning av särskild vikt för denna avhandling. 

Forskning om ADHD 
Som nämndes i inledningskapitlet anses ADHD vara en välstuderad dia-
gnos. Enligt Socialstyrelsen (2002, s. 25) finns ”ingen psykiatrisk pro-
blematik eller beteendeproblematik hos barn [som] är lika välstuderad 
som ADHD”. Att säga att ADHD är en välstuderad diagnos är dock en 
sanning med modifikation då det framförallt är en viss typ av forskning 
som det finns mycket av. Citatet från Socialstyrelsen lyfter fram att tidi-
gare forskning om ADHD framförallt fokuserat på två saker. För det 
första präglas den av att ha barn (och i synnerhet pojkar) som sitt ’studie-
objekt’. För det andra är merparten av den forskning som finns i huvud-
sak inriktad på att studera fenomenet ADHD som problematisk avvikelse 
utifrån en (bio)medicinsk förståelse.  

Att merparten av den forskning som finns om ADHD består av 
(bio)medicinskt orienterad forskning och har ett problemorienterat per-
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spektiv bekräftades av den sökning jag gjorde på sökordet ADHD i den 
medicinska databasen PubMed respektive den samhällsvetenskapliga 
databasen Sociological abstracts. Sökningen i PubMed gav 8621 träffar 
på artiklar och avhandlingar publicerade under perioden 2009-20138 me-
dan en sökning i den samhällsvetenskapliga databasen Sociological 
abstracts på sökordet ADHD för motsvarande period gav 654 träffar.  

Vid min genomgång av de 654 träffarna i databasen Sociological 
abstracts visade det sig även att det när det gäller samhällsvetenskaplig
forskning om diagnosen ADHD fanns en tydlig skillnad i hur man när-
made sig fenomenet ADHD. Skillnaden kan beskrivas som en uppdelning 
mellan medicinska och problemorienterade perspektiv vad gäller diagno-
sen respektive ett kritiskt förhållningssätt till diagnoser. Många av de 
samhällsvetenskapliga studierna kategoriserade jag som att de låg nära en 
medicinsk epistemologi och ontologi. Detta kan förklaras av att mycket 
av den ADHD-forskning som görs inom samhällsvetenskap sker inom 
disciplinen psykologi. Psykologi har som samhällsvetenskap en särställ-
ning då detta ämne kan ses som nära lierad med psykiatri och därmed 
medicin (för en diskussion om olika synsätt inom samhällsvetenskapen se 
Svenaeus 2013, s. 9-15, 66). En stark liering med hjärnforskning präglar 
också viss psykologisk forskning om (neuro)psykiatriska diagnoser, och 
vad gäller ontologiska och epistemologiska utgångspunkter finns stora 
likheter mellan delar av den ADHD-forskning som bedrivs inom psyko-
logi, psykiatri och biomedicinskt orienterad forskning.9 Annan forskning 
låg närmare det jag här i fortsättningen kommer att benämna som ett kri-
tiskt perspektiv.

Som nämndes var många av de psykologiska studierna nära ett bio-
medicinskt orienterat perspektiv vad gäller metoder och frågeställning-
ar,10 även om det också fanns psykologiska studier som utgick från ett 
kritiskt perspektiv. Även sociologiska studier av ADHD kan kategorise-
ras utifrån dimensionen huruvida frågeställningar och angreppssätt är 
’medicinskt’ drivna eller inte. För att lyfta fram skillnaden mellan dessa 
perspektiv inom medicinsk sociologi gör Straus (1957, s. 200) en di-
stinktion i två typer av medicinsk sociologi, ’sociology in medicine’ re-

8 För perioden 1970-2013 var antalet träffar 22 000.
9 Se Flygare (1999, s. 31-50, 119-128) för en diskussion om det biomedicinska paradig-
met kontra andra ontologiska och epistemologiska förhållningssätt till diagnoser och 
psykisk ohälsa. Se även Svenaeus (2013, s. 17-32).
10 Psykiatrisk forskning präglas enligt Pickersgill av ett ”tekno-somatiskt” förhållningssätt 
vilket innebär att den använder ”teknovetenskapliga” metoder och kunskaper som episte-
mologisk utgångspunkt, samt att forskningen legitimerar och legitimeras av en förståelse 
av psykiatrisk avvikelse som något som kan lokaliseras till kroppen (Pickersgill 2009, 
s. 45). (Exempel på teknovetenskapliga metoder som Pickersgill tar upp är magnetröntgen 
och PET scanning.)
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spektive ’sociology of medicine’. Det som Straus kategoriserar som ’so-
ciology in medicine’ är studier som utgår från problem som medicinen 
formulerar och undersöker dessa med sociologiska metoder. Det som 
Straus benämner som ’sociology of medicine’ är istället studier som på 
olika sätt har ett problematiserande och maktkritiskt perspektiv till medi-
cinen som samhällelig institution. Då jag fortsättningsvis förhåller mig 
till samhällsvetenskaplig forskning och olika studier om diagnosen 
ADHD är det viktigt att ha denna åtskillnad i minne. Det finns psykolo-
gisk och sociologisk forskning som ligger nära ett medicinskt perspektiv, 
och det finns också sådan forskning som förhåller sig mer problematise-
rande. Den första inriktningen av samhällsvetenskaplig forskning kom-
mer jag fortsättningsvis benämna som ett biomedicinskt perspektiv me-
dan den andra inriktningen fortsättningsvis benämns som ett kritiskt pers-
perspektiv. Vad ett kritiskt perspektiv är kommer jag att beskriva mer 
utförligt längre fram i detta kapitel. 

Som nämnts tidigare finns mycket forskning om ADHD, framförallt ur 
ett biomedicinskt perspektiv. Urvalet av vilken forskning som skulle in-
kluderas i en forskningsgenomgång har därför varit en svår avvägning. 
Då denna studie utgår från ett kritiskt perspektiv kommer tyngdpunkten 
att ligga på samhällsvetenskapliga kritiska studier av diagnosen ADHD 
och fenomenet (neuro)psykiatriska diagnoser, men också samhällsveten-
skapliga studier av ADHD som inte utgår från ett kritiskt perspektiv har 
inkluderats då de på något sätt berört teman intressanta för denna studies 
utgångspunkter; biomedikalisering, farmakologisering, funktionalitet och 
kön. 

ADHD som diagnos och funktionshinder 
I detta avsnitt kommer jag att ge en kortfattad beskrivning av den etable-
rade bilden av vad AHDH är och hur det anses yttra sig. Diagnosen 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är som nämnts tidigare 
ett exempel på det som inom diagnossociologi refereras till som en om-
stridd diagnos. Detta innebär att symtom och kriterier inte är direkt ob-
serverbara eller mätbara kroppsliga avvikelser utan att diagnosen ställs 
utifrån tolkningar och bedömningar av ’symtom’, det vill säga att indivi-
dens ’beteenden’ jämförs med symtombeskrivningar och kriterier i en 
diagnosmanual. Först kommer jag att ta upp diagnoskriterier och kortfat-
tat beskriva den ’diagnostiska proceduren’: hur ADHD utreds och vad 
som ligger till grund då bedömningar görs för att ställa eller inte ställa en 
diagnos. Sedan kommer jag att kortfattat beskriva symtom och kriterier 
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som dessa formuleras i diagnosmanualer och i svenska statliga myndig-
heters direktiv. Jag kommer också att diskutera förändringar i synen på 
vad ADHD är och hur det yttrar sig. 

Diagnoskriterier
Enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) är kärnan i en 
ADHD-utredning olika skattningsskalor, ”kliniska värderingar” samt en 
bedömning av den intellektuella förmågan (SBU 2012a, s. 1-2). Såväl 
klinisk värdering som skattningsskalor utgår från diagnoskriterier och 
symtom i diagnosmanualer, och främst används kriterier som finns i dia-
gnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual (DSM).11 DSM-IV:s 
diagnoskriterier från 1994, och nu senast DSM-V, är de som länge varit 
vägledande. 12 I DSM-IV (och V) kategoriseras ADHD som bestående av 
tre undergrupper: ”huvudsakligen ouppmärksamhet”, ”huvudsakligen 
impulsivitet/hyperaktivitet” samt ”ouppmärksamhet/hyperaktivitet i 
kombination”. De två senare underkategorierna är det som kallas för 
ADHD, det vill säga hyperaktivitet är en del av diagnosen. Den första 
underkategorin, ”huvudsakligen ouppmärksamhet” är ADHD utan H, det 
vill säga ADD (Attention Deficit Disorder) (Ersson i Honos Webb 2010,
s. 272). För att få diagnosen ADHD ska minst sex av de symtom som 
räknas upp under kategorierna ”ouppmärksamhet”/”hyperaktivitet” samt 
”impulsivitet” finnas, symtomen ska ha varat i mer än sex månader och 
de ska ”vara [av] en grad som är maladaptiv13 och oförenlig med utveckl-
ingsnivåer” (Socialstyrelsen 2002, s. 26-27).

I den femte utgåvan av DSM, DSM-V, som gavs ut maj 2013 är dia-
gnoskriterierna för ADHD från DSM-IV från 1994 i stort sett oföränd-
rade. Om diagnoskriterierna från DSM-IV fungerar lika bra för båda kö-
nen och lika bra för vuxna som för barn har debatterats. Enligt APA:s 
bedömning fungerar dock kriterierna för barn lika bra för kategorin vuxna 

11 DSM ges ut av APA:s (American Psychiatric Association) och enligt Brante (2007, 
s. 73). representerar DSM det dominerande synsättet inom psykiatrins kliniska och teore-
tiska verksamhet i västvärlden. Där finns definitioner och kategoriseringar av ”psykiska 
störningar eller utvecklingsavvikelser” och DSM fungerar som en handbok då olika typer 
av psykiatriska diagnoser ställs (Kadesjö m. fl. 2007, s. 11). 
12 Även World Health Organizations (WHO:s) ICD-10 (International Classification of 
Diseases, tionde upplagan från 1993) samt ICF, en internationell klassifikation av funkt-
ionstillstånd, funktionshinder och hälsa framtagen av WHO används. Främst är det dock
DSM som ligger till grund för diagnoskriterier (Socialstyrelsen 2007).  
13 Maladaptiv är ett begrepp som används inom psykologi för att beskriva en nedsatt 
anpassningsförmåga hos enskilda individer. Begreppet har sitt ursprung i den behaviorist-
iska skolbildningen men har sedan spridits även till andra teoribildningar (Egidius 2008).
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och dessa har därför inte ändrats i DSM-V.14 DSM-IV:s kriterier för 
ADHD har dock på olika sätt behövt anpassas för att kunna appliceras 
även på vuxna, och i en svensk kontext har detta gjorts av myndigheter 
som exempelvis Socialstyrelsen. (Se Socialstyrelsens Vägledningsdoku-
ment för ADHD hos vuxna, Kadesjö m. fl. 2007). Då denna avhandling 
rör vuxna med ADHD kommer jag här att ge exempel på kriterier och 
symtom för vuxna med ADHD som Socialstyrelsen beskriver dem. Enligt 
detta vägledningsdokument är kriterier på ADHD hos vuxna att vara en 
person som: ofta är ouppmärksam och gör slarvfel, har en oförmåga att 
slutföra tråkiga uppgifter, ofta verkar frånvarande, har svårt att följa 
givna instruktioner och att organisera uppgifter och aktiviteter. Det är 
också en person som undviker uppgifter som kräver mental uthållighet 
(betala räkningar, städa, fylla i blanketter), ofta tappar bort saker, är
glömsk i det dagliga livet och är lättdistraherad av yttre stimuli (ibid., 
s. 12ff).  

Utöver ovanstående kriterier finns en rad symtom som inte utgör dia-
gnostiska kriterier men som anses ”vanligt förekommande” (ibid.). Ex-
empel på sådana beteenden som tas upp i vägledningsdokumentet är: att 
ofta avbryta andra i samtal, ha svårt att vänta på sin tur, ha låg tröskel för 
frustrationer, ”stämningslabilitet” (snabba humörsvängningar), ha låg 
tolerans för frustrationer, ”känsloimpulsivitet”, lågt självförtroende, svårt 
med relationer till andra, stresskänslighet, gränslöshet samt svårigheter att 
organisera och planera sitt liv (ibid.).  

Några förtydliganden behöver också göras vad gäller uppdelningen i 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) respektive ADD (At-
tention Deficit Disorder). Då jag sökte deltagare till studien uppgav jag 
att jag sökte både kvinnor med diagnosen ADHD och ADD och två av 
kvinnorna i denna studie kategoriserar sig som personer med ADD. Dia-
gnosen ADD definieras samtidigt inte längre i egentlig mening som en 
egen diagnos utan betraktas som vi såg ovan som en form av ADHD 
(utan hyperaktivitet). Trots att ADD officiellt sett inte är en egen diagnos 
beskriver och refererar såväl professionella som lekmän till ADD som en 
diagnos som skiljer sig från ADHD. Jag fick vid sökningar på ADD vä-
sentligt färre träffar i forskningsrelaterade databaser jämfört med sökor-
det ADHD. På inofficiella websidor används dock ADD som en diagnos-

14 En skillnad som görs mellan barn och vuxna i den nya upplagan är dock att medan barn 
måste ha minst sex symtom från en eller båda grupperna (ouppmärksamhet respektive 
hyperaktivitet och eller impulsivitet) räcker det för vuxna med fem symtom. Kategorin 
vuxna med ADHD ges också mer utrymme i denna utgåva genom att fler typexempel från 
ungdomar och vuxna tas med för att illustrera för kliniker hur individers symtom kan te 
sig i olika åldrar. Gränsen dras vid 17 år för att det ska räcka med fem istället för sex 
symtom.
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beteckning och den dyker upp i bloggar och på hemsidor där personer 
kategoriserar sig som personer med diagnosen ADD. ADD kategoriseras 
i ett blogginlägg på ett webforum för personer med neuropsykiatriska 
diagnoser som ”den hypoaktiva sorten av ADHD” (Victoria 2010). ”Hy-
poaktivitet” beskrivs som att hjärnan är mer ”lågaktiv” och ”långsam” 
samt att personer med ADD ”behöver tid för att signalerna ska hitta rätt”
(ibid.). Personer med ”hypoaktivitet” beskrivs på många sätt som motsat-
sen till bilden av personer med ADHD. Exempelvis beskrivs ”hypoaktiva 
barn” som ”initiativlösa”, barn som inte ”ber om hjälp” och som lätt blir 
”bortglömda”. Personer med ADD beskrivs också här som ”dagdröm-
marna”, ”lugna”, ”fina” och ”inåtvända, blyga, plikttrogna” personer som 
”presterar sämre än vad de borde”, ”sluter sig inom sig själva”, lätt blir 
”handlingsförlamade” och är ”överkänsliga för kritik och krav” (Victoria 
2010).  

På Socialstyrelsens kunskapsguide för anställda nämns också ADD 
kortfattat och beskrivs som ”en form av ADHD som inte medför svårig-
heter med att vara stilla” (Socialstyrelsen 2014, se även Landstinget 
2014)15. Personer med ADD kategoriseras här vidare som personer som 
ofta ”dagdrömmer”, ”har svårt att fokusera” och som ”kan te sig lång-
samma och passiva”. Enligt Socialstyrelsens kunskapsguide är det också 
vanligare att flickor och kvinnor har ADD än att pojkar och män har det.
En person med ADD beskrivs som någon som har svårt att ”organisera 
sina uppgifter”, svårt att ”följa givna instruktioner” samt att barn med 
ADD ofta är ”ängsliga, osäkra och saknar tilltro till sin förmåga” (ibid.).

Vad avgör om man får en diagnos eller inte?
Enligt en utvärdering av Statens Beredning för Utvärdering (SBU) rådde 
det stora variationer mellan olika kliniker och mellan olika orter vad gäl-
ler vilka instrument (frågeformulär med skattningsskalor) som användes
vid diagnostisering. SBU fann vid sin översyn 15 olika skattningsskalor 
som användes vid diagnostisering. I en och samma utredning kunde 
ibland också flera olika skattningsskalor användas. SBU konstaterar 
också att det råder stora kunskapsluckor vad gäller tillförlitligheten hos 
de diagnostiska instrument som används och anser sig i sin utvärdering 
inte kunna bedöma den diagnostiska träffsäkerheten i de instrument som 
används som hjälpmedel för att identifiera ADHD då det vetenskapliga 
underlaget var otillräckligt (SBU 2012b). Enligt SBU:s utvärdering var 

15 Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket,
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens folkhälsoinstitut, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
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det vid diagnostiseringen dock framförallt den ’kliniska värderingen’ som 
var mest avgörande. Den kliniska värderingen innebär att professionella 
på olika sätt inhämtar och bedömer information från den som berörs och 
personer i dennes närmaste krets. När det gäller barn är det barnet självt, 
föräldrar, lärare och andra anhöriga. För vuxna inkluderas ibland också 
anhöriga till den vuxne i utredningen. Klinisk värdering innebär således 
att väga samman olika personers berättelser om sig själva och sina anhö-
riga samt genom att jämföra dessa med resultat från skattningssskalor och 
diagnoskriterier och symtom angivna i psykiatriska manualer avgöra om 
en diagnos är befogad eller inte. 

En svårighet med att ställa en diagnos som ADHD är också att dra 
gränser mellan vad som ska anses normalt och vad som ska anses tillräck-
ligt avvikande för att föranleda att en diagnos ställs. Björn Kadesjö (2007, 
s. 97) beskriver detta som att det som tas upp som symtom och kriterier 
för ADHD utmärks av att vara dimensionella, det vill säga de flesta män-
niskor har sådana drag som karakteriserar ADHD. Diagnostiska manualer 
som DSM-IV och ICD-10 utgår dock från en kategorisk indelning, det 
vill säga man har eller har inte ADHD (ibid. Se även Cermele m. fl. 2001, 
s. 229). För att det ska vara möjligt att ställa en kategorisk diagnos utifrån 
en dimensionell beskrivning menar Kadesjö att en ”social dimension” ska 
vara vägledande i den kliniska bedömningen. Det innebär att symtomen 
ska tolkas utifrån om de för personen innebär en ”signifikant funktions-
nedsättning” i vardagslivet eller inte (Kadesjö 2007, s. 98). Detta innebär 
således att du kan ha alla ovanstående uppräknade symtom och kriterier 
på ADHD men om du själv, dina anhöriga och den som ska ställa diagno-
sen inte upplever att detta utgör ett problem eller ett hinder i ditt liv före-
ligger inget skäl att ställa diagnosen. Detta innebär att ADHD-relaterade 
symtom och kriterier måste ses som problematiska och funktionshind-
rande för att du ska få en diagnos. En person kan därmed på ett sätt upp-
fylla kriterier för diagnosen – men den blir ändå inte giltig om personen 
eller andra runt personen inte anser att det medför problem. Användning-
en i diagnosmanualen av begrepp som ”maladaptiv” för dock även tan-
karna till en utvecklingsavvikelse som kan fastställas vetenskapligt (och 
implicit objektivt) utan att individen själv eller vårdnadshavare avgör 
detta. Att diagnosen ADHD här framställs som kopplat till subjektiva 
bedömningar av om vissa sätt att vara är problematiska eller inte samti-
digt som ADHD framställs som en avvikelse som kan fastställas utifrån 
specifika kriterier är intressant. Detta får också konsekvenser för synen på 
om ADHD ska ses som patologisk avvikelse eller positiv skillnad, något 
jag ämnar återkomma till längre fram i avhandlingen.  
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Denna avhandling vill alltså bidra med en fördjupad förståelse av ’dia-
gnosproceduren’ genom att lyfta fram hur de som fått och lever med dia-
gnosen ADHD tolkar och förstår diagnossymtom och diagnoskriterier 
och använder sig av dessa (eller gör motstånd mot dem) då de konstruerar 
identitet. Hur svarar människor på att bli klassificerade genom en diagnos 
som ADHD? I vilken utsträckning används och internaliseras diagnoskri-
terier och symtom i identitetskonstruktioner? I denna avhandling kommer 
även den ’diagnostiska proceduren’ att analyseras utifrån en förståelse av 
denna som en biomedikalisering av identitet. Vetenskapsfilosofen Ian 
Hacking (2001, s. 156) beskriver hur alldagliga klassificeringar genom att 
omvandlas till biologiska kriterier innebär en biologisering av det sociala 
och Tora Holmberg lyfter i sin avhandling Vetenskap på gränsen (2005, 
s. 22-24) fram hur ett begrepp som beteende möjliggör en sådan biologi-
sering av det sociala. Genom att omvandlas till ’beteenden’ kan alldagliga 
klassificeringar som att vara ”ouppmärksam”, ”verka frånvarande”, ”vara 
glömsk”, ”ofta avbryta andra i samtal” eller att ”ha svårt att vänta på sin 
tur” skrivas in i diagnosmanualer och bli symtom och kriterier på diagno-
sen ADHD. I denna avhandling kommer jag därför även att undersöka 
om, och i så fall hur, det att beskriva sig själv i relation till diagnoskrite-
rier och symtom kan förstås som ett led i en biomedikalisering av identi-
teten. 

Farmakologisk behandling 
Det är vanligt med läkemedelsbehandling vid diagnosen ADHD. Redan i
slutet av 1930-talet började centralstimulerande16 substanser användas vid 
behandling av symtom som idag utgör kriterier för diagnosen ADHD.
Behandling med centralstimulerande preparat testades då i USA vid in-
stitutioner för pojkar som upplevdes som problematiska (Singh 2006).
Fram till för tio år sen är det också i huvudsak barn som har medicinerats 
med centralstimulerande läkemedel. De senaste tio åren har dock vuxna 
som medicinerar med centralstimulerande blivit vanligare. Behandling 
med centralstimulerande läkemedel har varit kontroversiellt och omdebat-
terat. Läkemedelsverket gjorde efter en så kallad ’risk – nytta analys’

16 Centralstimulerande läkemedel är sådana läkemedel som påverkar centrala nervsyste-
met, det vill säga och ryggmärgen, som i sin tur står i förbindelse med det perifera och det 
somatiska nervsystemet. Exempel på centralstimulerande syntetiska preparat som används 
för att framställa läkemedel är amfetamin och metylfenidat men centralstimulerande 
substanser kan också komma från växtriket (som exempelvis kokain och koffein). Samt-
liga centralstimulerande substanser (förutom koffein som anses som en svag centralstimu-
lerande substans) verkar genom att förstärka effekter av hjärnans monoaminer (Na-
tionalencyklopedin 2014a).
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bedömningen att nyttan överväger riskerna när det gäller användning av 
centralstimulerande preparat för gruppen barn och ungdomar, men det 
dröjde fram till år 2014 innan metylfenidatpreparat (ritalin) i Sverige blev 
formellt godkända av läkemedelsverket som läkemedel även för vuxna. 
(Ejd 2014).  

År 2011 var det i Sverige 57 235 personer med diagnosen ADHD som 
hämtade ut centralstimulerande läkemedel. Av dessa var 36 419 män och 
20 816 kvinnor. Vanligast är preparat av typen metylfenidat17 (läkemed-
len concerta och ritalin) som står för nästan 90 procent av de läkemedel 
som skrivs ut. Metylfenidat som läkemedel anses reducera impulsivt be-
teende och ha en psykiskt lugnande effekt på personer med ADHD. De
anses också ge en förhöjd koncentrationsförmåga. Det har dock även 
ansetts finnas risk för att läkemedel som innehåller metylfenidat missbru-
kas och preparat av typen metylfenidat och andra centralstimulerande 
läkemedel är därför narkotikaklassade. (Socialstyrelsen 2012)

Utskrivningen av centralstimulerande läkemedel till personer med dia-
gnosen ADHD har enligt Socialstyrelsen ökat kraftigt under tidsperioden 
2006-2011 (Socialstyrelsen 2012, s. 7). Flest användare finns i ålders-
gruppen 10-17 år (både pojkar och flickor, 3,3 procent respektive 1,3 
procent) men bland nytillkomna användare är ökningen störst för gruppen 
vuxna. Ökningen av användning av centralstimulerande preparat för 
gruppen vuxna med ADHD-diagnos sker enligt Socialstyrelsen till en 
början enligt en omfattande ”off label”-förskrivning från läkare inom 
vuxenpsykiatrin, det vill säga läkemedlet har, även innan det blev for-
mellt godkänt för gruppen vuxna, skrivits ut till denna grupp. Såväl off-
label-förskrivning som att läkare inom vuxenpsykiatrin år 2008 fick till-
stånd att skriva ut centralstimulerande läkemedel till gruppen vuxna med 
ADHD förklarar enligt Socialstyrelsen (2012, s. 29) den stora ökningen 
av förskrivning av dessa läkemedel till gruppen vuxna under perioden 
2006-2011. Totalt behandlas fler män än kvinnor med centralstimule-
rande läkemedel, men den kraftigaste ökningen under denna period har 
varit bland just vuxna kvinnor (ibid. s 13). Majoriteten av användare av 
metylfenidatpreparat medicinerar enligt Socialstyrelsens studie också 
under lång tid, det vill säga behandlingen tenderar att bli långvarig då den 
påbörjats. Socialstyrelsens rapport lyfter också fram att personer med 
ADHD som behandlades med centralstimulerande läkemedel ofta också 

17 Metylfenidat är ett centralstimulerande preparat som riktar sig till nervceller som signa-
lerar med hjälp av dopamin. Dopamin anses betydelsefull i kroppens egna ’belöningssy-
stem’ och metylfenidat (liksom kokain och amfetamin) ökar halten av dopamin genom att 
minska dess nedbrytning. Metylfenidat liknar amfetamin men dess farmakologiska effek-
ter har längre varaktighet (Medical dictionary 2014)  
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använde annan psykofarmaka (ibid., s. 16). Då diagnosen ADHD är sär-
skilt starkt kopplad till läkemedelsbehandling, och vuxna kvinnor är en 
ny och växande kategori som medicinerar med ADHD-läkemedel är erfa-
renheter av medicinering och tankar om att förändra sitt sätt att vara ge-
nom medicinering en fråga som kommer lyftas i denna avhandling.  

ADHD som funktionshinder  
ADHD kategoriseras numera som ett NeuroPsykiatriskt Funktionshinder 
(NPF). Det beskrivs även i olika sammanhang utgöra ett kognitivt funkt-
ionshinder. Kognitiva funktionshinder är en kategori av funktionshinder 
som associeras med tillstånd som utvecklingsstörning, förvärvade hjärn-
skador, neuropsykiatriska tillstånd, demenssjukdomar, whiplashskador 
och psykiska funktionsnedsättningar. Vad gäller ADHD som kognitiv 
funktionsnedsättning beskrivs den i den biomedicinska diskursen orsakas 
av en nedsättning av en viss typ av kognitionsförmåga, den som upp-
märksammar, hanterar och prioriterar samspelet med omgivningen. 
Uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet tillskrivs en 
nedsatt förmåga i hjärnans ”exekutiva funktioner” som är de delar av 
hjärnan som ”planerar, prioriterar, integrerar och reglerar andra cerebrala 
funktioner” (Kadesjö m. fl. 2007, s. 63). Specifikt för den typ av kogni-
tiva funktionshinder som anses typiska för ADHD beskrivs som svårig-
heter att starta och ta initiativ, planera och förstå tid, minnas, hålla upp-
märksamheten eller hålla koncentrationen.  

ADHD kategoriseras ibland även som en social funktionsnedsättning 
(se Kopp 2010). Detta innebär att problem som relateras till ADHD anses 
vara ”betydande svårigheter” vad gäller ”social funktionalitet” i form av 
”sociala aktiviteter, sociala interaktioner och sociala relationer” (Petersen 
och Grahe 2012, s. 664, min översättning).  

Enligt ADHD-center vid Stockholms läns landsting anses personer 
med ADHD ha en ”stor variation i problembild”. De problem som räknas 
upp av ADHD-center och definieras som “tillkommande problem” är 
motoriska, perceptuella, språkliga, kognitiva problem, inlärningspro-
blem/dyslexi, svårigheter i samspelet med andra, sociala beteendepro-
blem (som exempelvis trots) och uppförandestörning, sviktande själv-
känsla, ängslan, ångest och depression. Alla personer som diagnostiseras 
med ADHD anses inte ha alla dessa problem. De kan finnas eller inte 
finnas alls. (Landstinget 2013) 

SBU:s rapport menar att personer med ADHD som grupp har ”stora 
problem med kraftigt sänkt livskvalitet och svårigheter i skolan, på ar-
betsmarknaden och i det sociala umgänget” (SBU 2012a, s. 1). Vuxna 
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med ADHD beskrivs i Socialstyrelsens Vägledningsdokument också som 
en grupp som anses ha förhöjd risk att drabbas av arbetslöshet, utveckla 
missbruk av alkohol eller droger och kriminalitet, samt ha hög grad av 
samsjuklighet i andra psykiatriska diagnoser som ångest, depression, 
bipolär sjukdom, borderlinestörning och antisocial personlighetsstör-
ning (Kadesjö m.fl. 2007). En majoritet av de som får en ADHD-diagnos 
anses ha åtminstone en eller flera andra psykiatriska ’störningar’ i form 
av depression, missbruk, ångest, inlärningssvårigheter och tvångssynd-
rom. För vuxna med ADHD-diagnos uppges den vanligast förekomman-
de samsjukligheten vara missbruk, depression och ångest. Viktigt att 
uppmärksamma är dock också de könade skillnader som finns vad gäller 
samsjuklighet. För kvinnor uppges depression vara den vanligaste före-
kommande samsjukligheten och denna beskrivs också öka med åldern 
(Socialstyrelsen 2012).18 För barn består samsjuklighet ofta i att samtidigt 
ha flera neuropsykiatriska diagnoser (som exempelvis att ha både diagno-
sen AST (AutismSpektrum Tillstånd, tidigare Asperger) och ADHD).

ADHD beskrivs omväxlande genom att begrepp som funktionshinder, 
funktionsnedsättning, funktionssvårigheter, handikappande svårigheter 
och funktionsstörningar används. SBU definierar ADHD som ett ”funk-
tionshinder […] med debut i barnaåren” och ADHD anses medföra ”be-
tydande och ibland mycket svåra funktionsnedsättningar, som präglar 
personen livet ut” (SBU 2012a, s. 1). I Socialstyrelsens kunskapsöversikt 
”ADHD hos barn och vuxna” (2002, s. 3) definieras ADHD som ”funk-
tionssvårigheter” och ”handikappande svårigheter/funktionsstörningar” 
vad gäller att ”hantera vardagslivets krav och svårigheter”. Socialstyrel-
sen menar vidare att behov finns av ökad medvetenhet om att ADHD 
”utgör ett funktionshinder” (ibid.).  

Det finns en mängd olika sätt att definiera funktionshinder.19 Distink-
tioner mellan begrepp som funktionsnedsättning och funktionshinder 
kommer liksom olika teoretiska perspektiv på ’funktionalitet’ att diskute-
ras mer utförligt i teorikapitlet. Viktigt är dock att notera den skillnad 
som görs inom funktionshinderforskning mellan begreppen funktionsned-
sättning och funktionshinder där det första knyter funktionalitet till den 
individuella kroppen medan det senare istället fokuserar på socialt kon-
struerade funk-tionshindrande barriärer i samhället. Funktionsnedsättning 
är också ett begrepp som är mer knutet till en (bio)medicinsk modell som 

18 Mellan 42 och 50 procent av kvinnorna använde utöver läkemedel för ADHD också 
antidepressiva läkemedel. Många kvinnor behandlades också i hög utsträckning med 
ångestdämpande läkemedel (mellan 21-28 procent) och sömnmedelsanvändning för grup-
pen kvinnor mellan 25 och 64 år beskrivs ligga mellan 29 och 39 procent (Socialstyrelsen 
2012).
19 För diskussion om olika funktionshinderdefinitioner, se Grönvik (2007).
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placerar tillstånd i den (avvikande) biologiska kroppen medan begreppet 
funktionshinder istället knyts till sociala perspektiv på funktionalitet (som 
i en social modell) vilken placerar så väl hinder som det moraliska ansva-
ret för att undanröja hinder i sociala strukturer. 

Förståelsen av ADHD som kognitivt och socialt funktionshinder skil-
jer sig därmed också åt beroende på val av funktionshinderteoretisk mo-
dell, det vill säga ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. Vilka 
beteckningar som används hänger samman med olika synsätt på funkt-
ionalitet och normalitet/avvikelse och får betydelse för vilka behand-
lingsmodeller och insatser som prioriteras. Hur personer som själva lever 
med diagnosen ADHD beskriver sig själva i termer av funktionalitet, om 
ADHD betraktas som ett kognitivt och socialt funktionshinder, och i så 
fall på vilket sätt, är en av de frågor som kommer att lyftas i denna studie. 

Från diagnos för skolpojkar till livslångt funktionshinder 
Som nämnts tidigare så var det som idag går under benämningen ADHD i
inledningsskedet något som endast ansågs beröra pojkar i skolåldern.20

Fokus var pojkar i skolmiljö, och impulsivitet och hyperaktivitet sågs 
som ett problem som gällde enbart barn av maskulint kön (Conrad och 
Potter 2000, s. 562, se även Conrad 1975). Från att gälla pojkar i relation 
till en särskild omgivning (skolmiljö) har dock synen på diagnosen grad-
vis kommit att förändras. Under 1980-talet började ADHD hos vuxna 
uppmärksammas i professionell litteratur och under 1990-talet dök temat 
vuxna med ADHD upp i media och populärlitteratur (se Weiss 1992, 
Hartmann 1994, Hallowell och Ratey 1994). Vid utvidgningen av diagno-
sen ADHD till att omfatta vuxna var enligt Conrad och Potter (2000, 
s. 568f) föräldra- och aktivistgrupper och läkemedelsföretag aktiva i att 
driva på, men institutionaliseringen av ADHD hos vuxna fick även stöd i 
publika-tioner i medicinsk forskning. I och med den utgåva av DSM som 
kom 1994 hade den kliniska diagnosen ADHD institutionaliserats inom 
psykiatri och medicin och expanderat till att omfatta även vuxna, en ex-
pansion som enligt Conrad och Potter var möjlig genom nya diagnosdefi-

20 Som diagnos introducerades denna i DSM 1968 under benämningen ”hyperkinetisk 
reaktion”. Det var då en diagnos som gällde endast pojkar, var kopplad till skolmiljön och 
ansågs växa bort i puberteten. På 1980-talet började beteckningen ADD användas i DSM
för att kategorisera beteenden som hyperaktivitet, rastlöshet och ouppmärksamhet. Bete-
endena ansågs då finnas även utanför skolmiljö, men fortfarande beskrevs diagnosen som 
något som växer bort under puberteten. År 1987 ändrades beteckningen i DSM till 
ADHD. Symtom som hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet ansågs före-
komma i olika kombinationer, och antalet barn som fick ADHD diagnos ökade med 
50 procent efter förändringen av diagnoskriterierna (Brante 2007).
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nitioner som tillät en större grad av variation av symtom och kriterier: 
”Adults [who] might be quite successful at work, but highly inattentive in 
particular interpersonal relationships and recreational activities, could 
now be diagnosed with ADHD” (Conrad och Potter 2000, s. 569). Idag 
kategoriseras också som vi sett ADHD som en livslång neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som omfattar inte bara pojkar utan också flickor 
samt vuxna män och kvinnor. (Brante 2007, s. 79f.)21 Utmärkande för 
vuxna med diagnosen ADHD är, till skillnad från barn med diagnosen, 
enligt Conrad och Potter (2000, s. 569) också en hög grad av självdia-
gnostisering. Ett ”diagnossökande beteende” är enligt Conrad och Potter 
(2000, s. 570) ett framträdande drag hos vuxna. Självdiagnostisering in-
nebär att föräldrar känner igen ADHD i sig själva efter att barnen fått 
diagnos, eller efter att man har läst artiklar eller böcker om personer med 
ADHD (ibid., se även Diller 1997). Den höga graden av självdiagnostise-
ring bland vuxna med ADHD innebär enligt Conrad och Potter att det är 
vanligt att läkare möter personer som redan har ställt diagnos på sig 
själva. Tendensen att självdiagnostisera är inte bara vanligare vad gäller 
diagnosen ADHD utan lyfts även fram som ett fenomen som blivit vanli-
gare vad gäller andra diagnoser (se Hynes 2013). Att vuxna med diagno-
sen ADHD är en kategori som i hög utsträckning självdiagnostiserar 
komplicerar bilden av vad en diagnos är och hur man ’får’ en diagnos, 
vilket kommer att utvecklas och diskuteras i analyskapitlet som tar upp 
diagnosprocessen. 

ADHD som könad diagnos 
Som nämndes i inledningen har flickor i forskning om ADHD beskrivits 
som en kategori som inte upptäcks och diagnostiseras i tillräckligt hög 
omfattning (se t.ex. Quinn 2005, Kopp 2010, Sonnby 2014).22 En fråga 
som denna avhandling vill fördjupa sig i är de skillnader som tidigare 
forskning framhåller finns mellan att ha ADHD som flicka/kvinna re-
spektive som pojke/man. Patricia Quinn (2005, s. 579) som är en av de 
tongivande forskarna vad gäller ADHD hos flickor och kvinnor beskriver 
denna skillnad som att ADHD hos kvinnor och flickor ofta är ”dold” i 
betydelsen att symtom är mindre uppenbara till skillnad från ADHD-
symtom hos pojkar och män som beskrivs som mer synliga. Flickor/kvin-

21 För medicinsociologiska kritiska perspektiv på diagnosen ADHD:s historiska utveckl-
ing se Lakoff (2000), Maye m. fl. (2009), Conrad (2007), Conrad och Potter (2000) och 
Rafalovich (2004).
22 För utveckling av diskussionen om könsspecifika drag vad gäller diagnosen ADHD 
inom den neuropsykiatriska diskursen se även Nadeau m. fl. (1999), Nadeau och Quinn
(2002), Katz m. fl. (1998) och Arcia och Connors (1998).
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nor med ADHD beskrivs av Quinn också som en grupp som på grund av 
att de i högre utsträckning än pojkar/män ’internaliserar’ sina ADHD-
symtom får ångest och depressioner. Diagnoser som ångest och depress-
ion beskrivs därmed som en könsrelaterad effekt av att ha ADHD som 
flicka/kvinna. Pojkar/män beskrivs istället som en grupp som externali-
serar sin ADHD i högre utsträckning och de får istället tilläggsdiagnoser 
som hänger ihop med uppförandestörning och trots23 (Quinn 2005, 
s. 580f).  

Skillnaden mellan ADHD hos flickor/kvinnor i jämförelse med poj-
kar/män beskrivs av Quinn därmed som att flickor/kvinnor internaliserar 
medan pojkar/män externaliserar ADHD-symtom. Detta sätts av Quinn 
också i relation till ”könsrollsförväntningar” (ibid.). Flickor/kvinnor med 
ADHD framställs som en grupp som (om de skulle externalisera och ma-
nifestera sin ADHD utåt) skulle bryta mot ”könsrollsförväntningar” eller 
med andra ord, mot normativ femininitet. Pojkar/män framställs däremot 
som att de kan externalisera och uttrycka sin ADHD utan att detta upp-
levs bryta med maskulinitetsnormer. Flickor beskrivs därmed undertrycka 
sin ADHD då de strävar efter att anpassa sig till normativa föreställningar 
om femininitet. Detta innebär att en feminin typ av ADHD konstrueras 
som norm för flickor/kvinnor (internaliserande) och en maskulin typ av 
ADHD konstrueras som norm för pojkar/män (externaliserande). Ett an-
nat sätt att förstå detta är att bilden av flickor och kvinnor med ADHD 
blir att de inte ’passar in’ – vare sig det gäller föreställningar om normativ 
femininitet eller i bilden av en person med ADHD. Den bild av ADHD 
som könad diagnos som finns inom tidigare forskning vill denna avhand-
ling nyansera och problematisera för att bidra till en fördjupad förståelse 
av ADHD som könad diagnos och konstruktioner av identitet i relation 
till könade föreställningar om ADHD.  

Att studera identitetsskapande i relation till att få och 
leva med en neuropsykiatrisk diagnos  
I föregående avsnitt beskrev jag institutionaliserade och etablerade före-
ställningar om ADHD som diagnos och funktionshinder. I detta avsnitt 
kommer jag att ta upp vad ett kritiskt perspektiv på (neuro)psykiatriska 
diagnoser betyder, ge exempel på forskning om diagnosen ADHD och 
(neuro)psykiatrisk diagnostisering ur ett kritiskt perspektiv, samt redo-

23 Exempel på sådana diagnoser är exempelvis ”Conduct Disorder” (CD) och ”Opposit-
ional Defiant Disorder” (ODD) (Quinn 2005, s. 580f). 
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göra för vad det betyder då jag säger mig utgå från ett kritiskt perspektiv 
på ADHD som diagnos och funktionshinder.  

Vad är ett kritiskt perspektiv? 
Som togs upp i inledningskapitlet innebär ett kritiskt perspektiv inte en 
negativ syn på neuropsykiatriska diagnoser. Ett kritiskt perspektiv ut-
märks istället av att man intar ett kontextualiserande och denaturali-
serande förhållningssätt till det som studeras, i detta fall ADHD som neu-
ropsykiatrisk diagnos och funktionshinder. Att utgå från ett kontextuali-
serande förhållningssätt innebär att det som studeras sätts in i ett ekono-
miskt, socialt, kulturellt och politiskt sammanhang. Ett kritiskt perspektiv 
innebär i denna studie också ett maktkritiskt perspektiv. Med detta menar 
jag att jag ser ekonomiska, sociala, kulturella och politiska sammanhang 
som genomsyrade av maktrelationer, och att dessa maktförhållanden på-
verkar hur ett specifikt sätt att vara på kategoriseras och erfars, om det ses 
som patologiskt eller friskt, ett funktionshinder eller inte, som normalt 
eller som avvikande. Av det kontextualiserande förhållningssättet följer 
också en denaturalisering, det vill säga fenomen ses inte som ’objektivt 
sanna’ utan vad som betraktas som ’sanning’ skapas i en viss kontext och 
är avhängigt vissa maktrelationer. (Kirchner 2013, s. 23)   

Kritiska perspektiv på (neuro)psykiatriska diagnoser har ofta omfattat 
en vetenskapsteoretisk problematisering och kritik av biomedicinskt ori-
enterad psykiatrisk forskning för att utgå från en ’biologistisk’ ontologi 
och epistemologi. Kritiken har ofta gått ut på att biomedicinska förkla-
ringsmodeller reducerar sociala processer till biologiska processer (För en 
mer utförlig diskussion se Flygare 1999, s. 121-123)24. Det är dock miss-
visande med en alltför förenklad kritik av biomedicinska förklaringsmo-
deller för att vara biologistiska i betydelsen att ’det biologiska’ anses 
determinera det sociala. Enligt Holmberg (2005, s. 31) beskrivs i nyare 
forskning om gener sällan arv och mänskliga beteenden på så sätt att det 
sociala reduceras till gener. Pickersgill lyfter också fram hur man inom 
nyare hjärnforskning inte nödvändigtvis ser hjärnan som orsak till det 

24 För den läsare som är intresserad av en utveckling av kritiken av det biomedicinska 
paradigmet och ett tekno-somatiskt perspektiv på (neuro)psykiatriska diagnoser som ett 
paradigm där det socialas betydelse, och den komplexa relationen mellan kropp, psyke 
och det sociala, osynliggörs genom att reduceras till mätbara och enkelriktade samband,
se Brante (2007) och Flygare (1999). Ett exempel på hur det som upplevs som en ensidig 
biologisering angripits inom sociologisk forskning är exempelvis BioPsykoSociala förkla-
ringsmodeller (BPS) som introducerats inom sociologisk psykiatriforskning för att lyfta 
fram det komplexa samspelet mellan biologisk kropp, psyke och det sociala. För en ut-
veckling av detta se Flygare (1999, s. 31-40).
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som benämns som patologisk avvikelse utan snarare som ’lokus’ för en 
mix mellan kropp och det sociala. Detta innebär att relationen mellan 
kroppsliga och sociala faktorer, gener och miljö framställs som en 
”mångfasetterad matris” där sociala och psykologiska faktorer påverkar 
om en ’störning’ ska uppkomma eller ej (Pickersgill 2009, s. 51, min 
översättning).  

En biomedicinsk förklaringsmodell ser därmed inte personer som de-
terminerade av gener och biologiskt arv. Istället är det biologiska arvets 
betydelse snarare något som tar skepnad som ’mjuk’ determinism, och 
genom begrepp som ’risk’ och ’sårbarhet’ framställs individer som bärare 
av anlag som gör dem mer eller mindre känsliga för att utveckla olika 
sjukdomar eller störningar beroende på omgivning. Holmberg (2005, 
s. 113) lyfter fram hur fenomen som exempelvis ADHD beskrivs som om
det har en ”fastställd genetisk bakgrund” och ”hög grad av ärftlighet” av 
forskare inom biomedicin och neurovetenskap. Samtidigt kan man dock, 
genom att framhålla att ADHD inte är ett biologiskt begrepp utan en bio-
logisk disposition, en sårbarhet eller risk som kan aktiveras i viss miljö, 
undvika att få kritik för ”vetenskapsfilosofisk naivitet” (ibid.).  

En annan kritik mot biomedicinskt orienterad forskning är hur begrepp 
som ’det sociala’ används. ’Det sociala’ kan visserligen sägas tillskrivas
viss betydelse men mer djupgående analyser av sociala processer och 
strukturer saknas. Ett exempel på detta är hur vuxna och barn med dia-
gnosen ADHD beskrivs som en grupp som ofta kommer från ’utsatta 
miljöer’ präglade av arbetslöshet, fattigdom, missbruk och ’dysfunktion-
ella familjerelationer’, vilket av exempelvis Kadesjö (2007, s. 100) be-
skriv som ”socioekonomiska riskfaktorer för ADHD”. Sociala förhållan-
den görs relevanta på så sätt att dessa antas påverka ’utfallet’ för personer 
med disposition för ADHD. Hur faktorer som social utsatthet, fattigdom, 
missbruk och arbetslöshet hänger samman med diagnosen ADHD (utöver 
att anses utlösa eller förvärra en nedärvd disposition för ADHD) är dock 
underutvecklat. Det bidrag som ett kritiskt sociologiskt perspektiv kan ge 
är kontextualisering av diagnoser och en fördjupad förståelse av den 
komplexa relationen mellan kropp, psyke och det sociala. (För utveckling 
av detta se Dingwall m. fl. 2003, Pickersgill 2009.) Ett syfte med denna 
avhandling är just att bidra med en sådan mer djupgående analys av dia-
gnoser i relation till sociala processer. En analys som sätter in diagnoser i 
en social och ideologisk kontext.  
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Perspektiv på diagnoser i medicinsk sociologi 
Diagnoser kan, med en enkel definition, beskrivas som olika tillstånd som 
den medicinska professionen kommit överens om att ge en patologisk 
status. Varför och hur vissa mänskliga tillstånd blir eller inte blir medi-
cinska diagnoser är dock en komplex social process i form av samspel 
och maktkamp mellan olika aktörer, vilket medicinsociologiska analyser 
av diagnoser och diagnostiseringprocesser har visat (Se Jutel 2009, 
Brown 1995, 1990, Blaxter 1978, Brown och Zavetoski 2004, Zavetoski 
m. fl. 2004). Det denna studie tar med sig från denna omfattande medi-
cinsociologiska forskning om diagnoser är en förståelse av en diagnos 
som något som både kan ses som en kategori och en process (Blaxter 
1978). Diagnosen kan beskrivas som dels en händelse som kan dateras 
(som exempelvis att i möte med en läkare få besked om att man har en 
viss diagnos) men också en process där personliga tillstånd, personligt 
lidande och erfarenheter ges en (bio)medicinsk förklaring. Som process 
kan diagnosen sägas pågå fortlöpande i form av subjektiva tolkningar och 
omtolkningar där diagnosen passas in i det egna livet och den egna livs-
berättelsen (Adams m. fl. 1997, Charmaz 1995, Lewis 1995). Individuella 
erfarenheter och skapandet av ’sin egen diagnos’ är också något som 
förhandlas i relation till dominerande föreställningar associerade med en 
diagnos, en diagnosregim (jfr Klawiter 2004) där människor tenderar att 
anpassa sina berättelser efter medicinsk kunskap. De kan dock också, 
utifrån en lekmannabaserad kunskapsposition, göra motstånd mot medi-
cinsk professionell kunskap om diagnosen (Brown 1995, s. 37).   

En annan central aspekt som lyfts fram inom medicinsociologiska stu-
dier av diagnoser är att de utgör ett kulturellt uttryck för vad ett samhälle 
är villigt att acceptera som normalt och vad det anser ska behandlas (Jutel 
2009, s. 279). Diagnoser kan därmed ses som något som drar upp gränser 
mellan normalitet och vad som uppfattas som en problematisk avvikelse, 
och dessa gränser är föremål för förhandlingar (Brown 1995). Förhand-
lingar av diagnosers innebörder kan både utmana och upprätthålla medi-
cinsk auktoritet (Zavetoski m. fl. 2004). Informationsteknologins utveckl-
ing anses bidra till att lekmän idag har ökad tillgång till information om 
olika diagnoser. Lekmän kan därför själva föreslå en diagnos vilket för-
ändrar patient/läkar-relationer, processer som leder fram till en diagnos 
och synen på vad en diagnos är (Jutel 2009, s. 289).25 Patienter anses idag 

25 Webbaserade communities som är diagnosfokuserade har ökat och såväl före som efter 
att en individ söker vård och genomgår en utredning som leder fram till att man får en
diagnos (eller inte får en diagnos) finns ökade möjligheter att själv söka information på 
nätet om symtom och diagnoser, vara medlem i internetbaserade communities och intera-
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också ställa mer krav på inflytande över medicinsk behandling och vad de 
vill få ut av sin kontakt med en läkare (Guadagnoli och Ward 1998), som 
till exempel att få en diagnos för att legitimera sina problem (Broom och 
Woodward 1996).  

I denna avhandling kommer jag att analysera identitetsskapande i rela-
tion till en diagnos som ADHD utifrån en förståelse av diagnoser som 
förhandlad ordning (Madden och Sim 2006, se även Stewart och Sulli-
van 1982, Gerhardt 1989). Det innebär att diagnosen ADHD (liksom 
andra diagnoser) ses som en social konstruktion av ohälsa på mikronivå, 
vilka sker i relation till olika förställningar om diagnosen. Som tagits upp 
tidigare så hör psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser till en typ av 
diagnos som inom diagnossociologi26 refereras till som omstridda diagno-
ser. Kännetecknande för omstridda diagnoser är att de inte kan konstate-
ras utifrån en direkt observerbar organisk sjuklig förändring. Istället är 
det fråga om symtom som tolkas och jämförs med diagnoskriterier. Vad 
gäller omstridda diagnoser är det därför särskilt flytande gränser kring 
vad som är att betrakta som ’biologiskt’, ’socialt’ respektive ’psykiskt’ 
och det uppstår ofta maktkamper kring vilken tolkning som är den ’rätta’. 
Att skapa identitet i relation till en omstridd diagnos som ADHD kommer 
jag att analysera som förhandlingar av sådana gränser. 

Kritiska perspektiv på (neuro)psykiatriska diagnoser 
Kritiska studier av (neuro)psykiatriska diagnoser lyfter fram dessa som 
historiskt och kulturellt situerade. Att olika diagnoser etableras och för-
svinner över tid beskrivs som något som hänger samman med socio-
politiska faktorer som speglar och förstärker ideologier inom en större 
social ordning (Conrad och Potter 2000, s. 562, se även Cooksey och 
Brown 1998, Johannisson 1997, 2007, Kutchins och Kirk 1997, Kirk och 
Kutchins 1992). Thomas Brante (2007) menar att (neuro)psykiatriska 
diagnosers expansion kan förstås som en effekt av olika institutionella 
faktorer som tillsammans med en viss samhällsideologi skapar en social 
miljö gynnsam för att dessa diagnoser ska uppstå och utvidgas. Om en 
specifik diagnos blir ’framgångsrik’ eller inte beror således på en sam-
verkan mellan en rad olika sociala faktorer. ADHD-diagnosens uppkomst 
och expansion sätter Brante (2007, s. 82-84) i relation till en nyliberal 
marknadsekonomi, individualistisk människosyn, förändringar i västeko-

                                                                                                                       
gera med andra med diagnos vilket kan sägas forma, utveckla och förändra mening och 
innebörder av diagnosprocessen (se Jutel 2009). 
26 För utveckling av vad ett diagnossociologiskt perspektiv innebär se Jutel (2009) och 
Brown (1995).
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nomier, liberalisering av välfärdsstaten, teknologisk utveckling, biolo-
giska förklaringsmodellers ökade popularitet och biomedicinens höga 
status, ökade krav på medicinska diagnoser i välfärdsstatens olika in-
stitutioner för att motivera och legitimera insatser och stöd, ökat antal 
psykiatriska diagnoser i DSM och ökad självdiagnostisering av olika 
tillstånd . 

Utöver att vissa diagnoser försvinner och andra tillkommer har det 
ökade antalet psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser också varit ett 
ämne som avhandlats inom kritisk diagnossociologisk forskning. Att dia-
gnoserna i psykiatriska manualer har blivit fler innebär också att tillstånd 
som tidigare betraktats som socialt avvikande eller inom gränserna för det 
’normala’ ses som patologisk avvikelse. Kritiska studier inom medicinsk 
sociologi förklarar denna förändring, denna medikalisering av det sociala, 
utifrån ökad popularitet och status vad gäller biologiska och medicinska 
förklaringsmodeller (se Rafalovich 2004, Conrad 2007, Conrad och Pot-
ter 2000, Brante 2007, Conrad 1992, Horwitz 2002, 2007). Fler (neuro)-
psykiatriska diagnoser innebär därmed också att gränserna för normalitet 
förflyttas. Exempelvis menar Horwitz och Wakefield (2007) att tillstånd 
som tidigare klassats som normal sorgsenhet numera patologiseras genom 
att benämnas och medicineras som depression. Ökningen av diagnoser 
kopplas också till ekonomiska drivkrafter inom den medicinska industrin 
som har intresse av att få en population som betraktar sig som sjuk 
(Payer 1992, se även Moynihan m.fl. 2002 och Moynihan och Cas-
sell 2005).  

En viktig pådrivare till att de psykiatriska diagnoserna ökar i antal och 
sprids anses vara APA (American Psychiatric Association) som ger ut 
den tongivande diagnosmanualen DSM. DSM etablerades enligt Kirk och 
Kutchins (1992) för att säkra ett enhetligt synsätt på diagnoser inom psy-
kiatrin. Diagnosmanualen DSM beskrivs som representativ för det domi-
nerande synsättet inom den västerländska psykiatrin; den ”auktoritativa 
rösten inom psykiatrin” (Brante 2007, s. 73, se även Conrad och Pot-
ter 2000, s. 562). I inledningsskedet (1950-tal) beskrivs DSM ha speglat 
en mer psykoanalytisk tradition medan ett skifte inom psykiatrin kan ses 
kring 1980-talet efter vilken DSM allt mer kommit att avspegla en bio-
medicinsk och kategorisk syn på diagnoser (Horwitz 2002).27 Enligt Con-
rad och Potter (2000, s. 562) förstärktes också denna utveckling i och 

27 För kritiska perspektiv på DSM se Lafrance och Mc Kenzie Mohr (2013), Burstow 
(2005), Cosgrove och Wheeler (2013), Duffy m. fl. (2002), Wilson (1993) och Horwitz 
(2007).
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med 1994 års utgåva av DSM.28 Antalet diagnoser har också ökat under 
denna period, från 150 till närmare närmare 400 (Brante 2007 och Bentall 
2003). 

DSM har beskrivits som en blandning av sociala värderingar, politiska 
kompromisser och vetenskaplig evidens (Kutchins och Kirk 1997, s. 11f).  
Strävan hos APA och DSM beskrivs också som präglad av en övertro på 
diagnoser och psykiatrisk auktoritet som ett sätt att stävja osäkerhet 
(Hare-Mustin och Marecek 1994). Kritiska studier av DSM har också lyft 
fram fallbeskrivningar i DSM som fördomsfulla i sina beskrivningar av 
’ras’ och kön. Det som definieras som normalt i DSM menar Cer-
mele m. fl. (2001, s. 231) begränsar sig till erfarenheter hos dominerande 
grupper. Detta innebär att DSM exkluderar andra erfarenheter av norma-
litet och osynliggör maktrelationer där kön, ’ras’, etnicitet, ålder och klass 
konstruerar föreställningar om normalitet och avvikelse. Hur föreställ-
ningar om kön genomsyrar diagnosmanualen DSM har studerats av ex-
empelvis Cook m.fl. (1993), Hamilton m.fl. (1986), Funtowicz och Widi-
ger (1995), Nuckolls (1997) och Gaines (1993) som lyft fram det implicit 
närvarande idealiserade självet i DSM:s kategoriseringar som vuxen, vit 
och man. Nuckolls (1997) ser den psykiatriska diskursen om kön som ett
sätt att hantera motsättningen mellan kulturella värderingar om maskuli-
nitet som oberoende och feminitet som beroende.  

I feministiska studier av psykiatriska diagnoser anses den psykiatriska 
diskursen ha bidragit till konstruktionen av kön genom upprätthållandet 
av en binär relation mellan män och kvinnor och mellan maskulinitet och 
femininitet (se Blum och Stracuzzi 2004, Metzl 2002, Kegan Gardi-
ner 1995). Enligt Hare-Mustin och Marecek (1994) reproducerar psykia-
trisk teori och praktik manlig dominans och ojämlikhet mellan könen. 
Enligt Jimenez (1997) har DSM:s diagnoskategoriseringar förändrats 
efter hand som kvinnors roll har förändrats och DSM har därmed förhållit 
sig till förändringar i socialt sanktionerade normer för femininitet och 
maskulinitet men det råder enligt Blum och Stracuzzi (2004, s. 271) fort-
farande en “ovetenskaplig cirkularitet” mellan diagnoser och könade re-
presentationer. Cirkularitet innebär att föreställningar om femininitet och 
maskulinitet överförs till föreställningar om mental ohälsa och kategori-
seringar av psykiatriska diagnoser samtidigt som föreställningar om men-
tal ohälsa och kategoriseringar av psykiatriska diagnoser reproducerar 
och upprätthåller föreställningar om kön.  Detta innebär att vissa diagno-
ser beskrivs som maskulint typifierade och återfinns mest hos gruppen 

28 Angående skiftet från en psykodynamiskt orienterad till en biokemiskt och neurologiskt
orienterad diskurs inom psykiatrin, se även Luhrmann (2000).

39



män medan andra, som depression, blir typifierade som feminina och 
oftare återfinns hos kvinnor.29

Jag har i detta avsnitt gett exempel på kritiska perspektiv på 
(neuro)psykiatriska diagnoser, och lyft fram vad ett sådant perspektiv kan 
kan ge i form av en fördjupad förståelse av diagnoser i relation till sociala 
strukturer. I avhandlingen utgår jag från ett perspektiv på (neuro)psykia-
triska diagnoser som något som skapas och existerar i specifika materi-
ella, sociala och ideologiska kontexter. Diagnoser är därmed inte neutrala 
utan genomsyras av olika maktrelationer. Identitetsskapande i relation till 
en diagnos som ADHD kommer jag att analysera som förhandlingar av 
ideologiska dilemman vilket kommer att utvecklas mer i teorikapitlet. 

Några studier av särskilt intresse för denna 
avhandling  
Eftersom ADHD länge betraktats som en barndiagnos har det inneburit 
att även samhällsvetenskapliga kritiska studier fokuserat på diagnostise-
ring av barn (se Börjesson och Palmblad 2003) och särskilt barn i skol-
miljö. Ett väl studerat fenomen är diagnosen ADHD som kategorise-
ringsprocess i skolan (se Isaksson 2009, Singh 2006, 2003, Hjörne 2004, 
Hjörne och Säljö 2004, 2008, Rafalovich 2005, Kristjansson 2009). Utö-
ver sådana studier har konstruktionen av ADHD inom neuropsykiatrisk 
forskning analyserats (se Rafalovich 2005, Palmblad 2000, Timimi 2009 
och Timimi och Leo 2009) liksom i media, (se Clarke 2011, Horton-
Salway 2011, Norris och Lloyd 1999, Börjesson 1999), biografisk littera-
tur (skriven av föräldrar till barn med diagnosen ADHD) (se Palmblad 
2002) samt ’föräldraguider’ som riktar sig till föräldrar till barn med dia-
gnosen ADHD (se Rafalovich 2001). Överlag präglas dessa studier av att 
vuxna representerar auktoriteter som lärare, föräldrar och läkare (utan 
diagnosen ADHD) i förhållande till barn (med diagnosen ADHD). För-
äldra-barnrelationer och ’ADHD-familjer’ är ett tema som finns inom 
forskning men det som studeras är främst inriktat på hur barn med dia-
gnosen ADHD påverkar föräldraskap och familjeliv (oftast utifrån impli-
cit eller explicit antagande att detta är en negativ erfarenhet för föräld-
rar).30 Psykologiska studier på temat föräldraskap där föräldrarna själva 

29 Kvinnor är exempelvis överrepresenterade vad gäller depressionsdiagnoser, se 
Hammarström (2008), Bengs och Hammarström (2004) samt ångest, se Socialstyrelsens 
folkhälsorapport (Socialstyrelsen 2013, s 43).
30 Merparten av studier om föräldrar till barn med diagnosen ADHD saknar ett genusper-
spektiv på föräldraskap, den dominerande synen är ’familism’, det vill säga hur familjen 
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har ADHD är få och de som finns fokuserar framförallt på ADHD som 
något som antas påverka föräldraförmågan på ett negativt sätt. (För över-
sikt av forskning om föräldrar med ADHD se Johnston m. fl. 2012). Det 
finns dock också psykologiska studier av samspel mellan förälder med 
ADHD och barn med ADHD som framför hypotesen att föräldrar som 
själva har ADHD också kan fungera bättre i relation till barn med diagno-
sen ADHD då de är ’likadana’ och kan förstå barnen bättre (Swaim 
Griggs och Mikami 2010, Psychogiou m. fl. 2007). Jannet Bennett 
(2007), Linda Blum (2007, 2011, kommande), Blum och Fenton, E., R., 
(kommande), Ilina Singh (2004), Claudia Malacrida (2004) och Koro-
Ljungberg och Bussing (2009) studerar ur ett genusperspektiv mödrande 
till barn med diagnosen ADHD.31 Bennetts intervjustudie med sex mödrar 
till barn med diagnosen ADHD studerar samspelet mellan medicinsk 
diskurs och subjektiva erfarenheter av mödrande, och genom en kombi-
nation av Foucauldiansk diskursanalys, diskurspsykologi och Charmaz 
version av socialkonstruktivistisk grundad teori diskuterar Bennett (2007, 
s. 107) mödrarnas förhandlingar av ”motherblaming discourse”, det vill 
säga en diskurs som skuldbelägger mödrar. Deltagarna i Bennetts studie 
upplevde sig som avvikande mödrar då de enligt Bennett hade svårt att 
identifiera sig med normer för ’goda mödrar’ och pendlar mellan att in-
ternalisera och göra motstånd mot detta.  

Den amerikanska sociologen Linda Blum (kommande) undersöker i en 
studie 45 mödrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser (däribland 
ADHD). Blum placerar normer om mödrande och barns diagnoser inom 
ramen för en nyliberal ideologi och menar att den biologiska psykiatrin 
enbart delvis befriar mödrar från skuld. Det goda mödrandet i ”neurove-
tenskapens tidsålder” innebär enligt Blum att mödrar även får ett ansvar 
för att övervaka och maximera barns hjärnutveckling och bota eller lindra 
medfödda brister och obalanser.32

Då flera av kvinnorna i min studie är föräldrar till barn med diagnosen 
ADHD finns likheter med de studier som refereras till ovan. En skillnad 
vad gäller min studie är dock att det inte bara är barnen som har diagno-
sen utan även mödrarna själva. Syftet är därför att fördjupa diskussionen 
om moderskapets villkor i relation till ADHD utifrån hur identitet som 
’kvinna med ADHD’ kan förstås i relation till normer för mödrande. 

                                                                                                                       
fungerar som enhet utan att maktrelationer utifrån ålder och genus adresseras, ett fokus på 
barnet med ADHD som orsak till stress i familjen och studier av föräldrars ’copingstrate-
gier’ i relation till barn med diagnosen ADHD.  
31 Även dessa studier utgörs av föräldrar utan diagnos till barn med diagnosen ADHD.
32 För utveckling av normer kopplat till mödrande i relation till neuropsykiatriska diagno-
ser se även Blum (2007), Bennett (2004), Malacrida (2004) och Singh (2004).
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Diagnoser som biomedikalisering av identitet
Även den amerikanska antropologen Elizabeth Carpenter Song (2009) 
har i en etnografisk studie av tjugo amerikanska familjer studerat familjer 
där barnen har diagnos men inte föräldrarna. Carpenter Song beskriver 
biomedikalisering som det sätt som biokemiska och neurologiska förkla-
ringsmodeller används i dessa familjer då föräldrar beskriver sina barn.
Biologisering och medikalisering av familjerelationer och barndom har 
dock enligt Carpenter Song inte helt tagit över i dessa familjer utan kon-
kurrerande ”icke-patologiserande” förklaringar används också. Det finns 
också skillnader mellan familjer vad gäller i hur hög utsträckning ett bi-
omedikaliserande förhållningssätt till barnen anammas. Vissa familjer 
beskrivs i hög utsträckning ha anammat ett biomedikaliserande förhåll-
ningssätt medan andra familjer beskrivs ha ett mer kritiskt och problema-
tiserande förhållningssätt till biomedikaliseringens konsekvenser.33 Driv-
krafterna för föräldrar att biomedikalisera sina barns och familjens pro-
blem beskriver Carpenter Song (2009, s. 80, 87f) som något som knyts
till förhoppningar om att få en förklaring till det de upplever som proble-
matiskt med sina barn, och på så sätt uppnå en känsla av kontroll och 
hanterbarhet. Samtidigt lyfts den individcentrerade patologiserande mo-
dellen fram som otillräcklig för att förstå och förklara problem i familjen. 
Från Carpenter Song har jag inspirerats till att se biomedikaliseringspro-
cesser som något som får varierande innebörder och betydelser i männi-
skors vardagliga liv. Flertydighet vad gäller hur diagnoser tolkas och vad 
de får för innebörder i människors liv gäller även andra diagnoser. När 
det gäller just en omstridd diagnos som ADHD menar jag, liksom Car-
penter Song, att diagnosen är särskilt tvetydig. Trots att diagnoser som 
ADHD framställs som sanna i en biomedicinsk vetenskaplig retorik är de
enligt Carpenter Song (2009, s. 62) alltid tvetydiga. Denna tvetydighet är, 
vilket jag återkommer till längre fram i denna avhandling, något som 
förhandlas på familje- och individnivå.34

33 Carpenter Song jämför i sin studie föräldrars förhållningssätt till biomedikalisering av 
sina barns problem utifrån ’rastillhörighet’ (afro-amerikansk respektive euro-amerikansk).
Enligt Carpenter Song var de afro-amerikanska föräldrarna i hennes studie mindre be-
nägna än euro-amerikanska föräldrar att applicera medicinska etiketter och använda bio-
medicinsk terminologi då de beskrev och förhöll sig till sina barn. Euro-amerikanska 
familjer beskrivs som att de i högre utsträckning än afro-amerikanska anammat en ”hjärn-
baserad etiologi” och ett biomedikaliserande förhållningssätt till sina barn medan afro-
amerikanska familjerna enligt Carpenter Song visade på mer motstånd mot en patologise-
ring av sina barn.) Detta kan också jämföras med Bussing m. fl.:s (1998) studie som 
kommer fram till liknande resultat. 
34 Se även Lakoff (2000) och Rafalovich (2004, 2005).
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Några studier som också bör nämnas är de fåtaliga som berör diagno-
sen ADHD:s betydelse för identitet. Barns erfarenheter av att få diagno-
sen ADHD och identitetskonstruktion i relation till den har studerats av 
bland annat Geraldine Brady (2004), Ilina Singh (2003, 2013) och Coo-
per och Shea (1999). Som nämnts tidigare är forskning om vuxna med 
diagnosen ADHD mycket begränsad i jämförelse med forskning om barn. 
Det finns några studier som tar upp erfarenheter hos unga vuxna (som fått 
diagnosen ADHD som barn) i relation till högskole- och universtitetsstu-
dier (se Loe och Cuttino 2008, för en översikt över studier om collegestu-
denter med diagnosen ADHD, se Weyandt och Du Paul 2008). I en 
svensk kontext har detta studerats av Hellberg och Kjellberg (2012) som 
intervjuat 9 kvinnor och 11 män mellan 19 och 30 år med diagnoserna 
ADHD och/eller Asperger. Studiens fokus är övergångsstrategier från 
gymnasiet till vidare studier och yrkesliv utifrån utgångspunkten att detta 
rör sig om ”socialt sårbara” individer som står i riskzonen för ”social 
exkludering och marginalisering på arbetsmarknaden” (ibid., s. 10). Vad 
gäller diagnoserfarenheter beskriver deltagarna i Hellberg och Kjellbergs 
studie diagnosen som stämplande. Diagnosen beskrivs leda till en ”stig-
matisering i synen på sig själv” och att definieras utifrån en diagnos som 
något som ”leder till en syn på sig själv som avvikande på ett sätt som 
beskrivs som negativt” (ibid., s. 35). Erfarenheter av sig själv som avvi-
kande samt svårigheter med mobbning, utsatthet och kränkande bemö-
tande i skolan är andra teman som Hellberg och Kjellbergs studie berör 
(ibid., s. 47f). Också SBU:s forskningsgenomgång visar att personer med 
ADHD i hög grad upplever sig som ”annorlunda”, ”utpekade” och dis-
kriminerade (SBU 2012b, s. 4). Detta beskrivs dels som att redan före 
diagnosen ha haft en känsla av att vara annorlunda och uppleva negativa 
omdömen från andra, men också att känna sig utpekad och stigmatiserad 
av själva diagnosen (ibid., s. 18). SBU refererar i sin forskningsöversikt 
till ett flertal studier som rör diagnosen som stigma (SBU 2012, s. 11f). I 
en av dessa studier uttryckte samtliga deltagare att de ansåg diagnosen 
ADHD som stigmatiserande, och att i vuxen ålder få diagnosen ADHD 
beskrivs som en ”smärtsam förändring” (ibid.).  

Sociologen Maja Andersen Lundemark (2009) har undersökt föränd-
ring av självförståelse hos 17 vuxna danska män och kvinnor mellan 17 
och 32 år som fått diagnosen ADHD. Enligt Andersen Lundemark med-
för diagnosen ADHD att självförståelsen förändras från en odefinierad 
och vag erfarenhet av att avvika från normaliteten till en tydligt definie-
rad förståelse av självet som avvikande. Samtidigt som det mesta av del-
tagarnas livserfarenheter förklaras, tolkas och utvecklas genom en 
ADHD-diskurs menar Andersen Lundemark att de inte helt och fullt ac-
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cepterar professionellas definitioner av diagnosen utan gör motstånd och 
använder diagnosen för att skapa alternativa historier som skiljer sig från 
”huvuddiskurserna” om ADHD. Diagnosen ADHD beskrivs som öppen 
och flexibel vilket gör det möjligt att skapa lokala och personliga tolk-
ningar av diagnosens betydelse. Det finns likheter mellan min och Ander-
sen Lundemarks studie, men till skillnad från Andersen Lundemark pla-
cerar jag i min studie in diagnoserfarenheter i en medicin- och diagnosso-
ciologisk teoretisk kontext. Andersen Lundemarks studie saknar också 
genusperspektiv och en diskussion av ADHD som funktionshinderkate-
gorisering. I min studie har jag därför velat bidra till utvecklingen av 
forskning om självförståelse hos personer med diagnosen ADHD genom 
att sätta detta i en medikaliserings- och genus-teoretisk ram.  

Farmakologisering och identitet 
Temat medicinering kopplat till identitetsskapande kom att växa fram 
som ett centralt tema i min studie. Några studier om psykofarmaka och 
identitet har inspirerat mig särskilt, och jag ska här här kort ta upp dessa. 
Karps (2006) studie av antidepressiva läkemedel och identitet diskuterar 
hur psykofarmaka används som ett sätt att förbättra sina prestationer och 
få en mer ’ideal identitet’. Detta och föreställningar om det ’autentiska 
jaget’ som något som står i konflikt med det medicinerade jaget är tanke-
gångar som jag tagit med mig i min analys av det empiriska materialet.  

Även antropologen Emily Martins (2006) etnografiska studie om för-
ändringar av identitet genom bruket av psykofarmaka har inspirerat mig.
Martins begrepp ”farmakologiska personer” lyfter fram subjektet som en 
aktör som förväntas ta ansvar för att laborera med sig själv på en ”mole-
kylär nivå” och försöka optimera sina kapaciteter (Martin 2006, s. 280). 
Martins studie har inspirerat mig att analysera det kvinnorna i min studie 
gör som farmakologiskt aktörskap. 

Exempel på kritiska studier som tar upp användning av psykofarmaka 
och identitet ur ett genusperspektiv är Kegan Gardiner (1995), Metzl 
(2002) och Blum och Stracuzzi (2004). Blum och Stracuzzi (2004) analy-
serar diskurser om antidepressiv psykofarmaka och kopplar dessa till 
reproduktionen och rekonstitueringen av kön. Genom psykofarmaka kan 
kvinnor möta de ökade kraven på prestation som är förknippad med en ny 
typ av femininitet (ibid., s. 272f). Disciplineringen av kvinnors kroppar 
för att göra dem effektivare och mer produktiva speglar enligt Blum och 
Stracuzzi de krav som riktas mot kvinnor i en nyliberal ideologi.  

Även Metzl (2002, s. 356) beskriver den nyare generationens antide-
pressiva läkemedel som något som hänger samman med liberal ideologi. 
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Produktivitet och konkurrenskraft kan uppnås på farmakologisk väg och 
kvinnors konsumtion av antidepressiva läkemedel sammanfaller med en 
(liberal) jämlikhetsideologi om jämställdhet mellan könen (ibid.). Enligt 
Metzl (2002, s. 351) kan en neurokemikalisering och farmakologisering 
av kvinnors identiteter till viss del ses som en ny form av förtryck av 
kvinnors kroppar. Det är dock viktigt, menar Metzl, att kvinnor inte fram-
ställs enbart som offer för förtryckande medicinsk maktutövning. En 
förståelse av subjektet som aktör ger en mer mångfasetterad bild av far-
makologisering av kvinnokroppen. Som aktörer ’väljer’ kvinnorna att 
använda sig av psykofarmaka för att förändra sina kroppar. Syftet kan 
vara att känna sig mer ’normal’, passa in bättre i ’normalsamhället’ eller 
för att förbättra sin prestationsförmåga för att nå sina mål i ett samhälle 
som bygger på konkurrens.  

En studie som specifikt berör medicinering och identitetsskapande hos 
vuxna med diagnosen ADHD är Meika Loe och Leigh Cuttinos (2008) 
intervjustudie med 16 amerikanska collegestudenter (åtta kvinnor och åtta 
män) med diagnosen ADHD. Deltagarna i studien fick under intervjuerna 
reflektera över sina erfarenheter av diagnosen ADHD, medicinbehandling 
i relation till utbildningserfarenheter och ”föreställningar om framgång”
(ibid., s. 305, min översättning). Enligt Loe och Cuttino upplevde vissa 
av deltagarna i studien konflikt mellan det de upplevde som sitt ”auten-
tiska jag” och det ”medicinerade jaget” (ibid.). Mediciner kopplades 
också i hög utsträckning till prestationer, och sågs som nödvändigt för att 
kunna leverera vad som efterfrågas i en prestationsinriktad studiekultur. 
Studenterna i Loe och Cuttinos studie använde mediciner strategiskt ge-
nom självdosering, det vill säga medicindoser anpassades efter aktivitet. 
Vid mer krävande studiemoment höjdes medicindosen och under skollov 
och ledigheter tog vissa studenter ingen medicin alls. Enligt Loe och 
Cuttino var studenternas självförståelse och självdosering en respons på 
”institutionella krav, restriktioner och resurser” (ibid., s. 309, min över-
sättning).  

Med mediciner beskrivs studenterna i Loe och Cuttinos studie uppnå 
den ’funktionalitetsgrad’ som de menar krävs vid högre utbildning och i 
arbetslivet. Läkemedel beskrivs av studenterna som nödvändiga för att 
bedriva akademiska studier. Loe och Cuttino beskriver deltagarna i stu-
dien som fångade i paradoxen av medicinsk disciplinering. För att få 
kontroll över situationen och passa in i sociala förväntningar måste de 
genom mediciner kontrollera och disciplinera sina kroppar. Samtidigt 
ifrågasatte flera av studenterna att sociala förväntningar och krav ska 
hanteras genom medicinering (ibid., s. 310).  Detta skapar enligt Loe och 
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Cuttino ambivalenta känslor i förhållande till medicinering av ADHD hos 
deltagarna i deras studie (ibid., s. 312).  

I detta avsnitt har jag tagit upp olika studier som behandlat temat iden-
titet och psykofarmaka som inspirerat mig. Från dessa studier har jag 
tagit med mig att farmakologisering kan ses ett sätt att disciplinera kvin-
nors kroppar för att förbättra deras effektivitet och produktivitet på ett sätt 
som innebär en anpassning till normativa medborgarideal i en nyliberal 
ideologi. Som vi såg visade Loe och Cuttinos studie hur farmakologise-
ring av identitet kan ses som en anpassning av individuella kroppar till 
normativa ideal men att det också samtidigt kan finnas ambivalenta käns-
lor och motstånd mot att förändra identiteten med mediciner. Genom att 
studera hur kvinnorna i studien förhandlar positiva och negativa aspekter 
av en farmakoligsering av identitet vill jag lyfta fram hur kvinnorna utö-
var farmakologiskt aktörskap. De ska därmed inte ses som ’offer’ för en 
farmakologiseringsprocess utan som tänkande och handlande subjekt som 
väger farmakologiseringens för- och nackdelar mot varandra, och att ’va-
let’ att farmakologisera eller inte farmakologisera sin identitet är en kom-
plex och mångtydig process som omfattar olika ideologiska dilemman. 

Studier om identitet och funktionalitet hos vuxna kvinnor med 
ADHD
Av studier om identitetsskapande och föreställningar om funktionalitet 
hos just vuxna kvinnor med diagnosen ADHD har jag endast lyckats hit-
tat två; Waite och Tran (2010) och Henry och Hill Jones (2011). Erin 
Henry och Sally Hill Jones (2011) har i sin studie inriktat sig på äldre 
kvinnor och har intervjuat nio amerikanska kvinnor över 62 års ålder som 
fått diagnosen ADHD efter att de fyllt 60 år. Kvinnornas berättelser om 
svårigheter i livet beskriver Henry och Hill Jones som representativa för 
den bild av kvinnor med diagnosen ADHD som presenteras i annan neu-
ropsykiatrisk forskning. De svårigheter som tas upp av kvinnorna i stu-
dien består av erfarenheter av mobbning under såväl barndom som i sitt 
vuxna liv, ”akademiska, sociala och emotionella svårigheter” samt en 
känsla av att ha varit och fortfarande vara ”annorlunda” (Henry och Hill 
Jones 2011, s. 258, min översättning.). Då kvinnorna i studien berättar 
om skam, låg självkänsla, ångest och depression kan de också, enligt 
Henry och Hill Jones, ses som representativa för kvinnor med diagnosen 
ADHD (ibid., s. 258).35 Henry och Hill Jones konstaterar dock att kvin-

35Henry och Hill Jones studie utgår från nio kvinnors erfarenheter och benämner sin stu-
die som en kvalitativ studie och urvalet beskrivs som ett ”litet homogent bekvämlighets-
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norna, trots olika typer av svårigheter haft ”lyckade liv”.36 Att dessa nio 
kvinnor kunnat leva ”lyckade liv” trots odiagnostiserad ADHD menar 
Henry och Hill Jones beror på att de kunnat hitta strategier för att be-
mästra olika hinder och att de sökt sig till andra i liknande situationer.37

Den andra studien jag hittat som studerat just vuxna kvinnor med dia-
gnosen ADHD är även det en amerikansk studie. Roberta Waite och 
Mary Tran (2010) har genomfört en intervjustudie med 16 nordameri-
kanska kvinnor som kategoriseras som tillhörande en etnisk minoritet. 
Dessa kvinnor befinner sig alla i en studierelaterad kontext, och Waite 
och Tran studerar dessa kvinnors erfarenheter av diagnosen ADHD fram-
förallt i relation till utbildningsprestationer och självförståelse i relation 
till att bedriva akademiska studier. Vad gäller självförståelse tolkas dia-
gnosen fylla funktionen av att omlokalisera skuld (Waite och Tran 2010, 
s. 79). Självkänslan beskrivs före ADHD-diagnosen ha varit låg hos 
denna grupp av kvinnor. Med hjälp av diagnosen anses kvinnorna i stu-
dien ”kultivera sin självförståelse” och genom diagnosinsikt kan, menar
Waite och Tran (ibid., s. 80, min översättning), svårigheter i livet förflytt-
tas från inre till yttre, och kvinnorna kan utveckla mer hållbara strategier 
och få mer stöd för att klara av sina studier. 

Waite och Tran (2010, s. 84) diskuterar också DSM:s nosologi38 vad 
gäller hur ADHD-symtom yttrar sig som kulturellt och etniskt fördoms-
full då de menar att den utgår från ”kaukasiska pojkar” som norm. Ett
syfte med deras studie är därför att lyfta fram erfarenheter av ADHD hos 
vuxna kvinnor med annan etnisk bakgrund än ”kaukasisk”. Waite och 
Tran diskuterar också i sin studie olika subtyper av ADHD i relation till 
kön och refererar till Quinn (2005).39 Att kvinnor mer sällan kategoriseras 
som tillhörande den ’hyperaktiva’ och extroverta subtypen utan istället 
oftare kategoriseras som den introverta, ’internaliserande’ eller den 
’ouppmärksamma typen’ är dock något som Waite och Tran inte för nå-
gon djupgående diskussion om. Inte heller förs i artikeln någon djupgå-
ende diskussion om på vilket sätt etnisk bakgrund eller kön är relevant i 

                                                                                                                       
urval” (2011, s. 258). Anmärkningsvärt är att författarna trots detta kvantifierar sina resul-
tat (se ibid., s. 251).  
36 Ett “lyckat liv” definieras i studien som att ha en familj, avsluta sin utbildning och ha en 
karriär (ibid., s. 260).
37 Detta analyseras i Henry och Hill Jones studie utifrån att skam hänger samman med att 
känna sig maktlös och isolerad, men att känslor av skam också kan öka medkänsla med 
andra, och de som upplever skamkänslor men etablerar nätverk med andra, får stöd av
andra och stöttar andra har lättare att stå emot skamkänslor. 
38 Nosologi är läran om systematisk beskrivning och klassifikation av sjukdomar. 
39 Quinn (2005) beskriver kvinnor som en grupp som i högre grad än män internaliserar
hyperaktivitet och tenderar att vara inåtvända, oorganiserade samt ha lägre självkänsla och 
mer ångest än män med diagnosen ADHD.
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diagnostiseringsavseende eller för hur kvinnorna upplever sitt vardagsliv. 
I min studie vill jag därför särskilt lyfta diagnostiseringsprocessen som 
könad. Hur kan denna uppdelning där kvinnor i högre grad kategoriseras 
som mer inåtvända subtyper tolkas? På vilket sätt könas förståelsen av 
’inåtriktad’ respektive ’utåtriktad’ hyperaktivitet? Hur kan den neuropsy-
kiatriska ADHD-diskursens nosologi tolkas i relation till diskurser om 
femininitet och maskulinitet och på vilket sätt blir kön relevant för att 
förstå kvinnors vardagserfarenheter i relation till diagnosen ADHD? 

Sammanfattning 
Jag har i detta kapitel presenterat etablerade föreställningar och ’sanning-
ar’ om diagnosen ADHD, beskrivit vad ett kritiskt perspektiv på neu-
ropsykiatriska diagnoser innebär, samt placerat denna avhandling inom 
ramen för ett diagnossociologiskt och kritiskt perspektiv. Jag har genom 
min genomgång av tidigare forskning också visat att forskningen om 
identitetsskapande hos vuxna med diagnosen ADHD är begränsad, och 
att det finns behov av mer kunskap om identitetsskapande i relation till att 
få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD. Detta gäller i
synnerhet forskning som utgår från ett kritiskt genus- och funktionshin-
dersociologiskt perspektiv. I de två följande kapitlen kommer jag att gå 
vidare och utveckla diskussionen kring hur jag valt att studera detta. Ka-
pitel 3 tar upp vilka teoretiska verktyg och begrepp som väglett analysen 
medan kapitel 4 diskuterar metodfrågor och hur den empiriska studien 
utformats.    
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3. Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska ramverk och centrala 
begrepp. Då identitet är ett bärande tema i avhandlingen inleds kapitlet 
med en redogörelse för vilket perspektiv på identitet som jag kommer att 
utgå från i avhandlingen. Som tagits upp tidigare kommer identitet också 
att sättas i relation till och analyseras ur fyra olika perspektiv: biomedika-
liering, farmakologisering, funktionalitet och kön. Efter det inledande 
kapitlet om identitet följer därför en redogörelse för dessa centrala be-
grepp. Ett annat bärande tema i avhandlingen är också makt och mot-
stånd, och kapitlet avslutas med att identitetskapande, biomedikalisering, 
farmakologisering, funktionalitet och kön sätts in i ett maktperspektiv. 

Identitet 
I detta avsnitt kommer jag att presentera vad ett perspektiv på identitet 
utifrån en narrativ ansats innebär.40 Jag beskriver också identitetsskap-
ande narrativ som något som har ideologiska innebörder då dessa står i
relation till ’stora berättelser’. Jag beskriver vidare hur olika sådana stora 
berättelser kan stå i konflikt med varandra, att detta kan ses som ideolo-
giska dilemman, och att dessa ideologiska dilemman hanteras retoriskt i 
individers identitetsskapande narrativ.  

Identitetsskapande som berättelser om självet 
I avhandlingen utgår jag från ett narrativt perspektiv på identitet. Med 
detta menas att identitet är något vi skapar genom berättelser. Genom 
berättelser gör människor sina erfarenheter meningsfulla (Bruner 1991) 
och i berättelser knyts sociala villkor och personliga erfarenheter samman 
(Solis 2004, s. 183). Då vi beskriver oss själva och berättar vilka vi är 
förhåller vi oss också på olika sätt till större berättelser (Denzin 1997, 
s. 225). Genom att identitetsskapande berättelser förhåller sig olika stora 

40 Narrativ kommer från det latinska ordet narrare som betyder berätta. Det är en veten-
skaplig term för det vi i vardagligt språk kallar för berättelser.
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berättelser om exempelvis ’ras’, klass, nation och kön (Richardsson 1990) 
får dessa erfarenheter ideologiska innebörder (Potter och Wetherell 
1987). Andras beskrivningar av oss har betydelse för hur vi ser på oss 
själva, och för hur våra möjligheter i livet gestaltar sig. En central del av 
identitetsskapande är därför att på olika sätt ta i beaktande hur andra för-
håller sig till oss och kategoriserar oss utifrån kön, ’ras’, etnicitet och 
sexualitet (Byrne 2003, s. 444).  

Identitetsskapande berättelser kan förstås utifrån identitet som erfaren,
det vill säga hur vi beskriver och uppfattar oss själva. Vi ges eller till-
skrivs dock också identiteter av andra; tillskriven identitet. (Jenkins 2004,
se även Ekerwald 2002, s. 45). Vi blir genom att tillskrivas identiteter 
inordnade i en viss ordning. Ett sätt att uttrycka detta på är att vi blir ”po-
sitionerade” inom ramen för befintliga berättelser (Bamberg 2004, 
s. 136f, se även Bamberg 1997, 2011). Som berättarsubjekt är vi dock 
också aktörer som positionerar oss inom ramen för olika diskurser eller 
berättelser (Bamberg 2004, s. 136f).41 Positionering som analytiskt be-
grepp kan antingen lägga fokus på diskursen och hur olika diskurser kon-
stituerar subjekt (se Davies och Harré 1990, Davies m. fl. 2004, s. 362)
eller utgå från subjektets aktörskap. Jag kommer i denna studie att utgå 
från en tolkning av positionering där jag lyfter fram berättarsubjektet som 
aktör. Då jag i analyskapitlen återger kvinnornas berättelser om sig själva 
som ’kvinnor med ADHD’ och analyserar deras utsagor är det utifrån ett 
aktörsperspektiv. Jag ser kvinnorna som aktörer som genom att position-
era sig ”konstituerar sig som subjekt inom de diskursiva ordningar och 
sociala relationer de ingår i” (Lundström 2007, s. 50, se även Wetherell 
och Potter 1992, Winther Jörgensen och Phillips 2000).  

Att jag vill lyfta fram berättarsubjektet som aktör betyder inte att jag 
menar att vi som subjekt är fria att berätta vilka berättelser vi vill om oss 
själva. Då vi konstruerar identitet genom våra berättelser om oss själva är 
det på olika sätt begränsat av vilka diskurser som finns tillgängliga. Dis-
kurser kan beskrivas som etablerade föreställningar och försanthållanden. 
De är historiskt bestämda former av makt och vetande (Foucault 1972) 
och begränsar de sätt som det är möjligt för aktörer att handla, tala och 
tänka om sig själva (Bacchi 1999, s. 40). Dessa strukturer sätter ramarna 
för och begränsar människors handlingar och tankar. Samtidigt upprätt-
hålls och skapas strukturer av människor, och de kan också förändras av 
människor.  

 Somers och Gibson (1994, s. 61-62) benämner detta som att vi blir ”lokaliserade” och 
”lokaliserar oss” i förhållande till olika större berättelser. Jag har dock för denna avhand-
ling valt att utgå från begreppet positionering. 

50



Om vi tar utgångspunkt i oss själva som berättande subjekt navigerar 
vi mellan olika diskurser och positionerar oss i förhållande till dem och 
olika institutionella och ideologiska kontexter. Akten att positionera sig 
kan sägas bestå i att ‘välja’ mellan olika positioner i befintliga diskurser. 
Vi inordnar oss i befintliga ordningar då våra berättelser i viss mån är 
styrda av och sker inom ramen för befintliga diskurser. Dock handlar 
berättelser aldrig bara om anpassning utan rymmer också motstånd och 
subversivitet (Daiute 2004, s. 111, se även Harré och van Langenhove 
1991, 1999). Då olika diskurser konkurrerar med varandra kan detta sä-
gas ’tvinga’ subjektet att välja mellan olika befintliga positioner och för-
handla dilemman och dissonanser mellan olika diskurser eller ideologier 
(Billig m. fl., 1988). Det subversiva elementet, möjligheten till motstånd 
(eller subjektets frihet att välja om man så vill) synliggörs i form av dis-
sonanser och konflikter mellan motstridiga diskurser och ideologier.  

Identitetsskapande som ideologiskt dilemma 
Genom att använda vissa diskurser snarare än andra kan berättelser om 
vem jag är reproducera en viss ideologi (Purvis och Hunt 1993, s. 490, 
497). Potter och Wetherell (1987, s. 3, 7) beskriver diskurser som 
dynamiska och flexibla tolkningsrepertoarer där människor genom social 
interaktion och i bilder också är en del av den ideologiska praktiken. 
Ideologi definieras av Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 116) som 
sådana diskurser som ”kategoriserar världen på sätt som bidrar till att 
legitimera och bevara sociala mönster” (se även Potter och Wetherell 
1987). 

Vilka berättelser vi kan berätta om oss själva och hur vi kan tänka om 
oss själva begränsas på olika sätt av dominerande diskurser och ideolo-
gier. Ideologier formar vad vi tänker och säger och hur det är möjligt att 
tänka och tala. Vi är i tal och handling begränsade av de ideologier som 
finns till hands och använder oss av ideologiska element då vi tänker, 
talar och agerar (Billig m. fl. 1988, s. 27). Genom att beskriva mig själv 
på ett visst sätt och förklara och förstå detta utifrån att jag är ’kvinna’ och 
beskriva det sätt jag är på som typiskt för ’kvinnor’ kan jag reproducera 
specifika föreställningar om ’kvinnor’ som i sin tur är en del av en hege-
monisk könsmaktordning. Genom att jag som berättande subjekt väljer att 
använda mig av vissa diskurser och inte av andra blir jag därmed en del 
av att reproducera en viss ideologi, det vill säga ett visst sätt att tala om 
världen och förstå världen på. Då ideologier inte är enhetliga sätt att tala 
om världen på finns dock också utrymme för motstånd. Ideologier är inte 
slutna system utan dialogiska, det vill säga de är beroende av och skapas 
genom att adressera, ”interpellera”, individen som subjekt (Althusser 
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1994, s. 128).42 Ideologier är beroende av subjektets intelligens och initia-
tivförmåga då dessa gör reproduktionen av ideologier möjlig, men det är 
också intelligens och initiativförmåga som möjliggör alternativa tolk-
ningar och motstånd (Eagleton 2007, s. 45f).  

Ett sätt att förstå hur vi som subjekt i våra identitetsskapande narrativ 
förhåller oss till ideologier är att beskriva detta som ett sätt att hantera 
olika ideologiska dilemman. Ideologiska dilemman är enligt Billig m. fl.
(1988) något som synliggörs då talaren söker balansera och förhandla 
mellan olika motstridiga positioner. Ett tecken på att det handlar om ett 
dilemma som är ideologiskt är att det inte går att nå fram till en slutgiltig 
lösning (Stanley och Billig 2004, s. 160). Som vi såg ovan så är sådana 
motstridigheter inbyggda i den ideologiska praktiken då de är dialogiska. 
Vi människor talar om oss själva och våra sociala liv på sätt som ofta är 
motsägelsefulla (Billig m. fl., 1988, s. 143, se också Potter och Wetherell, 
1987). Då vi talar om oss själva på sätt som är motsägelsfulla ger vi ut-
tryck för spänningar och konflikter mellan olika diskurser, och dessa 
spänningar kommer till uttryck i olika retoriska konflikter. 

Att studera hur ideologiska dilemman hanteras retoriskt i vardagligt 
tänkande innebär att lyfta fram att människor inte har enkla sätt att se på 
sin sociala värld och sin plats i den. Retoriska konflikter innebär att vi 
kan använda vissa argument som stödjer en viss ’sanning’ men denna 
sanning kan i meningen efter kontrasteras av ett motargument som stödjer 
det motsatta. Billig m. fl. (1988, s. 128) formulerar detta som att vad som 
utgör mänsklig identitet befinner sig inom en “range of contestability”,
det vill säga identitetsanspråk kan ifrågasättas.  

Då jag ska berätta för någon annan vem jag är kan jag göra det på en 
mängd olika sätt som alla på sitt sätt kan vara sanna och samtidigt mot-
stridiga. Jag kan till exempel välja att ta fasta på en erfaren tillhörighet till 
en grupp eller föreställd gemenskap, det som kallas kollektiv identitet. Ett 
annat sätt att beskriva mig själv tar istället fasta på det som är speciellt 
och utmärkande för just mig, min individuella identitet. 43 (Simon 2004, 
s. 49, Jenkins 2004).44 Jag kan om jag beskriver mig själv i relation till 

42 För utveckling av dialogisk syn på ideologi se även Bakhtin (1986)
43 Goffman (2010, s. 63) benämner detta som den personliga identiteten, vilken utgörs av 
personhistoriska kombinationer som gör en person särskild. Även om vi kan dela vissa 
självaspekter med andra så kan kombinationen av alla våra självaspekter ”omöjligen passa 
in på någon annan person i hela världen” (ibid., s. 63f). Den personliga eller individuella 
identiteten är det som gör det möjligt att skilja oss från varje annan individ. 
44 Kollektiv identitet kan definieras som att de facto tillhöra ett kollektiv som ”delar prak-
tiker och identifierar sig som ett vi” (Nyström 2012, s. 64) men kan också förstås som 
föreställda gemenskaper vilket Devos och Banaji (2003) och Jenkins (2000) refererar till 
som sociala kategorier ”som man kan göra anspråk på eller tillskriva andra i form av 
identifikationer och disidentifikationer som kan vara såväl explicita som implicita” (Ny-
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kollektiva identiteter också välja mellan en rad olika kollektiva identite-
ter. Om jag ska berätta vem jag är kan jag beskriva mig själv som i första 
hand ’kvinna’, ’svenska’, ’akademiker’ eller ’mamma’. Det finns således 
stora variationsmöjligheter för vilka kollektiva identiteter jag kan välja 
för att beskriva mig själv – men det finns också begränsningar för vilka 
jag kan välja. Vissa identiteter har jag svårare att göra anspråk på om jag 
fortfarande vill ses som trovärdig i andras ögon.  

Då vi berättar om oss själva kan vi således växla mellan kollektiva och 
individuella identiter för att beskriva oss själva, vilket ger uttryck för att 
vi ser oss som unika individer samtidigt som vi utgör del av olika kollek-
tiv. Sådana växlingar där vi gör anspråk både på att vara unika individer 
och att dela erfarenheter med andra och vara lika andra kan också beskri-
vas som ideologiska dilemman som vi hanterar dagligen.  

Billig m. fl. (1988) lyfter fram att sådana vardagliga positioneringar 
som vi gör i våra berättelser om oss själva kan knytas till centrala tanke-
strömningar inom det liberala moderna (upplysnings-) projektet och den 
liberala ideologin. Att växla mellan kollektiva och individuella identiteter 
kan förstås som retoriska positioneringar där vi omväxlande kategoriserar 
och partikulariserar. Partikulariseringar appellerar till ”individualismens 
etos” – att vi är alla olika men lika mycket värda och det liberala mora-
liska imperativet om individuella fri- och rättigheter (ibid., s. 126). Vi kan 
också välja att universalisera. Universalisering appellerar till idén om alla 
människor som tillhörande en och samma kategori, skild från andra djur, 
med specifika rättigheter och skyldigheter kopplade till ’det mänskliga’.
Universalism står i opposition till partikularism (det vill säga individuell 
variation) men också kategoriseringar där människor delas in i typer, i 
kollektiv. Såväl universaliseringar som partikulariseringar kan användas 
för att ifrågasätta giltigheten i kategoriseringar av människor (ibid., 
s. 134, se även Billig 1996, 1992). Kategoriseringar av människor står 
därmed i konflikt med både universaliserande och partikulariserande reto-
riska anspråk. 

Våra beskrivningar av vilka vi är utgör därmed också ideologiska di-
lemman, och våra identitetsanspråk befinner sig inom en ’range of con-
testability’ då giltigheten i mina anspråk kan ifrågasättas av andra eller
mig själv. Även om jag då jag beskriver mig själv som ’kvinna’ med stor 

                                                                                                                       
ström 2012, s. 64). För en utveckling av distinktionen mellan social respektive personlig 
identitet och ”Selfcategorization theory” se Tajfel och Turner 1979, 1986, Turner m. fl.,
1987. Jenkins (2000, 2004) använder istället begreppet social identity som benämning på 
den identitet en person får genom medlemskap i ett kollektiv eller grupp och selfidentity 
som personlig identitet. Jenkins begrepp self-identity kommer jag fortsättningsvis över-
sätta till det svenska begreppet ”individuell identitet” och social identity benämner jag 
som ”kollektiv identitet” (se Nyström 2012).
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sannolikhet får mina anspråk på tillhörighet till denna kollektiva identitet 
bekräftad av andra (det vill säga min generalisering accepteras som giltig) 
kvarstår ändå problemet med att tolka vad det innebär. Det uppstår där-
med genast ett nytt dilemma som rör vad en sådan generalisering egentli-
gen betyder och om den är försvarbar i just detta fall. Vad innebär det när 
jag säger att jag är ’kvinna’? Vad är det i mig som ska hänföras till att jag 
är ’kvinna’? Kan det jag förklarar med att jag är ’kvinna’ istället förstås 
utifrån min individuella identitet, det vill säga kan det kontrasteras med 
ett partikulariserande argument? Eller är det istället inte alls något som 
ska förstås i relation till att jag är ’kvinna’ utan något som istället bör 
förstås som ett universellt mänskligt drag som jag kan dela med andra av 
kategorin ’människa’ oavsett kön?

Då jag i avhandlingen analyserar hur olika identitetsanspråk görs uti-
från att bli positionerad som och positionera sig själv som ’kvinna med 
ADHD’ har jag inspirerats av Billig m. fl.:s perspektiv på identitetsan-
språk som något som: 1) inbegriper att hantera ideologiska dilemman 
2) befinner sig inom en ”range of contestability” det vill säga de är möj-
liga att ifrågasätta. En utsaga som ”Jag är som jag är för att jag har 
ADHD.” är därmed något som kommer att tolka utifrån att detta kan ifrå-
gasättas av andra men också av mig själv genom att andra identiteter eller 
andra förklaringsmodeller kontrasteras och ställs mot detta identitetsan-
språk. Detta utrymme för ifrågasättande innebär att kategoriseringar som 
’ADHD’ eller ’kvinna’ kan destabiliseras och ifrågasättas både av den 
som säger det och andra. Sådana retoriska konflikter kring olika kategori-
seringars giltighet innebär således ett erkännande av att det finns andra 
möjliga tolkningar (se Billig m. fl. 1988, s. 131-132, 134, 138). Såväl 
erfaren som tillskriven identitet som ’kvinna’ och ’person med ADHD’ är 
former av generaliseringar som är möjliga att ifrågasätta. 

I avhandlingens analyskapitel kommer jag att undersöka hur kvinnor 
med diagnosen med ADHD beskriver och tolkar sig själva i relation till 
sin diagnos. Det innebär att jag kommer att fokusera på vilka innebörder 
de själva lägger in i kollektiva identiteter och kategoriseringar som 
’kvinna’ och ’ADHD’, att det finns en mängd olika möjliga identitetspo-
sitioner att göra anspråk på, samt att de identitetsanspråk som görs är 
förhandlingsbara och möjliga att ifrågasätta både av mig själv och av 
andra.  

I min analys kommer jag också, vilket lyfts fram tidigare, se identitets-
anspråk som något som också innebär att positionera sig i relation till 
olika diskurser. Olika diskurser ser jag i sin tur som något som hänger 
samman med skilda typer av sanningsanspråk om vad människan är. Om 
jag beskriver mig själv och förklarar mitt agerande genom att hänvisa till 
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min biologiska kropp kommer jag att analysera detta som ett identitetsan-
språk som görs inom en biomedikaliserande diskurs. Detta anspråk på en 
tolkning av mig själv som biologisk kropp är dock något som kan ifråga-
sättas både av mig själv och av andra genom att argument från andra dis-
kurser lyfts in. Att tolka mig själv genom att använda mig av en annan 
diskurs kan vila på andra sanningsanspråk om vad människan är. Före-
ställningar om mig själv som biologisk kropp kan till exempel motsägas 
av att jag också beskriver mig själv som ett subjekt med ett personligt 
moraliskt ansvar. Sanningen om självet som determinerad av biologisk 
konstitution och sanningen att jag är en fri individ med fullt moraliskt 
ansvar står i konflikt med varandra. De utgör ett ideologiskt dilemma. 
Hur kvinnorna i studien förhåller sig till och använder sig av olika diskur-
ser och hur dessa ställs emot varandra är något som jag i analyskapitlen 
kommer att analysera som ett sätt att hantera ideologiska dilemman mel-
lan diskurser som står i konflikt med varandra.  

Efter att jag nu dragit upp huvudlinjerna för hur jag kommer att an-
vända identitetsbegreppet i min analys är det dock ytterligare en aspekt 
som rör identitetsskapande i relation till att få en neuropsykiatrisk dia-
gnos som ADHD som bör lyftas. Identitet kan förstås som såväl erfaren 
som tillskriven och en central aspekt av identitetsskapande utgörs också 
av medvetenhet om och respons på andras kategoriseringar av oss. I nästa 
avsnitt kommer jag att ta upp hur erfarenheter av att genom diagnosen 
tillskrivas en negativt laddad, det vill säga en stigmatiserande identitet, 
kan förstås.   

Avvikaridentitet och stigma  
I tidigare forskning beskrivs personer med diagnosen ADHD som en 
grupp som redan innan de fick diagnosen känt sig avvikande, och diagno-
sen förstärker denna känsla. Att få diagnosen beskrivs också som att as-
socieras och associera sitt själv med en negativt laddad, stigmatiserande 
identitet (se Andersen Lundmark 2009, Hellberg och Kjellberg 2012, 
SBU 2012). Att identifiera sig/identifieras som ’kvinna med ADHD’ är
därför något som jag i analyskapitlen kommer att diskutera i relation till 
begrepp som avvikaridentitet, stigma och stigmahantering. 

Inom socialpsykologi har stämplingsteori (se Becker 1963) med ut-
gångspunkt i symbolisk interaktionism (Mead 1934, Cooley 1922) varit 
det dominerande perspektivet för att förstå sociala processer som konsti-
tuerar och reproducerar avvikaridentitet. Avvikaridentitet beskrivs här 
som resultat av en stämplingsprocess där individens självbild samspelar 
med närståendes (signifikanta andras) bild av individen, liksom med 
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samhälleliga kategoriseringar av avvikande grupper (se Lundén och 
Näsman 1973, samt Boglind, Lundén och Näsman 1972). I en typisk 
avvikarkarriär anses stämplingsprocessen leda till utvecklingen av en 
negativ självbild. Denna negativa självbild söker och får individen sedan 
fortsatt bekräftelse på genom andras negativa reaktioner (Goldberg 2000, 
s. 363). Avvikaridentitet kan dock också förstås som en kollektiv identitet
som kan vara positiv (Boglind m. fl. 1973) och erfaren tillhörighet och 
interaktion med andra som kategoriseras som avvikare kan också använ-
das för att forma en motståndsidentitet som innebär att en tilldelad stig-
matiserad identitet omvandlas till något positivt (Castells 1997).45

När det gäller studier av avvikande- och stigmatiserade identiteter är 
det viktigt att minnas att varför en viss mänsklig skillnad väljs ut och blir 
stigmatiserande är en fråga om makt. Stigmatiseringsprocesser är knutna 
till någon form av maktutövning. Det är sociala, ekonomiska och kultu-
rella krafter som, genom att bibehålla fokus på en viss mänsklig skillnad,
skapar och upprätthåller föreställningar om vilken skillnad som är socialt 
relevant eller inte (Link och Phelan 2001, s. 368).  

Enligt Goffman (2010, s. 12) ska stigma betraktas som en ”situation” 
som är länkad till socialt erkännade kontra potentiell statusförlust. För 
Link och Phelan (2001, s. 367ff) existerar stigma då fem komponenter 
samverkar. Dessa komponenter är: 1) etikettering (labeling), 2) stereo-
typifiering, 3) separation, 4) statusförlust och 5) diskriminering. Etikette-
ring innebär att en viss skillnad väljs ut, länkas till stereotyper46 och leder 
till att distinktioner görs mellan oss och dem, och enligt Link och Phelan 
(2001, s. 369-371) flyttar stämpling och stereotypifiering vanligvis en 
person nedåt i statushierarkin. Genom att individer/grupper knyts till 
vissa oönskade karakteristika så reduceras dessas status (i relation till 
den/dem som stigmatiserar). Att ha en status som nedvärderas (i förhål-
lande till den kultur/ideologi som är hegemonisk i det specifika samhälle 
man lever i) kan manifestera sig konkret i ojämlikhet och står i relation 
till strukturell diskriminering (Link och Phelan 2001, s. 371). 

En följd av denna nedvärdering är alltså upplevelser av statusförlust 
och diskriminering. På grund av denna statusförlust och diskriminering 
blir stigmatiserade grupper förfördelade då det gäller livsvillkor och möj-
ligheter i livet som exempelvis inkomst, utbildning, hälsa och boende.

45 För diskussion om motståndsidentiteter hos personer med intellektuella funktionshinder 
se Barron 2004b, Svensson och Tideman 2007.
46 Psykologisk forskning har också lyft fram kategorier och stereotypifieringar som auto-
matiska kognitiva funktioner, något som underlättar ’kognitiv effektivitet’. Stereotyper 
och kategorier sägs verka på en undermedveten nivå, och stereotypier i form av olika 
förenklingar ses som nödvändiga för att vi ska kunna skapa kategorier och organisera våra 
intryck av omvärlden. 
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Strukturell diskriminering betyder att stigma påverkar strukturen kring 
personen vilket innebär att en person som stämplas som tillhörande en 
grupp med stigma utsätts för fler hinder på exempelvis arbetsmarknad 
och inom utbildningssystem än om personen i fråga inte skulle tillhöra 
denna grupp.  

Också hos Goffman är statusförlust en central del av stigmatiserings-
processen och hanteringen av stigma. Goffman skiljer också mellan att 
vara misskrediterad och misskreditabel (reell respektive potentiell miss-
kreditering) och syftar med begreppet reell misskreditering på sådana 
stigman som är synliga medan misskreditabel betecknar sådana som är 
mindre uppenbara (visuellt) och som individen därför kan välja att inte 
avslöja. Ett stigma (det vill säga att vara misskrediterad eller misskredita-
bel) är också något som Goffman beskriver som något som måste hante-
ras och ”manövereras” i olika sociala sammanhang, från kontakt med 
främlingar och flyktigt bekanta till intima relationer (2010, s. 59). Den 
som är misskreditabel vill enligt Goffman (2010, s. 50f) undvika att av-
slöja sig vilket innebär att personer som anser sig riskera att bli misskre-
diterad i varje situation överväger om de ska ge ”misskrediterande in-
formation” eller inte (ibid., s. 51). Att manövrera ett stigma kan då inne-
bära en strävan efter att dölja sitt stigma genom att i olika situationer 
försöka passera som normal (för utveckling av begreppet passera se 
Goffman 1976, 1977). Genom att dölja tecken som kan avslöja stigmat 
kan det bli möjligt att passera som normal men man möter då dock 
samma krav som andra, och ett latent hot är att man trots sina ansträng-
ningar inte accepteras som normal. Att passera som normal är också nå-
got som görs i relation till föreställningar om kön, vilket kommer att ut-
vecklas mer längre fram.  

Stigmatiserad identitet kan följa av att få en viss diagnos. Brown 
(1995) beskriver vissa diagnoser som särskilt stigmatiserande, och till 
sådana särskilt stigmatiserande diagnoser hör psykiatriska diagnoser.47

Enligt en studie av Leff och Warner (2006, s. 91) av personer med psyki-
atriska diagnoser upplevdes dessa diagnoser så starkt stigmatiserande att 
personer med sjukdomsinsikt fick lägre självkänsla än personer som 
gjorde motstånd mot diagnosen. Detta förklarar Leff och Warner med 
begreppet självstigmatisering, det vill säga personen som fick en diagnos 
övertog andras negativa syn på personer med denna diagnos.  

Avvikaridentitet, stigmatiserade identiteter och stigmahantering är be-
grepp som jag i analyskapitlen kommer att sätta i relation till biomedika-
liserande diskurser som ett sätt att konstruera och/eller bekräfta en even-

47 För diskussion om stigma och psykiatriska diagnoser se ex Leff och Warner (2006, 
s. 32-36).
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tuell redan befintlig avvikaridentitet. Om tillhörighet till kategorin ’per-
son med diagnosen ADHD’ uppfattas som stigmatiserande av de kvinnor 
jag har intervjuat är en fråga som jag kommer att ta upp, liksom hur det i 
så fall hanteras.  

I detta avsnitt har jag presenterat avhandlingens huvudtema identitet. 
Jag har beskrivit hur jag kommer att analysera identitet som berättelser, 
och att dessa berättelser också kan ses som positioneringar i relation till 
olika diskurser. Diskurser beskrevs som etablerade föreställningar om vad 
som är sant och inte sant. Diskurser beskrevs också som det som formar 
ideologier, där vissa diskurser mer än andra hänger samman med hege-
moniska ideologier. Vidare beskrevs att trots att diskurser och ideologier 
kan sägas begränsa människors handlingsutrymme och tankar är dessa 
samtidigt också något som skapas av och kan förändras av människor. 
Diskurser och ideologier är därmed inte statiska utan dynamiska och flex-
ibla där människor genom tal, tänkande och interaktion är en del av pro-
duktionen av ideologier. Genom att jag som berättande subjekt väljer att 
framställa mig som och använda mig av vissa diskurser och inte av andra 
är jag en del av att reproducera ett visst sätt att tala om och förstå världen. 
Då olika diskurser konkurrerar med varandra och ideologier är dialogiska 
kan retoriska konflikter synliggöra olika ideologiska dilemman.  

Identitetsskapande som ideologiskt dilemmatiskt är ett begrepp som i
avhandlingens analyskapitel kommer att användas genom att sättas i re-
lation till fyra teman; biomedikalisering, farmakologisering, funktion-
alitet och kön. I avsnittet som följer kommer därför nu dessa fyra för 
avhandlingens analyskapitel centrala teman, som jag redan tidigare pre-
senterat, att fördjupas.  

Fyra för avhandlingen centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer jag att fördjupa vad jag avser då jag i 
avhandlingen använder begreppen biomedikalisering, farmakologisering, 
funktionalitet och kön. Biomedikalisering utgör en intensifiering av 
medikaliseringsprocessen och jag inleder därför med att definiera 
medikalisering för att sedan utveckla varför jag valt att istället använda 
begreppet biomedikalisering. Begreppet farmakologisering är en aspekt 
av biomedikaliseringsprocessen. Då medicinering kopplat till identitets-
skapande är ett särskilt centralt tema i avhandlingen har jag dock här valt 
att analytiskt särskilja biomedikalisering och farmakologisering och ta 
upp dessa i två separata analyskapitel. Avsnittet avslutas med att jag 
presenterar hur jag i avhandlingen förhåller mig till begreppen 
funktionalitet och kön. 
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Biomedikalisering  
Begreppet medikalisering är centralt inom medicinsociologiska studier. 
Det har, sedan Zola på 1970-talet myntade begreppet, använts för att be-
skriva den process där sociala fenomen omvandlas till medicinska pro-
blem (Conrad 2007, s. 4, se även Illich 1975 och Zola 1972).48 Jag kom-
mer i avhandlingen i viss mån att använda begreppet medikalisering. 
Framförallt kommer jag dock att använda mig av begreppet biomedikali-
sering. I detta avsnitt kommer jag att definiera de båda begreppen, besk-
riva vad som skiljer dem åt samt motivera varför jag valt att i huvudsak 
använda mig av biomedikalisering som teoretiskt begrepp framför medi-
kalisering.  

Medikalisering är som nämnts ett centralt begrepp inom medicinsk so-
ciologi. Det har använts för att beskriva en expansion av medicinens 
gränser (Conrad och Potter 2000, s. 559). Denna expansion har beskrivits 
som genererad av den medicinska professionen (Halpern 1990), läkeme-
delsföretag (Abraham 2010), politiska reformer (Haines 1989), lekman-
naaktivism (Schneider 1978) och/eller sociala rörelser som patient- och 
lekmannaorganisationer (Scott 1990) vilka också beskrivits som på olika 
sätt delaktiga i sin egen medikalisering (Reissman 1983). Som teoretiskt 
begrepp är medikalisering värdeneutralt. Detta innebär att medikali-
seringsprocessers effekter på institutionell-, interaktions- och individnivå 
kan tolkas som såväl positiva som negativa (Conrad 1992, s. 211). Medi-
kaliseringsprocessen är en effekt av etableringen av medicin som en mo-
dern vetenskap, en del av moderniteten och upplysningen. De primära 
drivkrafterna i medikaliseringsprocessen har kopplats till utvecklingen av 
medicinskt vetande och makt, (Foucault, 2010 [1972], 1994 [1963]).49

48 Medikalisering innebär enligt Conrad (2007, s. 5) att ”a problem is defined in medical 
terms, described using medical language, understood through the adoption of a medical 
framework, or ’treated’ with a medical intervention” . Conrad och Schneiders (1992, s.
75f) typologi beskriver medikalisering som bestående av tre nivåer; en begreppslig, en 
institutionell och en interaktionsnivå (dvs att medikalisering manifesterar sig i en medi-
cinsk vokabulär, på organisationsnivå och i interaktion mellan exempelvis patient och 
läkare. Kleinman (1988, s. 26) definierar medikaliseringen som “the widespread process 
[…] in Western socities, whereby problems previously labeled and managed as moral, 
religious, or criminal are redefined as (psychiatric) disorder and dealt with through thera-
peutic technology”.
49 Foucualt skildrar i ”The Birth of the Clinic” 1994 [1963] och ”Vansinnets historia” 
(2010 [1972]) hur medicin som modern vetenskap etableras.  Genom systematisering och 
klassificering av olika sjukdomstillstånd genereras en specifik form av kunskap och en 
makt som också utgår från denna kunskap. Liknande kartläggningar och systematiserings-
arbeten sker under denna tid även inom andra vetenskapsområden, och utvecklingen inom 
biologin inspirerar medicinen. Sydenham, engelsk läkare som ses av en av pionjärerna 
inom utvecklingen av en mer systematisk medicinsk vetenskap och den franske läkaren 
Sauvage, som gör liknande arbete i Frankrike inspirerades exempelvis av Carl von Linnés 
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Trenden beskrivs ha gått i riktning mot en ökad medikalisering av olika 
fenomen och Conrad (2007, s. 14) menar att allt fler delar av livet har 
blivit medikaliserade.50 Över tid har också olika förändringar skett som 
påverkar medikaliseringsprocessens karaktär. Conrad och Leiter (2004) 
och Conrad (2005, 2007) beskriver detta som förändringar i ”medikali-
seringens motor”. Om medikaliseringsprocessen i sitt inledningsskede 
kan sägas drivas framåt av läkarprofessionaliseringen (Foucault 2010
[1972], 1994 [1963], se även Freidson 1970) så är det bioteknologisk 
utveckling, läkemedelsindustrin och hälsans ’kommodifiering’ som i
högre utsträckning driver medikaliseringsprocessen framåt i det senmo-
derna samhället. Som tagits upp tidigare beskrivs inom kritisk medicinsk
sociologi det ökade antalet psykiatriska diagnoser också som uttryck för 
en tilltagande medikalisering, vilket kopplats till ett ökat inflytande av det 
biomedicinska paradigmet i synen på psykisk ohälsa (se Horwitz 2002, 
Brante 2007, Bentall 2004). Andra förändringar i medikaliseringsproces-
sen hävdas bero på att läkarprofessionen som en följd av byråkratise-
rings- och standardiseringsprocesser fått minskad makt (Whooley 2010)51

samt att läkemedelsföretagen fått en alltmer framträdande position (Bell 
och Figert 2012).

De förändringar som jag beskrivit ovan gör att vi nu, enligt Clar-
ke m. fl. (2003) kan tala om att medikaliseringsprocessen övergått i en 
biomedikaliseringsprocess. Vissa centrala aspekter av det som förknippas 
med medikalisering finns fortfarande kvar. Fortfarande har läkare den 
formella makten att ställa diagnos och skriva recept. Utvecklingen av ny 
medicinsk teknologi (som exempelvis molekylärbiologi, bioteknologi och 
transplantationsmedicin) kan ses som en intensifiering och expansion av 
medikaliseringsprocessen. Då maktrelationer förskjutits på ett så radikalt 
sätt menar dock Clarke m. fl. att det är mer rättvisande att benämna detta 
som en övergång till en biomedikalisering snarare än att fortsätta be-
nämna detta som medikalisering. 

                                                                                                                       
systematisering av olika arter inom biologin (Se Foucault 2010 [1972]). Foucault använ-
der inte själv begreppet medikalisering men har i olika studier visat på den medicinska 
diskursen som del av ett maktsystem. Uttryck för denna makt är förutom framväxten av 
en medicinsk nomenklatur och systematisering av vetandet också närvarande i form av 
den ’kliniska blicken’ och institutioner. (För en diskussion om Foucault i relation till 
medicinsk sociologi se Lupton (1997) och Armstrong (1987, 1995)).  
50 Även om den generella rörelsen beskrivs vara att fler fenomen medikaliseras finns 
också exempel på fenomen som avmedikaliserats. Ett exempel på fenomen som avmedi-
kaliserats är homosexualitet (Kirk och Kutchins 1992), onani (Englehardt 1974) samt i 
viss mån funktionshinder där funktonshinderrörelsen kämpat för en avmedikalisering men 
bara till viss del kan sägas ha lyckats med detta (se Oliver 1990, 1996). 
51Andra faktorer som anses ha förändrat läkares professionsmakt är och patienters krav på 
mer inflytande över diagnostisering och medicinsk behandling (Broom och Woodward 
1996, Guadagnoli och Ward 1998).
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Skillnaden mellan medikalisering och biomedikalisering kan således 
beskrivas som att om drivkrafterna i medikalisering tidigare framförallt 
var läkarprofessionen och patientaktivism har den drivkraften nu alltmer 
förflyttats till läkemedelsindustrin som vill expandera marknaden för sina 
produkter, den bioteknologiska utvecklingen och konsumenternas ökade 
efterfrågan på läkemedelsindustrins produkter (Bell och Figert 2012, 
s. 776). Utmärkande för biomedikaliseringsprocessen är också en för-
skjutning från ”sjukdom och bot” (medikalisering), till ”förbättring och 
risk” (biomedikalisering) (Sulik 2009, s. 1059, min översättning.).  

Jag argumenterar, i enlighet med Clarke m. fl. (2003), Sulik (2009) 
och Bell och Figert (2012), för att biomedikalisering är ett mer fruktbart 
begrepp för att fånga den intensifiering och expansion av medikali-
seringsprocessen som skett, och den utveckling som inneburit att tyngd-
punkten i det medicinska vetandet/makten förskjutits och förändrats som 
en följd av bioteknologisk utveckling. Att jag i denna avhandling valt att 
använda mig av begreppet biomedikalisering har således att göra med att 
jag menar att det fångar in ovan nämnda förändringar av maktrelationer 
och ideologisk tyngdpunkt inom det medicinska systemet.  

Ett annat skäl för att använda begreppet biomedikalisering snarare än 
medikalisering är att jag menar att det är ett begrepp som fungerar bättre 
för en sociologisk studie av medikaliseringens effekter på mikronivå. 
Enligt Drew Halfmann (2012, s. 188) är mikrosociologiska perspektiv på 
medikaliseringsprocessen ett eftersatt område inom medikaliseringsteore-
tiska studier. Det finns en tradition inom medikaliseringsteori av att fram-
förallt fokusera på aktörer på makro- och mesonivå. Detta beror, menar 
Halfmann, på att det funnits en alltför snäv syn på vilka som ses som 
medicinska aktörer. Identitetsskapande i relation till en diagnos skulle 
kunna beskrivas som medicinskt aktörskap. Jag menar dock att det utifrån 
denna studies frågeställningar är mer rättvisande att beskriva det kvin-
norna gör för biomedicinskt aktörskap. Genom att lägga till prefixet bio- 
till medikalisering betonas hur central konstruktionen av ’den biologiska 
kroppen’ är för medicinskt vetande och makt (Foucault 2010 [1972]) 
samt hur föreställningar om biologi och den ’biologiska kroppen’ ”struk-
turerar och artikulerar vår självförståelse och världsbild” (Holmberg 
2005, s. 38). Att jag väljer att tala om biomedikalisering framför medika-
lisering är därmed också för att betona hur medicinens makt utövas ge-
nom föreställningar om ’den biologiska kroppen’. Denna specifika form 
av maktutövning utgör vad Foucault (2002) benämner som biomakt. Vad 
jag i avhandlingen refererar till som en biomedikalisering av identitet är 
en verkan av biomakt, och biomedikalisering av identitet innebär att sub-
jektet utgår från en förståelse av sitt själv som ’biologisk kropp’.
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Att använda begrepp som biomedikalisering och biomedikalisering av 
identitet fångar också de effekter som bioteknologins och farmakologins 
framflyttade positioner får för identitetsskapande. Biomedikaliserings-
processen leder enligt Rabinow (1999) till att vi förstår och beskriver oss 
själva på nya sätt. Effekterna av biomedikaliseringsprocessen på identi-
tetsskapande innebär att vi i allt högre utsträckning använder oss av 
neurobiologiska och neurokemiska förklaringsmodeller för att beskriva 
oss själva. Biomedikaliseringsprocessen har, som tagits upp tidigare, fått 
konsekvenser för synen på psykiatriska diagnoser, men har också lett till 
att förståelsen av vad det innebär att vara människa generellt börjar tolkas 
mer i neurobiologiska och biokemiska termer (Rose och Novas 2005, 
Rose 2007, Rose och Abi-Rached 2010). Denna förändring hänger också 
samman med hjärnforskningens ökade status och inflytande i samhället. 
Enligt medicinsociologen och genusforskaren Victoria Pitts Taylor (2010, 
s. 635) har vår samtid blivit alltmer “neuronaliserad”. Vi lever därmed i
vad Ortega (2009) benämner som neurokultur. Att vi lever i en neurokul-
tur innebär att vetenskapligt producerad kunskap om hjärnan har fått ökad 
betydelse för identitetsskapande och våra föreställningar om människan.52

Neurokultur innebär att vetenskaplig kunskap om hjärnan uppfattas som 
fundamental för att förstå varför människor är som de är eller agerar som 
de gör (Ortega 2009, s. 426, se även Vidal 2006, Pitts Taylor 2010).53 Att 
leva i en neurokultur innebär att vi inte bara beskriver oss själva i biome-
dicinska termer utan också i ”neuronala” termer (Pitts Taylor 2010, s.
639). En annan aspekt av biomedikaliseringsprocesser är också introdukt-
ionen av nya typer av mediciner vilka möjliggör farmakologisk självre-
glering (Lakoff 2000, s. 166). För en diagnos som ADHD är medicine-
ring en högst påtaglig materiell effekt av biomedikaliseringsprocessen. I
följande avsnitt kommer jag därför att redogöra för farmakologisering 
som teoretiskt begrepp.

52 ”Neurokultur” definieras av Harris (2000) som en form av kultur som befinner sig i
gapet mellan vad hjärnforskare vet om hjärnan, och vilka slutsatser och tolkningar som 
görs av vilken betydelse denna kunskap har för individer och kollektiv. Dessa tolkningar 
görs av hjärnforskare själva inom ’neurosciencevetenskapssamhället’, och förs vidare och 
omtolkas (i förenklade versioner) inom ”public brain discourse” det vill säga i media i 
populärvetenskapliga framställningar och populärkultur och kategoriserar och typifierar 
också hjärnor i olika ’typer’ av hjärnor (Pitts Taylor 2010, s. 635.) Fokus är här på 
skillnader i hjärnans anatomi och funktion för olika kategorier av människor ”and the case 
is being made for the biological basis of a wide range of behaviors and social problems 
once thought to be moral or psychological matters” (Pitts Taylor 2010, s. 636).
53 Neurokulturen kan sägas påverka samhället i stort, men inte minst psykiatrin genom ett 
ökat fokus på hjärna framför psyke (se Kärfve (2007) för en diskussion om detta) samt det 
sätt som nya typer av psykofarmaka med syfte att reglera olika neurokemiska processer i 
hjärnan gör det möjligt för individer att styra och reglera sina hjärnor på farmakologisk 
väg (se Martin 2006).

62



Farmakologisering 
Som föregående avsnitt tog upp utgör farmakologisering en del av bio-
medikaliseringsprocessen. Då jag fann att medicinering var en aspekt 
som kvinnorna i studien ofta återkom till och uppehöll sig vid har jag 
ansett det motiverat att lyfta fram farmakologisk behandling i relation till 
identitetsskapande som ett särskilt tema. Då jag analyserar hur mina in-
tervjupersoner på olika sätt talar om och förhåller sig till mediciner som 
ett sätt att förändra självet gör jag det genom att använda mig av begrep-
pet farmakologisering. 

Begreppet farmakologisering introducerades i medicinsociologi i slutet 
av 00-talet.54 Läkemedel och läkemedelsindustrin har även tidigare intres-
serat sociologer, men som Williams, Gabe och Davies (2008, s. 813) 
påpekar har detta då setts som ett mer underordnat tema.55 Då begreppet 
farmakologisering introduceras markerar det också ett ökat intresse för 
dessa frågor inom medicinsk sociologi. 

Farmakologisering definieras av Williams m. fl. (2009, s. 37, min 
översättning) som ”förändring av mänskliga tillstånd och förmågor ge-
nom att dessa görs till objekt för farmaceutisk behandling och förbätt-
ring”.56 Sociologen Abraham (2010, s. 604) definierar farmakologisering 
som en process där sociala, beteendemässiga eller kroppsliga tillstånd av 
läkare eller patienter behandlas eller bedöms vara i behov av behandling 
med läkemedel. Enligt Fox och Ward (2008, s. 865) utgörs farmakologi-
sering av en kombination av biologiska effekter av kemikalier på mänsk-
lig vävnad, läkemedelsföretag som säljer läkemedel och konsumenter
som accepterar farmakologisk teknologi som en lösning på problem i sina 
liv.  

Som process beskrivs farmakologisering av Williams, Martin och 
Gabe (2011, s. 711) som en komplex och ”socio-teknologisk process”. 
Centralt är den kemibaserade teknologin som framställer farmakologiska 
produkter i form av piller, men runt ’pillret’ finns också, menar Williams 
m. fl., olika typer av institutionella nätverk, och möjligheter att skapa nya
”kognitiva strukturer” genom nya behandlingsmöjligheter (ibid.). 

Ett led i farmakologseringprocessen är att läkemedel för behandling av 
tillstånd, kapaciteter och förmågor som tidigare inte varit föremål för 
farmakologisk intervention marknadsförs av läkemedelsföretag och efter-

54 Medicinsociologin har enligt Bell och Figert (2012) fått begreppet från medicinantropo-
logi där begreppet introducerades redan i slutet av 1980-talet.
55 Som nämnts tidigare har medikaliseringsteori lagt mycket fokus på läkarprofessionen 
och framväxten av kunskap/makt kopplat till medicinsk vetande se Foucault 2010 [1972],
1994 [1973], Freidson 1970, Zola 1972, llich 1975).
56 Williams m. fl. (2008). Se också Williams m. fl. (2008) och Fox och Ward (2008).

63



frågas av konsumenter. Inom psykiatrins område har bioteknologisk ut-
veckling i form av nya mediciner och nya kunskaper inom molekylärbio-
login inneburit utveckling av nya läkemedel. Den nya psykofarmakan 
beskrivs som ”smart” då den till skillnad från tidigare generationer av 
psykofarmaka anses ha en mer begränsad och kontrollerad effekt. Den 
äldre psykofarmakan som fick sitt genombrott på 1950-talet påverkade 
större delar av hjärnan och därmed även andra neurotransmittorer än vad 
som var tänkt, vilket resulterade i oönskade bieffekter. De nya och ’smar-
tare’ läkemedlen anses istället vara specialdesignade för att nå enbart 
vissa specifika receptorer (Martin, 2006, s. 280). Nya läkemedel gör det 
därmed möjligt att förändra sinnestillstånd och förmågor, personlighets-
drag och sätt att vara på helt nya sätt. Detta gör användning av psykofar-
maka till ett särskilt intressant område för studier om identitetsskapande. 
Som jag tagit upp tidigare har jag inspirerats av studier av Martin (2006) 
Karp (2006) och Loe och Cuttino (2008) som diskuterar den farmakolo-
giserade identiteten som ett sätt att anpassa kroppar farmakologiskt för att 
möta institutionaliserade krav. Jag tog i föregående kapitel också upp hur 
Metzl (2004) och Blum och Stracuzzi (2007) beskriver den nya smarta 
antidepressiva psykofarmakan som ett sätt att anpassa kvinnors kroppar 
till en mer ideal nyliberal femininitet. Även detta är något som kommer 
att ingå i min analys. Farmakologisering är ett begrepp som jag kommer 
att använda för att analysera läkemedel som ett sätt att anpassa identiteten 
till en mer ideal identitet. Farmakologisering av identitet genom att äta 
ADHD-läkemedel är något som jag också kommer att diskutera som en 
anpassning av kroppen för att möta institutionaliserade krav på kvinnors 
kroppar i en marknadsekonomi och nyliberal ideologi som också är kö-
nad. 

Funktionalitet 
I detta avsnitt kommer jag att fördjupa vad jag i avhandlingen menar med 
begreppet funktionalitet och varför jag valt att tala om funktionalitet sna-
rare än funktionsnedsättning eller funktionshinder. Funktionshinder är ett 
begrepp som används och definieras på olika sätt av olika aktörer och 
med skilda syften (Grönvik 2007).57 Inom sociologisk funktionshinder-
forskning är distinktionen mellan den medicinska modellen och den soci-
ala modellen central och jag kommer därför att inledningsvis i detta av-

57 Grönvik (2007, s 15-16) gör en indelning i fem kategorier av definitioner; funktionella, 
relativa, sociala modellen, administrativa och subjektiva definitioner. Till dessa fem defi-
nitioner lägger Grönvik även till feministiska perspektiv och postmoderna/poststrukturella 
teoretiska perspektiv på funktionshinder. 
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snitt presentera skillnaderna mellan dessa båda perspektiv för läsaren. Jag 
kommer också att presentera vad ett normkritiskt perspektiv på funkt-
ionshinder är samt placera denna avhandling inom ett sådant perspektiv.  

Den medicinska modellensdefinition karakteriseras av att se funkt-
ionshinder som individuella begränsningar och kroppslig avvikelse 
(Grönvik 2007, s. 15). Enligt Lindqvist (2007, s. 41) utgår denna förkla-
ringsmodell från en ”bio-fysiologisk definition av normalitet”. Den foku-
serar på medicinskt orienterad bot och omsorg och benämns även som 
den ”individuella modellen” då den associeras med individuell patologi 
och betonar individens anpassning (Fawcett 2000, s. 17, 21, se även Oli-
ver 1990, 1996, Bradby 2009, s. 126-143). Denna syn på funktionalitet 
har inom kritisk funktionshinderforskning problematiserats utifrån ett 
perspektiv som benämns som ”den sociala modellen”, vars upphovsman 
ses som Michael Oliver (1990). Olivers teori har varit en utgångspunkt 
för funktionshinderforskare som sedan 1990-talet vidareutvecklat och 
problematiserat denna modell (Se Corker och Shakespeare 2002, Thomas 
och Corker 2002, Leach Scully 2002 och Price och Shildrick 2002).58 Att 
utgå från ett socialt perspektiv på funk-tionshinder innebär att orsakerna 
till funktionshinder inte i första hand lokaliseras till den avvikande indi-
viduella kroppen. Istället placeras orsaker i sociala strukturer. Med andra 
ord blir ett visst sätt att vara bara ett funktionshinder om det omgivande 
samhället skapar en miljö med barriärer. En social förståelse av funkt-
ionshinder fokuserar därmed på hur olika typer av barriärer och hinder 
leder till strukturellt förtryck, marginalisering och diskriminering av vissa 
kategorier av människor. (Oliver 1990, s. 11., Davis 1997, s. 506f)

En sådan förståelse omdefinierar därmed funktionshinder från att ses 
som ett biologiskt determinerat tillstånd till att se det som ett socialt pro-
blem. Den är också politiserande då den ser funktionshinder som relate-
rad till de produktionsförhållanden som råder i ett samhälle vid en viss 
tidpunkt. I det kapitalistiska systemet finns exempelvis, menar Oliver 
(1990, s. 11), en underliggande logik att konstruera funktionshinder som 
ett individuellt och medicinskt problem. Kapitalets behov av en särskild 
form av arbetskraft innebär att individualiseringen och medikaliseringen 
av funktionshinder får en specifik ideologisk betydelse inom kapitalist-
iska ekonomier. Vilken typ av samhälle vi lever i påverkar hur funktions-
hinder som erfarenhet struktureras, vad som ses som ett funktionshinder 
och även vilka som uppfattas vara personer med funktionshinder. Andra 

58 Kritiken och utvecklingen av den sociala modellen kan kopplas till dels poststruktural-
istiska/postmodernistiska strömningar inom social teori och en materialistisk som proble-
matiserat distinktionen mellan kropp och ett transcendent socialt subjekt. (Corker och 
Shakespeare 2002, s. 15). 
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produktionsförhållanden kan i framtiden förändra vårt synsätt på vad som 
ska kategoriseras som en funktionsnedsättning (Thomas och Corker 2002, 
s. 19).  

Som tidigare nämnts placerar jag också in denna avhandling i ett kri-
tiskt perspektiv. Jag beskrev att detta innebär att jag ser diagnoser och 
föreställningar om vad som utgör ett funktionshinder som något som 
måste förstås i relation till dess sociala kontext, en kontext som också är 
ideologisk. Ett kritiskt perspektiv på funktionshinder innebär att jag inte 
ser funktionshinder som ett biologiskt determinerat tillstånd utan som 
socialt och relationellt, och vad som blir ett ’funktionshinder’ är också 
något som jag ser som relaterat till de produktionsförhållanden som råder 
i ett samhälle vid en viss tidpunkt.  

Avhandlingen är normkritisk, och normkritiska perspektiv inom funkt-
ionshinderforskning vill lyfta fokus från grupper med funktionshinder till 
de maktordningar och strukturer som skapar föreställningar om normali-
tet/avvikelse. Detta kan ske antingen utifrån en ”anti-kategorisk stånd-
punkt” (Grönvik 2007, s. 28) eller från en identitetspolitisk ståndpunkt.
Den anti-kategoriska ståndpunkten syftar till att dekonstruera sociala 
kategorier och dikotomier som funktionell/icke-funktionell och normali-
tet/avvikelse för att utmana själva gränsdragningen och uppdelningen i 
normalt och avvikande. Överlag är inom kritisk sociologisk funktionshin-
derforskning den makt som utövas genom olika föreställningar om nor-
malitet kontra avvikelse en central frågeställning (se Tideman 2000). 
Normkritisk forskning om psykisk ohälsa, psykiska funktionshinder och 
psykiatriska diagnoser har lyft fram hur psykiatriska kategoriseringar 
skapas som en motpol till förställningar om den ’normala’ människan
(Piuva 2005). Den ’normala’ människan ska här förstås som  en ideali-
sering av önskade personlighetsdrag hos samhällsmedborgare. Den nor-
mala och samtidigt ideala människan konstrueras enligt Piuva (2005, 
s. 66) som exempelvis ”vanlig, vänlig, balanserad och flexibel” och 
’normal’ psykisk hälsa framställs som en frånvaro av extremer. Den psy-
kiskt friska och normala individen som psykiatriska och neuropsykia-
triska diagnoser skapas som motpol till framställs också enligt Piuva 
(ibid.) som ”känslomässigt avslipad och friktionsfri”, en person med ”ett
jämnt lugn” och en ”glad sinnestämning”.

Att jag utgår från ett normkritiskt perspektiv innebär även att jag ser 
samverkan mellan olika maktordningar som något som skapar föreställ-
ningar om normalitet och avvikelse. Feministisk forskning har exempel-
vis lyft fram att det är viktigt att se att funktionshindrande strukturer 
också har en genusdimension, det vill säga formas och upplevs genom 
könad praktik och könade relationer (se ex. Barron 2004a, Kristiansen 
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och Traustadottir 2004, Fawcett 2000, Thomas 1999). Funktionshind-
rande maktstrukturer måste därför förstås och analyseras i relation till 
andra maktordningar som rör exempelvis kön, klass, ålder och ’ras’
(Corker och Shakespeare 2002, s. 15).59 

Att jag i avhandlingen väljer att använda begreppet funktionalitet sna-
rare än funktionshinder är en konsekvens av avhandlingens normkritiska 
perspektiv. Jag menar att huruvida vi ses som och ser oss själva som 
funktionella eller som funktionshindrade är något som varierar beroende 
på tid och plats, och i vilken typ av situation vi befinner oss i. Det har 
betydelse vilket kön vi tillskrivs/erfar oss som, och erfarenheter av funkt-
ionalitet genomsyras också av andra maktordningar som rör exempelvis 
etnicitet, ålder och klass. Att använda begreppet funktionalitet istället för 
funktionshinder gör det tydligt att det handlar om kroppar som befinner 
sig i ett visst sammanhang. Det fångar situations- och kontextbundna 
erfarenheter av att känna sig ’fungerande’ eller hindrad i relation till en 
viss materiell och social kontext. Jag kommer i avhandlingens analys-
kapitel att använda begreppet funktionalitet som benämning på det kvin-
norna syftar på då de beskriver sig själva och hur de fungerar i olika 
sammanhang. Detta menar jag lämnar en öppning för olika tolkningar av 
huruvida det de beskriver utgör ett funktionshinder eller inte, samt om, 
och i så fall på vilket sätt och i vilka sammanhang det utgör ett hinder. 
Att beskriva detta som funktionalitet snarare än funktionshinder menar 
jag öppnar för att det som i vissa sammanhang kan upplevas som något 
negativt och ett hinder kan beskrivas som och upplevas som positivt i
andra sammanhang, och upplevas som en resurs.  

Kön
Det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera biomedikali-
seringsprocessens effekter på självförståelsen. Biomedikaliseringsproces-
sen analyseras i avhandlingen som de sätt på vilka kvinnorna i studien 
beskriver sig själva i relation till diagnoskriterier. Biomedikaliseringspro-
cessen analyseras i avhandlingen också som de sätt kvinnorna beskriver 
identitetsförändring genom farmakologisk behandling. Biomedikalise-
ringsprocessen beskrivs därtill som något som tar sig uttryck i en syn på 
funktionalitet som lokaliserad till den biologiska kroppen. Ett ytterligare 
tema belyser hur dessa tre aspekter av biomedikalisering också görs i 

59 För en utveckling av intersektionella perspektiv i relation till funktionshinderforskning
se Barron (2008), Grönvik (2008). För en utveckling av intersektionalitet som begrepp 
inom feministisk teori se Phoenix och Pattynama (2006), Lewis (2009), Brah (2004),
Staunaes (2003) och Mc Call (2005).
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relation till föreställningar om kön. Som nämnts beskrivs ADHD i tidi-
gare forskning ta sig olika uttryck beroende på kön. Hur identitet skapas i
relation till föreställningar om diagnosen som könad och ’ADHD-
funktionalitet’ som en könad erfarenhet är något som avhandlingen därför 
också vill belysa. I detta avsnitt kommer jag att ta upp vilka utgångspunk-
ter jag har då jag analyserar identitetsskapande i relation till kön. 

Som jag tagit upp tidigare har denna avhandling ett fokus på aktör-
skap. Detta gäller även för hur jag ser på kön. Jag ser därmed inte kön 
som något man bara har, eller en identitet som tilldelas en vid födseln, 
utan det är också något som görs. Detta sätt att se på kön utgår från att 
kategoriseringar som ’kvinna’ och ’man’ är kulturella produkter av en 
könsattribueringsprocess (Kessler och Mc Kenna 1978, s. 2). Vi utgår i
våra vardagliga kategoriseringar av människor från att det finns två di-
stinkta kön. Då vi möter andra människor tolkar vi olika tecken och med 
ledning av dessa placerar in andra människor i det ena eller andra könet. 
Vi tar också för givet att kön och könskategorisering är kongruenta, det 
vill säga om vi efter att ha tolkat olika tecken kategoriserar någon som 
man eller kvinna kan vi också sluta oss till vilket personens biologiska 
kön är (Fenstermaker m. fl. 2002, s. 29). Att göra kön sker i relation till 
normer för hur en kvinna eller man ’ska vara’, det vill säga att genom 
sina handlingar agera för att ’passa in’ som kvinna eller man. Som jag tog 
upp tidigare i detta kapitel är Goffmans begrepp passera något som också 
är centralt för att förstå normer för kön. Att passera som det ena eller 
andra könet handlar om att agera ’manligt’ eller ’kvinnligt’ på ett sätt 
som upplevs som trovärdigt av andra. Vissa sätt att vara på förknippas 
med kvinnor och andra med män och att passera som man eller kvinna 
innebär att göra kön på ett sätt som överensstämmer med förväntningar 
på hur man ska bete sig som ’man’ eller ’kvinna’ (West och Zimmerman 
(1987, s. 127, West och Zimmerman 2002, s. 13. Se även Goffman 1976, 
1977). 

Det finns inte bara ett rätt sätt att göra femininitet respektive maskuli-
nitet på. Från att kön setts som en relativt stabil binär konstruktion i två 
kön har feministisk teori börjat lyfta fram produktionen av kön som 
mångfald (Francis 2010, s. 477). För att betona att det finns variationer i
sätt att göra kön talar man därför ofta om maskuliniteter och femininiteter 
i pluralform (se Connell 1995). Att lyfta fram variation genom att tala om 
olika typer av femininiteter och maskuliniteter har dock även kritiserats 
för att det blir en analys som riskerar att stanna vid förenklade typologier.
En sådan analys har också kritiserats för att bli essentialistisk, det vill 
säga risken är att maskuliniteter (i betydelsen maskulint kodat beteende 
och estetik) knyts enbart till mäns kroppar och femininiteter (i betydelsen 
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feminint kodat beteende och estetik) till kvinnors kroppar (Francis 2010, 
s. 477). För att fånga in hur kön görs av kroppar som diskursivt tillskrivs 
kvinnlighet men som gör maskulinitet har Judith Halberstam (1998) myn-
tat begreppet kvinnlig maskulinitet, medan Francis och Skelton (2008) 
benämner samma företeelse manlig femininitet (Francis 2010, s. 478). 
Även sådana typologier kan dock kritiseras för att reproducera könsstere-
otypier. I avhandlingen kommer jag att analysera kvinnornas sätt att tala 
om och beskriva sig själva som olika sätt att göra kön på. Jag kommer att 
tala om detta som att göra olika varianter av femininiteter. Att göra femi-
ninitet kan också rymma att göra maskulinitet. Då kön görs inom ramen 
för en dikotom könsmaktordning befinner sig kvinnor som gör maskulini-
tet fortfarande inom ramen för tillskriven (och erfaren) identitet som 
’kvinna’ och därmed menar jag att det är motiverat att kalla det kvinnorna 
gör för manlig femininitet.  

Genom socialisering formas vi från vår födsel in i normer för hur man 
ska vara för att vara ’rätt’ i sitt kön och vi internaliserar (i olika hög grad) 
dessa normer. Att göra kön kan innefatta både en önskan att ses som tro-
värdig för det kön man tillskrivs och erfar sig som, men kan också ut-
trycka motstånd mot normativa förväntningar som riktas mot könade 
identitetspositioner.60 Oavsett om det rör sig om anpassning eller mot-
stånd innebär att göra kön inom en könsmaktordning att man alltid på 
något sätt måste förhålla sig till normativa förväntningar kopplade till 
identitetspositioner som ’flicka’, ’kvinna’, ’pojke’ eller ’man’. Upplevda 
förväntningar på hur man ’ska vara’ som flicka eller kvinna kommer i 
avhandlingen benämnas som normativ femininitet. Normativ femininitet 
är en idealtyp för hur en kvinna ska vara för att anses ’normal’ och 
’kvinnlig’. Normativ femininitet kan handla om förväntningar på hur 
kvinnors kroppar ska se ut, hur kvinnor förväntas gå, tala, uttrycka käns-
lor etc. Dessa normer skiljer sig beroende på ålder, samhällsklass och 
kultur. Då jag i avhandlingen använder begreppet normativ femininitet 
avser jag den bild av den ’normala kvinnan’ som kvinnorna i studien 
jämför sig med och konstruerar sin identitet som ’ADHD-kvinnor’ i relat-
ion till. Normativ feminitet ska således förstås som en förenklad generali-
sering, en idealtyp för föreställningar om ’normala kvinnor’. 

Då jag i avhandlingen analyserar hur kön görs kommer jag att lyfta
fram hur identitet som ’kvinna med ADHD’ ställs i relation till olika fö-
reställningar om ’normala’ kvinnor. Jag kommer också att analysera hur 
kön görs genom olika föreställningar om ADHD som könad diagnos, 

60 Att göra kön kan omfatta både anpassning till en hegemon könsideologi, men också 
motstånd mot könade normer som kan ses som ‘undoing gender’ (se Deutsch 2007).
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samt hur även kvinnornas bilder av funktionalitet kan beskrivas som kö-
nade då de görs i relation till föreställningar om normativ femininitet.  

Identitet, makt och motstånd 
Jag har tidigare placerat denna avhandling inom ett kritiskt perspektiv, 
vilket innebär att jag tolkar föreställningar om diagnoser, läkemedel, 
funktionalitet och kön som något som skapas inom vissa sociala och ideo-
logiska ramar. Makt är något som jag i denna avhandling förstår som de 
ideologiska begränsningar som sätts för individens berättelser om självet. 
Att använda sig av vissa diskurser snarare än andra kan reproducera en 
viss typ av makt genom att den för fram vissa föreställningar om männi-
skan.  

I detta avsnitt kommer jag att utveckla avhandlingens perspektiv på 
makt och motstånd. Jag kommer först att beskriva biomedikaliseringspro-
cessen som en specifik typ av makt. Jag kommer att utgå från Foucaults 
begrepp biomakt för att beskriva den makt som utövas genom den ’biolo-
giska kroppen’.  

Biomakt – makten över den ’biologiska kroppen’
Makt i den moderna staten har av Foucault (2002, s. 137) skildrats som 
något som utövas genom två skilda teknologier; en anatomo-politisk och 
en bio-politisk.61 Den anatomo-politiska disciplineringsformen beskrivs 
av Foucault som en slags yttre ”dressyr” av kroppar som görs fogliga och 
nyttiga” (ibid., s. 141, se även Foucault 1994 [1973]). Som en del av den 
moderna välfärdsstaten har medicinens funktion varit att legitimera en 
distinktion mellan de som vill men inte kan arbeta (och därmed moraliskt 
kvalificerar sig för rätt till ekonomiskt bistånd) och de som inte vill arbeta 
trots att de borde kunna. Medicinsk bedömning har setts som vetenskap-
lig och därmed objektiv och moraliskt neutral och har framstått som en 
politiskt neutral mekanism för att sortera arbetsovilliga från arbetsoför-
mögna (Conrad och Schneider 1992, s. 35, se även Zola 1975). Medi-
cinsk klinisk bedömning ses som rationell och objektiv vilket får denna 
form av sortering av människor att framstå som opolititisk. Dess funktion 
har varit att ge legitimitet åt välfärdsstatens sätt att omfördela resurser 
(Stone 1984, s. 107). Denna aspekt av medicinens makt är en av anled-
ningarna till att människor söker en formell medicinsk diagnos. Den for-
mella diagnosen innebär att legitima krav kan ställas på att undantas från 

61 Se även Foucault 1963, 1994 [1973], 2010 [1972]).
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de normativa förväntningar som samhället riktar mot friska personer.62

Den formella diagnosen är nödvändig för att få tillgång till behandling 
eller försörjningsstöd. Att få en formell medicinskt sanktionerad diagnos 
är också betydelsefull på andra sätt då den ger socialt erkännande (Dumit 
2006, Åsbring och Närvänen 2003, Crossley och Crossley 2001, Glenton 
2002). 

I denna avhandling är jag dock inte främst intresserad av att studera de 
formella funktioner som diagnoser och biomedikalisering fyller i väl-
färdsstaten och den typ av makt som utgår från medicinens jurisdiktion 
över den formella diagnosen. Istället kommer jag att rikta blicken mot 
andra aspekter av medicinsk maktutövning, de som har att göra med kon-
struktioner av människan som biologisk kropp. Denna typ av makt be-
nämns av Foucault som biomakt eller biopolitik. Biomakt disciplinerar 
inte främst kroppar genom yttre övervakning och reglering utan riktar sig 
mot kroppen som ”bärare” av ”biologiska processer” (Foucault 2010, 
s. 141). Om medicinsk bedömning och diagnoser kan sägas disciplinera
genom att sortera människor i normala och avvikande tränger biopoliti-
ken istället in i kroppen, i ”tillvarons hela utrymme” (ibid., s. 144).63

Biopolitik hänger också samman med andra förändingar av statens 
styrning av medborgaren. Foucualt (1984) beskriver hur statens styrning 
förändrats, från att reglera och styra sina undersåtar som en yttre kraft till 
att istället skapa medborgare som styr sig själva.64 Detta hänger också 
samman med en ideologisk förändring. Om liberalism är den ideologi 
som förknippats med de tidiga skedena av kapitalism är den dominerande 
ideologin inom sentida kapitalism avancerad liberalism (Rose 1995, se 
även Hindess 1995) eller nyliberalism. Jag kommer i fortsättningen av 
avhandlingen att referera till denna ideogiska förändring som nyliberal-
ism. Då jag använder begreppet nyliberalism talar jag om detta som ett 
system som sedan 1970-talet dominerat den globala politiska ekonomin. 
Jag är inte främst intresserad av att definiera stater som mer eller mindre 
nyliberala (vilket de naturligtvis kan vara). Jag talar istället om nyliberal-

62 Se Parsons (1951) diskussion om sjukrollsteori. Diagnoser är inte något som diskuteras 
explicit i Parsons sjukrollsteori men kan enligt Williams (2005) ändå sägas ha en nyckel-
roll.
63 Foucaults tankar om biomakt har utvecklats vidare av Rabinow och Rose (2006). Bio-
makt omfattar enligt Rabinow och Rose tre dimensioner; en ”sanningsdiskurs” (vad som 
hålls för sant och vilka som anses som auktoriteter kompetenta att uttala sig om denna 
sanning), strategier för att intervenera samt metoder för att styra individer till att arbeta 
med sig själva och förändra sig själva. (Rabinow och Rose 2006, s. 204f, se även Rose 
2001, 2006).
64 Detta benämner Foucault (1984) som governmentalitet vilket introducerades som 
begrepp av Foucault i en föreläsningsserie vid Collège de France och har senare använts 
och utvecklats av bl.a. Rose och Miller (1992) och Rose (1995).
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ism som en global, hegemonisk, ekonomisk, politisk och kulturell ideo-
logi vars uttryck kan variera i olika stater men som delar vissa gemen-
samma grunddrag.65

Enligt Rose (1995, s. 50) har det som jag refererar till som nyliberal 
ideologi inneburit ett skifte mot att staten styr sina medborgare genom att 
skapa individer ”som inte behöver styras av andra utan som styr sig 
själva, bemästrar sig själva och tar hand om sig själva”. Detta innebär att 
samhällets medborgare styrs genom att internalisera nyliberala ideal.
Sådana ideal är egna val, konkurrens, personligt ansvar, kontroll över det 
egna ödet, självbekräftelse och självkontroll (Gustavsson och Hörnqvist 
2003, s. 56-61). På så sätt kan staten styra utan att förefalla styra. Centralt 
för den nyliberala ideologin är föreställningen om det fria subjektet. Detta 
subjekts frihet regleras dock genom civilisationsnormer som delar in 
medborgare efter önskvärda och icke önskvärda karaktärsdrag (se Alex-
ander 2006).Det leder också till en distinktion mellan medborgare efter de 
som förmår utöva sitt medborgarskap (sin ’frihet’) och de som saknar 
denna förmåga. 

Mellan biomedikalisering och nyliberal ideologi finns i den senmoder-
na välfärdsstaten enligt Pitts Taylor ett samband. Detta samband mellan 
biomedicinska interventioner och nyliberal etik innebär att individen ses 
som ansvarig för den egna hälsan, ”hälsoism” (healtizisation”) (Pitts Tay-
lor 2010, Greco 1995). Hälsoism rör förmågan att bemästra självet, att ta
hand om sin hälsa, att det är varje samhällsmedborgares plikt att hålla sig 
frisk, ta ansvar för sin personliga livsstil, modifiera ”riskbeteenden” och 
förändra ”ohälsosamma attityder” (Greco 1995, s. 277). Biomedicinska 
interventioner, som ny psykofarmaka, innebär exempelvis inom ramen 
för en nyliberal etik att fokus ligger på förändringar av den enskilda 
kroppen för att leva upp till normer för den ideala samhällsmedborgaren. 
Denna nyliberala samhällsmedborgare förväntas ständigt söka förbättra 
sina förmågor och sina möjligheter i ett samhälle präglat av konkurrens 
(Pitts Taylor 2010, s. 639f).  

Biomedikaliseringsprocesser kan därmed förstås som en form av di-
sciplinering och makt över kroppar i den senkapitalistiska nyliberala väl-
färdsstaten. Makt utövas genom olika föreställningar om den ’biologiska 
kroppen’ men också genom farmakologiska interventioner som förändrar 
kroppar. Vi såg också i tidigare avsnitt hur synen på funktionalitet kan 
utgå från föreställningar om den avvikande biologiska kroppen kontra att 
se det som en konsekvens av sociala strukturer och maktrelationer. En 
annan viktig aspekt av makten över den biologiska kroppen är att den 

65 För utveckling av vad dessa grunddrag är och definitioner av nyliberalism som ideologi 
och kulturellt system se Centeno och Cohen (2012), Peck (2010).
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kropp som disciplineras och regleras inom biomakten också är en könad 
kropp. Biomedikaliseringsprocesser sammanvävs därmed med föreställ-
ningar om kön, och kön är ”omärkligt invävt” i medicinska beslutspro-
cesser (Malterud 2002, s. 6). Som jag tog upp tidigare har den psykia-
triska diskursen beskrivits bidra till att upprätthålla en binär relation mel-
lan män och kvinnor och ojämlikhet mellan könen (Blum och Stracuzzi 
2004, Metzl 2002, Kegan Gardiner 1995, Hare-Mustin och Marecek 
1994, och Jimenez 1997).  

Den biomedikaliserande makten reproduceras när människor förstår 
och förklarar sitt själv i relation till diagnoskriterier, förändrar sin identi-
tet genom farmakologisk behandling eller beskriver bristande funktion-
alitet som lokaliserad till den biologiska kroppen. Som jag tog upp i in-
ledningen av detta kapitel är dock ideologier inte slutna system och mot-
stånd mot makten är möjlig. Som ideologiska aktörer kan människor 
också ge uttryck för motstånd mot en biomedikaliserande ideologi genom 
att denna kontrasteras mot andra och konkurrerande diskurser. Dessa 
öppningar för motstånd synliggörs genom ideologiska dilemman mellan 
konkurrerande diskurser. Som jag tagit upp tidigare utgår denna avhand-
ling från ett aktörsperspektiv. Kvinnorna i studien ses som aktörer som i 
sina berättelser positionerar sig i relation till olika diskurser. Genom att 
de gör det och genom att de hanterar olika ideologiska dilemman är de 
också ideologiska aktörer. Som ideologiska aktörer kan kvinnorna genom 
att anknyta till vissa diskurser reproducera en biomedikaliserande ideo-
logi men de kan också göra motstånd mot biomedikalisering av självet 
och mot biomakten. Detta motstånd kommer till uttryck då alternativa 
tolkningsmöjligheter för att förstå självet används. Det innebär således att 
själva motståndet finns i destabiliseringen av en ensidig tolkning av själ-
vet som biologiskt determinerad. Detta innebär att tolkningar av självet 
befinner sig inom det som Billig m. fl. benämner som en ’range of con-
testability’ (se detta kapitel s. 52). Att i identitetsskapande narrativ an-
vända sig av konkurrerande diskurser kommer jag i avhandlingen att 
beskriva som ett sätt att hantera olika typer av ideologiska dilemman. 
Reproduktion av biomakt i form av biomedikalisering kommer jag att 
benämna som anpassning medan motmakt och destabilisering av biomakt 
benämns som motstånd.  

Sammanfattning  
Jag har i detta kapitel beskrivit identitetskapande utifrån en narrativ an-
sats, och hur identitetsskapande narrativ kan förstås som (re)produktion 
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men också motstånd mot hegemona ideologier. Kvinnorna beskrevs som 
aktörer som genom att positionera sig och bli positionerade i relation till 
olika diskurser erfar och hanterar olika ideologiska dilemman. De för 
avhandlingen centrala begreppen biomedikalisering, farmakologisering 
funktionalitet och kön fördjupades också i detta kapitel. Kapitlet avsluta-
des med att beskriva hur biomedikaliseringsprocesser utgör en specifik 
form av makt, biomakt, som kvinnorna i studien förhåller sig till genom 
anpassning, men där aktualisering av andra diskurser visar på öppningar 
för motstånd och motmakt. I kapitlet som följer kommer jag att redogöra 
för hur den empiriska studiens material samlats in och hur analysen ge-
nomförts. 

74



4. Studiens design, metodologiska och etiska 
reflektioner 

Att analysera berättelser om jaget 
Berättelser, eller narrativ, är ett centralt begrepp i denna avhandling. Ut-
gångspunkten för narrativa studier är att se berättande som ett ontologiskt 
grundvillkor, centralt för meningsskapande (Somers 1994, Somers och 
Gibson 1994, Lee m. fl. 2004, s. 39). Narrativ metod är ett sätt att förstå 
människors erfarenheter som dessa uttrycks i tal och text (Clandinin and 
Connolly 2000, s. 20).  

Serminj m. fl. (2008) liknar intervjuer med syfte att utforska andras 
narrativ om självet vid att delta i en expedition över ett till stora delar nytt 
och outforskat område som ingen har en komplett karta över. Vare sig 
den som blir intervjuad eller den som intervjuar har överblick över hela 
terrängen, vet exakt hur det kommer att se ut längre fram eller var exakt 
man kommer att hamna. Det är en slags upptäcktsresa där intervjuare och 
intervjuad båda är ”äventyrslystna nomader” (ibid., s. 644). Då jag ber 
intervjupersonerna berätta om sig själva är detta dock styrt av avhand-
lingsprojektets och intervjusituationens ramar. Genom att ställa vissa 
typer av frågor och inte andra styr jag som intervjuare i viss mån vilka 
vägval som blir möjliga att göra i berättelsen och vilka självnarrativ som 
blir möjliga att berätta. Självnarrativ som är ett resultat av en forsknings-
intervju bör därför snarare än att ses som ett insamlande av data ses som 
dataproduktion eller datagenerering (Baker 1997, s. 163).  

När det gäller att analysera självnarrativ kan olika aspekter av berättel-
ser om jaget belysas. Denzin (1989, s. 42ff) gör en distinktion mellan 
livsberättelser, (”Life stories”), självberättelser (”Self Stories”), och per-
sonliga erfarenhetsberättelser (”Personal Experience Stories”). Livsberät-
telsen fokuserar på personens liv, det liv som just denna person levt och 
berättar om. Att fokusera på självberättelse innebär att fokusera specifika 
livshändelser medan personliga erfarenhetsberättelser är något som skap-
as och får sin mening i relation till en kategori som berättaren ser sig som 
en del av/tillskrivs tillhörighet till (exempelvis att vara ’en person med 
diagnosen ADHD’). Alla dessa element finns närvarande i de självnarra-
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tiv som jag och intervjupersonen producerat eller genererat tillsammans 
under intervjun. Genom att fråga intervjupersonen om barndom, uppväxt-
förhållanden och personliga relationer lyfts det unika i det personliga 
livet fram. Mitt intervjumaterial består av livsberättelser från sexton olika 
individer vars levnadsomständigheter och livsvillkor är unika. För denna 
studie är det dock de delar av dessa sexton kvinnors berättelser som Den-
zin (1989, s. 43) benämner som självberättelser och personliga erfaren-
hetsberättelser jag gett störst tyngd, det vill säga hur centrala händelser 
och situationer ges mening i relation till att kategorisera sig själv som och 
av andra bli kategoriserad som ’kvinna med ADHD’. Hur kvinnorna lyf-
ter fram centrala händelser och situationer kan i sin tur förstås som att ge 
mening åt sina livserfarenheter i relation till erfaren och tillskriven kate-
goritillhörighet, som att vara kvinna, arbetarklass, ha diagnosen ADHD 
eller vara förälder. Intervjupersonerna för denna studie valdes ut utifrån 
ålder (de skulle vara vuxna, vilket i denna studie definieras som att vara 
över arton år), kön (de skulle definiera sig som kvinnor) och de skulle 
också ha erfarenhet av att leva med diagnosen ADHD (de skulle identifi-
era sig själva och också av det medicinska systemet ha kategoriserats som 
en person med ADHD). Jag har därmed åberopat specifika kategoriidenti-
fikationer vid rekryteringen av intervjupersoner till studien.66 Att jag ef-
terfrågat just detta betyder att intervjupersonerna redan från början var 
införstådda med att jag önskade få berättelser om att leva med diagnosen 
ADHD utifrån positionen vuxen kvinna. Som jag tog upp i teorikapitlet är 
’kvinna’, ’vuxen’ och ’person med ADHD’ kategoriseringar vars inne-
börder kan skilja sig åt mellan olika personer. Också i en och samma 
persons berättelse kan den mening och de innebörder som kategorier som 
’kvinna’, vuxen’ och ’ADHD’ ges variera. Analysen av intervjuerna har 
därför inneburit att jag bett intervjupersonen berätta om sig själv som 
vuxen kvinna med diagnosen ADHD för att sedan dekonstruera berättel-
sernas konstruktion av dessa kategorier, studera hur olika kategoriidenti-
fikationer samspelar med varandra men också hur de bryts och ställs emot 
varandra.  

66 Detta kan liknas vid att utgå från ett membership categorization perspektiv (se Baker 
1997, s. 164, se även Schegloff 1988 och Sacks 1992).
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Genomförandet av studien  

Deltagarna i studien67

I intervjustudien deltar sexton kvinnor i åldrarna 20-49 år. Urvalskriterier
för att delta i studien var att vara kvinna, över arton år, bosatt i Sverige 
och ha fått diagnosen ADHD eller ADD i vuxen ålder. Av kvinnorna är 
det fjorton som definierar sin diagnos som ADHD och två som definierar 
sin diagnos som ADD. Samtliga kvinnor är födda och uppvuxna i Sve-
rige. En av kvinnorna har föräldrar som invandrat till Sverige.  

Rekrytering av informanter gick i ett första steg via intresseorganisa-
tion för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. För att få kon-
takt med intervjupersoner från ’utsatta grupper’ finns tre möjliga vägar att 
gå: via myndigheter, via intresseorganisationer eller via ’allmänheten’ (att 
exempelvis annonsera i dagspress eller mötesplatser på internet efter in-
tervjupersoner). Att gå via myndigheter var ett rekryteringssätt som jag 
aktivt valde bort då jag ansåg att detta skulle kunna innebära att jag i
första hand fått kontakt med kvinnor som upplevde sin tillvaro som pro-
blematisk (och därmed missat de kvinnor som levde med diagnosen 
ADHD men inte upplevde detta som lika problematiskt). En rekrytering 
genom intresseorganisationer innebar enligt min bedömning större möj-
lighet att i intervjugruppen också få med kvinnor med diagnosen ADHD 
som inte hade vad som kategoriseras som ’sociala problem’ och inte upp-
levde sig ha behov av att ha kontakt med sociala myndigheter, vilket jag 
upplevde som en viktig del av detta projekt. I valet mellan att gå via in-
tresseorganisation eller att gå ut mer brett genom att annonsera valde jag 
slutligen att förmedla information om projektet genom nyckelpersoner i 
en intresseorganisation på lokal och nationell nivå. Information om stu-
dien och studiens syfte (se Bilaga 1) skickades till nyckelpersoner i orga-
nisationen som ombads sprida informationen vidare.68

Det finns både fördelar och nackdelar med rekrytering genom en in-
tresseorganisation. Nackdelen är att det till intresseorganisationer kan 
finnas en sned rekrytering gällande vilka som väljer att organisera sig och 
betala medlemsavgift. Vad gäller spridning var ingen av de kvinnor som 
hörde av sig till mig över 50 år (jag har i intervjugruppen ett spann på 20-
49 år). Jag saknar också i min intervjugrupp kvinnor som invandrat till 
Sverige. Två möjliga förklaringar finns till att inga kvinnor över 50 år 
eller kvinnor som invandrat till Sverige hört av sig. Antingen är dessa 

67 För översiktlig tabell över bakgrundsdata för deltagarna i studien se Bilaga 5.
68 Jag hade också kontakt med projekt för personer med neuropsykiatriska funktionshin-
der men rekryterade via denna endast en intervjuperson.
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kategorier av kvinnor underrepresenterade i intresseorganisationen i
fråga, eller så har de inte varit lika intresserade av att delta i studien. En 
tredje förklaring är att dessa kategorier av kvinnor inte i lika hög ut-
sträckning får diagnosen ADHD. Hur fördelningen av diagnosen ADHD 
ser ut inom kategorin kvinnor vad gäller klass, ålder, etnisk bakgrund, 
geografisk hemvist etc skulle vara intressant att veta för en jämförelse, 
men denna typ av data var svår att få fram. Då jag fann att det bland mina 
intervjupersoner var en övervikt för svenskfödda kvinnor och kvinnor 
mellan 20-49 år funderade jag över om jag aktivt skulle försöka rekrytera 
kvinnor över 50 år och kvinnor födda i annat land än Sverige till studien. 
Jag gjorde dock slutligen bedömningen att åldrande med ADHD respek-
tive ADHD-diagnos kopplat till etnicitet var teman som lämpade sig 
bättre att lyftas fram i en framtida studie som kunde fokusera på just 
dessa aspekter.  

Ytterligare en aspekt av att rekrytera intervjupersoner som är med-
lemmar i en intresseorganisation är att dessa kan förväntas vara mer ’ak-
tivister’, det vill säga engagerade och intresserade av frågor som rör den 
egna diagnosen. Det kan underlätta intervjun om intervjupersonen har ett 
stort intresse och engagemang i den fråga man ska studera. Å andra sidan 
finns också en risk för att ett stort engagemang för frågan innebär att man 
snarare än personliga berättelser upplever sig möta en representant för 
föreningens åsikter, det vill säga någon som framför föreningens intres-
sepolitiska agenda snarare än personliga reaktioner. Mina farhågor vad 
gäller detta visade sig dock överdrivna. Det var endast två av intervjuper-
sonerna som var aktiva medlemmar i föreningen. Några av kvinnorna 
deltog mer sporadiskt i utbildningar och träffar som anordnades av intres-
seorganisationen. Merparten av intervjupersonerna betalade medlemsav-
gift men var i övrigt inte aktivt engerade i föreningspolitiskt arbete.  

Tiden för hur länge kvinnorna som deltar i studien haft den formella 
diagnosen ADHD varierar, från två månader upp till sex år. Fem av kvin-
norna bor i större stad (över 200 000 invånare), sex bor i mindre stad eller 
samhälle i nära anslutning till större stad och fem på landsbygden. Fyra 
bor i hyresrätt, två i bostadsrätt, sex i egen villa, en hyr en villa, tre saknar 
egen bostad och bor i andra hand eller kvar i föräldrahemmet.69  

Sex av kvinnorna var vid intervjutillfället70 långtidssjukskrivna, sex 
arbetade heltid, och fyra studerade (komvux, folkhögskola och hög-
skola/universitet). Två hade slutat skolan efter grundskolan, tre hade slu-

69 Av de kvinnor som bor i villa är flertalet av dessa i mindre orter/på landsbygd där priset 
på villor är lägre än i storstäder. Av de kvinnor som bor i större stad eller i anslutning till 
större stad bor majoriteten i hyresrätt eller bostadsrätt. 
70 Två av kvinnorna intervjuades vid två tillfällen och jag avser då deras status vid första 
intervjutillfället.
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tat skolan efter gymnasiet, två studerade vid intervjutillfället på universi-
tet/folkhögskola och en studerade på komvux för att få gymnasiekompe-
tens (med intentionen att sedan söka till universitetsutbildning). Övriga 
åtta har efter gymnasiet läst på högskola (fem har fil. kand. examen eller 
liknande) eller läst annan typ av eftergymnasial utbildning.71

Två av intervjupersonerna arbetade som lärare inom grundskola eller 
förskola, en arbetade som barnskötare och en intervjuperson var egen 
företagare. Fyra av intervjupersonerna hade arbetat med/arbetade med 
någon form av socialt arbete (behandlingsassistent, socialsekrete-
rare/behandlare samt skötare inom psykiatri/omsorg). Övriga hade varie-
rande yrken: receptionist, konsult i en manligt dominerad bransch, djur-
skötare, arbete inom café och restaurang och inom transport/service. Tre 
av kvinnorna saknade yrkeslivserfarenhet då de fortsatt studera på kom-
vux och universitet efter gymnasiet.  

Sex av de sexton kvinnorna var ensamboende, två bodde kvar i föräld-
rahemmet och åtta bodde med en partner (sambo eller gifta).72 Elva av 
kvinnorna hade barn. Barnens åldrar varierade från förskoleålder till 
vuxna barn. Av de kvinnor som hade barn bodde något av barnen hemma 
hos alla utom en. Åtta av elva kvinnor med barn hade separerat från bar-
nens pappa. Fyra av dessa kvinnor var ensamboende och fyra levde i nya 
relationer (två av kvinnorna hade separerat tidigt och levt länge i ’nya’ 
relationer och fått nya barn i dessa). Fyra av kvinnorna berättar om att de 
blivit utsatta för misshandel, i ett fall av pappan i barndomen, i de tre 
andra fallen från partner de tidigare levt tillsammans med. Två av kvin-
norna med barn beskrev att de blivit utsatta för våld av barnens pappa och 
sedan separerat från honom. Av de elva kvinnorna med barn har nio ett 
eller flera barn som också har diagnosen ADHD och/eller någon annan 
neuropsykiatrisk diagnos.  

Tio av de sexton kvinnorna uppgav att de varit långtidssjukskrivna för 
depression, utmattning, ångest eller liknande psykisk ohälsa. En av kvin-
norna hade haft en tids avbrott från yrkeslivet på grund av vad hon själv 
beskrev som missbruk av alkohol och amfetamin. Fjorton av de sexton 
kvinnorna åt mediciner för ADHD. Tolv av kvinnorna medicinerade med 
metylfenidatpreparat (concerta eller ritalin), två medicinerade med meta-
mina. En kvinna medicinerade med psykofarmaka för bipolär diagnos 
men åt inte centralstimulerande läkemedel. De kvinnor som medicinerade 

71 I de fall intervjupersonen är långtidssjukskriven eller arbetssökande anges sysselsätt-
ning tiden före sjukskrivning/arbetslöshet.
72 Tre av de som bodde ensamma hade relationer med män som de inte bodde tillsammans 
med. Samtliga kvinnor som uppgav sig ha en relation uppgav detta som en heterosexuell 
parrelation. 
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med centralstimulerande kombinerade i flera fall detta med antidepres-
siva läkemedel. Endast en kvinna avstod helt från psykofarmakologisk 
behandling. Den kvinna som valt att helt avstå från medicinering hade en 
kombination av diagnoserna ADD och AST (Autism Spektrum Tillstånd).   

Intervjuerna: att få berättelser vs att interjua
Ett kriterium för god forskning (såväl kvalitativ som kvantitativ) är att 
utforma sin studie så att det råder samklang mellan metod, metodologi, 
epistemologi, teoretiska perspektiv och studiens frågeställningar (Harding 
1991). Att detta projekts syfte lämpade sig bättre för en kvalitativ och inte 
en kvantitativ ansats stod klart redan från projektets början då den typ av 
frågeställningar som är i fokus, kvinnors meningsskapande i förhållande 
till att få och leva med en neuropsykiatrisk diagnos, är svåra att fånga på 
något annat sätt än genom en kvalitativ studie.   

Att insamlingen av data skulle ske via semistrukturerade intervjuer och
inte genom andra metoder som exempelvis etnografi eller fallstudie var 
också något som avgjordes relativt tidigt. Då jag var intresserad av hur ett 
kontextuellt villkor som biomedikaliseringssprocessen ’landar’ hos indi-
vider, och hur individer positionerar sig inom olika diskurser med syfte 
att göra sig själv och sin plats i tillvaron begriplig och meningsfull fram-
stod intervjuer som ett lämpligt val.  

Intervjuerna genomfördes i två faser. Den första intervjufasen då nio 
kvinnor intervjuades genomfördes under sommaren och hösten 2010 och 
våren 2011. Våren 2013 intervjuades ytterligare sju kvinnor. Med de nio 
kvinnor som intervjuades i den första intervjufasen var också tanken att 
göra uppföljningsintervjuer. Jag mailade och skrev brev till de kvinnor 
som medverkat under 2010 för att höra om de var intresserade av att låta 
sig bli intervjuade igen men detta resulterade endast i två uppföljningsin-
tervjuer. Att så pass lång tid förflutit som tre år mellan intervjutillfällena 
kan ha påverkat intresset för att på nytt medverka. På grund av det bris-
tande intresset hos intervjupersonerna att medverka på nytt blev idén om 
att som en del av studien ha med uppföljande intervjuer därmed skrin-
lagd.  

Intervjupersonerna fick själva välja den plats där intervjun skulle äga 
rum. Merparten valde att bli intervjuade i det egna hemmet, fyra valde att 
bli intervjuade på annan plats. Samtliga intervjuer genomfördes av mig 
och varade från en timme upp till två och en halv timme (en genomsnitt-
lig intervju varade en timme och 40 minuter). Intervjuerna spelades in 
(efter samtycke från intervjupersonen). 
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För intervjuerna har i såväl fas 1 som fas 2 intervjuguider använts (se 
Bilaga 3 och 4). Frågeguider ska vid kvalitativa intervjuer fungera vägle-
dande och inte styrande. I kvalitativa intervjuer inte bara kan utan bör
intervjuaren/forskaren avvika från intervjuguiden för att istället följa den 
intervjuades egna berättelser och erfarenheter för att aktivera ’berättelse-
produktion’ (Holstein och Gubrium 1995, s. 39, 76). Enligt Hollway och 
Jeffersson (2000, s. 31) är intervjumetoder som bygger på en alltför hög 
grad av strukturering ett hinder för att få ta del av berättelser. En narrativ 
intervju ska vara öppen för utveckling och förändring utifrån berättarens 
erfarenheter. I en narrativ ansats är det därför forskarens ansvar att i 
första hand vara en god lyssnare, och se intervjupersonen som en berät-
tare snarare än en respondent (Holstein och Gubrium 1995, s. 39). Att jag 
strävade efter att vara en aktiv intervjuare innebar att jag försökte vara 
öppen för frågor och teman som inte fanns med i frågeguiden utan initie-
rades av intervjupersonerna. I vilken ordning, om och i så fall i vilken 
utsträckning förutbestämda temaområden och frågor från intervjuguiden 
togs upp med den intervjuade i den reella intervjusituationen var något 
som bestämdes av samspelet mellan den intervjuade och mig.   

I en narrativ ansats måste den intervjuade få en viss frihet från inter-
vjuarens agenda för att berättelser ska kunna uppstå. Även om jag inte 
explicit bad kvinnorna i studien att berätta ’en berättelse’ för mig (vilket 
är en strategi som Paulsen (2013, s. 70) föreslår, se även Seidman (2006, 
s. 87)) har jag genom öppna frågor som: ”Kan du berätta om hur det gick 
till när du fick din diagnos?” fått berättelser om olika situationer och hän-
delser. Också följdfrågor är centrala för att ge intervjupersonen utrymme 
att berätta. En fråga om intervjupersonen är öppen med sin diagnos eller 
inte kan ge svaret: ”Det beror på. I vissa situationer väljer jag att inte 
berätta”. En berättarvänlig följdfråga blir då: ”Kan du berätta om, ge mig 
ett exempel på en sådan situation?”. 

Att vara en bra aktiv intervjuare är svårt. Seidman (1998, s. 63-77) har 
många bra tekniska råd för hur en kvalitativ intervju ska bli bra: att lyssna 
mer och tala mindre, ställa följdfrågor, fråga när man inte förstår, ställa 
öppna och inte ledande frågor, dela med sig av egna erfarenheter och att 
inte vara rädd för tystnad. Jag har försökt följa alla dessa råd men också 
upptäckt, trots alla goda intentioner och förberedelser, hur svårt det är att 
intervjua. Aktiv berättarvänlig intervjuteknik är en balansgång mellan att 
släppa taget och låta intervjupersonen bitvis ta ledningen över berättan-
det, följa med, bekräfta och hålla med och ibland hålla tillbaka och ut-
mana. Detta är en svår balansgång. Att ge intervjupersonerna stor frihet i 
berättandet kan leda till att man upptäcker att man befinner sig mitt i be-
rättelser som har föga med forskningsfrågan att göra. Att ge intervjuper-
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sonen stor frihet i sitt berättande är dock något jag ser som nödvändigt 
trots risken att få ett svårhanterligt och svårstrukturerat material.  

En bra intervju bygger också på närvaro i samtalet och jag har då jag 
lyssnat igenom mina intervjuer och transkriberat dessa blivit plågsamt
medveten om de gånger jag misslyckats med att vara en närvarande lyss-
nare. När jag varit för upptagen av mina egna tankar istället för att lyssna, 
när jag tänkt på frågor jag ska ställa och inte hängt med i berättelsen, 
avbrutit, missat att ställa adekvata följdfrågor eller varit för ’feg’ för att 
ställa dem och ibland ställt pinsamt ledande frågor och försökt rädda situ-
ationen genom följdfrågor. Att ibland i intervjuer uppleva ögonblick av 
osäkerhet kan kännas som misslyckanden. Sådana kommunikativa miss-
lyckaden är dock en oundviklig del av såväl intervjuer som kommunikat-
ion generellt. Även om intervjusituationens kommunikation bygger på en 
vilja hos båda parter att nå fram till en delad förståelse (Mishler 1986, 
s. 64) och interaktionen under en intervju förutsätter att intervjuare och 
intervjupersoner genom omformulering av frågor och svar försöker nå 
fram till det, finns det också en poäng med att inte hasta förbi ögonblick 
av osäkerhet utan dröja kvar vid dessa. Tvetydigheter och paradoxer i 
berättelser lyfter fram verklighetens komplexitet, att inte heller den som 
ska berätta om sina erfarenheter kan fånga den i alla dess nyanser. Att 
lyfta fram tvetydighet kan hjälpa oss att få syn på meningsskapande och 
skillnadsskapande som process och gör oss uppmärksamma på att vad vi 
betraktar som ”sanning” har flera dimensioner beroende på olika tolk-
ningsmöjligheter. Detta lyfter fram att vad vi betraktar som ’sanning’ i
själva verket är ”flerdimensionell och begränsad” (Gunaratnam 2003, 
s. 139f, min översättning).  

De intervjuer som genomfördes tidigt i projektet var av en mer explo-
rativ karaktär än de intervjuer som genomfördes i ett senare skede. För 
intervjuerna i fas ett konstruerade jag en intervjuguide (se Bilaga 3) med 
åtta enkla teman: erfarenheter av att få diagnos, diagnosens innebörder, 
erfarenheter av att leva med diagnosen, att vara kvinna och leva med 
ADHD-diagnos, ADHD-diagnos i relation till samhället, behov av stöd 
och erhållet stöd, kontakter med andra med diagnos och tankar om fram-
tiden. Vid fas två av intervjustudien omarbetade jag den ursprungliga 
intervjuguiden (se Bilaga 4) och de åtta frågeområdena kondenserades 
och organiserades istället efter fyra centrala teman: biomedikalisering, 
farmakologisering, funktionalitet och identitet. Kön ingick som ett över-
gripande tema och var något jag försökte aktualisera och ställa följdfrågor 
kring i anknytning till dessa teman. Intervjuerna i fas två och den inter-
vjuguide som användes vid dessa intervjuer byggde på kodning och ana-
lys av de första nio intervjuerna. Intervjuerna i fas två blev därmed också 
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en slags validering av de teman som analysen av de första nio intervjuer-
na gett.   

Bearbetning och analys av intervjumaterial 
Ett metodologiskt vägval som jag upplevde som svårt var beslutet om jag 
i min analys skulle lägga tyngdpunkten på kvinnors berättelser om vad 
ADHD innebär för dem i deras liv (en narrativ studie) eller välja ett per-
spektiv med fokus på kvinnors erfarenheter av fenomenet ADHD som 
förmedlas till mig genom deras berättelser (det vill säga en mer fenome-
nologiskt orienterad studie).73 Jag var i inledningen av studien intresserad 
av att studera diagnosen som meningsskapande och levd erfarenhet och 
läste en del fenomenologisk teori, och en fenomenologisk ansats hade 
kunnat vara intressant i relation till mitt material.74 För detta projekt valde 
jag dock slutligen att istället lägga tyngdpunkten på en narrativ ansats. 
Analysen har också inspirerats av en diskurspsykologisk ansats då jag 
beskriver kvinnors identitetsskapande narrativ om diagnosen ADHD som 
positioneringar inom olika diskurser.75 Gränsdragningen mellan om detta 
skulle analyseras genom en fenomenologisk eller en narrativ/diskurs-
psykologisk ansats har varit en fråga som till viss del fortsatt återkomma.

Transkribering 
Samtliga arton intervjuer med de sexton intervjupersonerna har transkri-
berats, varav femton av dem i sin helhet.76 Transkribering innebär att 
omvandla en ”ström av dynamiska talbeteenden och interaktioner plus de 

73 Creswell (2007) delar upp kvalitativ forskning i fem huvudsakliga ansatser; narrativa 
studier, fenomenologiska studier, etnografiska studier, fallstudier och grundad teori. Cre-
swell (2007, s. 58) menar att en narrativ analys “reports the life of a single individual” 
medan en fenomenologisk analys syftar till att beskriva ”the meaning for several individ-
uals of their lived experiences of a concept or a phenomenon”. Frågan är om det går att 
göra en sådan enkel uppdelning som Creswell gör. Jag har dock valt att rubricera detta 
som en narrativ och inte en fenomenologisk studie
74 För utveckling av fenomenologiska ansatser vad gäller sjukdomserfarenheter och medi-
cinska diagnoser se Folkmarson Käll och Zeiler (2014), Svenaeus (2003, 2008, 2013).
75 Se Stanley och Billig (2004) som beskriver diskurspsykologisk ansats som en narrativ 
metod.
76 Vid tre av intervjuerna i fas ett upptäckte jag vid transkriberingen att diktafonen varit 
felaktigt inställd på att göra paus vid uppehåll i samtal. Detta ledde till att under intervjun 
hade pauser och början på mening efter paus inte kommit med på ljudupptagningen. Detta 
innebar att det fanns hål och luckor i dessa tre intervjuer. Då det fanns längre samman-
hållna delar av dessa intervjuer och det trots luckor gick att (utifrån kontext och efter mina 
minnesanteckningar) förstå sammanhanget gjorde jag bedömningen att dessa intervjuer 
kunde användas i denna studie.
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ackompanjerande paraspråkliga signalerna77” till statisk skrift (Linell 
2011, s. 2).  En konsekvens av en transponering från dynamiska talbete-
enden till skriftspråk är en ”nivellering” vad gäller prosodi78 och olikheter 
i uttal (ibid., s. 4). Transkribering är enligt Linell därför aldrig neutralt 
eller oproblematiskt då den för med sig en anpassning till en ”implicit 
verkande skriftspråksnorm” och utgår från ett skriftspråksperspektiv
(ibid.). Då intervjuer och samtal transkriberas är detta ett resultat av ana-
lys och tolkning utifrån det skrivna ordets förståelsehorisont, och det 
transkriberade är att betrakta som en artefakt ”med en blott i grova drag 
ikonisk relation till talets struktur” (ibid.). Det dynamiska i talbeteenden 
under ett samtal faller bort vid en transponering till skriftspråk. All tran-
skribering är selektiv, och även om ett samtal återges ordagrant är det 
mycket som sker under ett samtal som faller bort. 

Syftet med transkribering av samtal är enligt Linell (2011) att studera 
samtalets interaktionsstruktur, språkliga form och/eller dess innehåll. En 
transkribering av en inspelad intervju kan vara mer eller mindre detalje-
rad. Kvalitativ analys i en narrativ studie kan omfatta både berättelsen 
som sådan och de teman som emanerar från olika berättelser (Creswell 
2007, s. 56). Den kvalitativa analysen kan också välja att i huvudsak fo-
kusera på sättet att berätta (form) eller på det som berättas (innehåll). I 
den förra är huvudpoängen hur något sägs (ordval, intonation, prosodi, 
pauser), i den senare vad som sägs (innehållsanalys). I denna studie är 
huvudsakligt fokus på vad som sägs, men jag kommer också i vissa avse-
enden att komma in på hur det sägs då detta kan ha betydelse för det sag-
das innebörd. Enligt Holstein och Gubrium (1995, s. 58) är hur något sägs 
en väsentlig del av vad som sägs och ’hur – vad frågan’ är något jag 
kommer att återkomma till mer under avsnittet som berör kodning.  

I transkriberingen valde jag att markera kortare pauser med … och 
längre pauser med klammer [paus]. Vad gäller paraspråkliga signaler och 
prosodi (se not 77 och 78) har jag i de fall då jag sett det som betydelse-
fullt för förståelsen av det sagda markerat detta i texten. Exempelvis har 
jag då emfas gjorts på vissa ord markerat detta genom att kursivera detta 
ord. Specifika tonfall har markerats genom att detta skrivits ut inom 
klammer [ironiskt]. Paraspråkliga signaler och understödjande ljud har 
markerats i texten inom parentes (K: Ok) eller klammer [skratt].  

77 Paraspråkliga signaler är sådant som sker under och mellan yttranden.
78 Prosodi är ljud som vi producerar men som inte är ord eller meningar i vanlig bemär-
kelse utan intonation, melodi och betoning på stavelser för att exempelvis uttrycka ironi. 
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Kodning och analys 
Styrkan hos kvalitativa data är att de ger lokalt förankrade, fylliga be-
skrivningar nära ”det levda livet”. (Miles och Huberman 1994, s. 10, min 
översättning). Sådan data har alltså potential att avslöja komplexitet.  
Denna styrka i kvalitativa data, komplexitet och fyllighet är dock något 
som i analysprocessen måste reduceras. Linn Egeberg Holmgren (2011, 
s. 83) liknar arbetet med att hantera detta vid ett arbetsamt ”vadande”, att 
stå i empiri ”upp till knäna”, emellanåt få syn på något, ”stanna upp […]) 
Vrida. Vända. Vada vidare”. Miles och Huberman (1994, s. 10f) beskri-
ver analysarbete (mindre metaforiskt och poetiskt) som tre flöden av 
sammanflätade aktiviteter: datareduktion, datapresentation och att dra 
slutsater och verifiera sina resultat. Att reducera och presentera data inne-
bär att välja ut, organisera och presentera något på ett sätt som gör det 
möjligt att dra slutsatser. Ibland har jag liksom Egeberg Holmgren upp-
levt analysarbetet som ett tungt ”vadande” i empiri. Men kanske vill jag 
ändå snarare likna analysarbete med att dyka ner och ta del av en annan 
värld, simma runt, komma upp till ytan ibland, hämta luft och så dyka ner 
igen. Iaktta, lära känna den andra världen, gradvis känna sig mer hemtam. 
Sedan valet; att reducera mängden data. Vad i det jag ser och känner om-
kring mig ska jag välja ut att bärga till ytan, rada upp på stranden och
förevisa för andra? Och vad går förlorat då jag bryter loss detta från dess 
sammanhang? Vid analysarbete som alltid innebär reduktion kvarstår en 
känsla av att så mycket måste lämnas kvar i djupet, att läsaren endast får 
en bråkdel av de livberättelser som jag fått ta del av. 

Den första reduktionen av data sker vid transkriberingen av intervjuns 
interaktion och ’dynamiska talbeteenden’. Ytterligare datareduktion sker i
urvalet av vad som ska lyftas fram som mer väsentligt. Då sexton olika 
livsberättelser om uppväxtförhållanden, skolgång, arbetsliv, relationer till 
partners, föräldrar och barn ska presenteras i form av en sammanhållen 
avhandlingsberättelse innebär det forskningsdeltagarnas berättelser in-
ordnas i en ny berättelse som i detta fall är denna avhandlingsberättelse 
(Creswell 2007, s. 56). Denna fas av reduktion av data hänger samman 
med det som refereras till som kodningen av materialet. Kodningsproces-
sen kan sägas påbörjas redan under själva intervjun. Enligt Gubrium och 
Holstein (1995, s. 56f) är kodning en integrerad del av intervjun. En aktiv 
intervjuare får från en intervju inte bara med vad interjupersonen svarar 
på en fråga utan även hur detta görs meningsfullt. Exempelvis kan svaret 
på en fråga som: ”Upplever du att ADHD har någon betydelse för hur du 
är som mamma?” säga något om hur intervjupersonen konstruerar me-
ning kring föräldraskap som samhällelig institution.   
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Från och med att jag gjorde den första intervjun påbörjades därmed på 
ett sätt kodningen av svaren, och detta var en process som fortsatte då jag 
lyssnade igenom intervjuerna, transkriberade dem, och valde detaljerings-
nivå på transkriptionen. Konkret gick analysen av det transkriberade 
materialet till så att jag läste igenom intervjuutskrifterna en och en och 
markerade det jag såg som intressanta passager intervjuerna, och skrev i
marginalen kortfattade kommentarer om vad just detta citat lyfte fram. I 
nästa steg gick jag igenom alla mina kommentarer, och i ett annat separat 
dokument sammanförde jag citat som berörde samma tema, exempelvis 
medicinering, diagnosen som skam och stigma, diagnosen som lättnad 
och skrev tolkningar och mina egna tankar kring dessa citat. Allt eftersom 
analysarbetet fortskred och jag hade analyserat fler intervjuer kunde jag 
länka koder till varandra, hitta likheter och skillnader mellan intervjuer 
som berörde samma teman och föra ihop dessa i mer övergripande koder.
De mer övergripande koderna var också i högre utsträckning än de första 
mer empirinära koderna inspirerade av teoretiska begrepp från den littera-
tur jag läste. I analyskapitlens underrubriker visas denna process då vissa 
är mer empiridrivna medan andra är mer teoretiskt drivna. Koderna var 
således något som växte fram i en process då jag växlade mellan att 
lyssna, transkribera79, läsa och tolka intervjuerna och läsa litteratur inom 
olika områden. Den första intervjuomgången (fas 1) skedde tidigt i forsk-
ningsprocessen och detta var också en mer öppen och explorativ fas än 
intervjuer gjorda under fas 2. Exempelvis fick analysen av de första in-
tervjuerna mig att uppmärksamma hur centralt mediciner var i intervju-
personernas liv. Farmakologiseringsprocesser och identitetsskapade ut-
kristalliserade sig därför som ett viktigt tema i avhandlingen efter ana-
lysen av mina första intervjuer. Om intervjuerna i fas 1 var mer explora-
tiva byggde min analys av intervjuerna under fas två vidare på analysen 
av dessa intervjuer på ett mer systematiskt sätt.  

Också avhandlingens tematiska ramverk i form av fyra centrala teman: 
biomedikalisering, farmakologisering, funktionalitet och kön var något 
som växte fram i vad som kan benämnas som en hermeneutisk cirkel eller 
spiral (Gilje och Grimen 2007, s. 189) eller det Alvesson och Sköldberg 
(1994, s. 45) benämner som en abduktiv process. Begrepp som den her-
meneutiska spiralen eller abduktion lyfter fram analys och tolkning som 
en pendling mellan del och helhetsförståelse. Intervjuernas utsagor får 
nya betydelser och innebörder då de sätts i relation till vissa teoretiska 
begrepp och sätts inom ett visst teoretiskt ramverk. Detta ledde bland 
annat just till att intervjuguiden inför fas 2 omarbetades efter de fyra hu-

79 Tio av de arton intervjuerna har jag själv transkriberat. De intervjuer jag inte transkribe-
rat själv lyssnade jag igenom och jämförde detta med utskriften. 
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vudteman som analysen av de första intervjuerna gett; biomedikalisering, 
farmakologisering, funktionalitet och kön.  

Reflektioner om etik och makt 
Etik är något som ofta brukar avhandlas genom att forskaren hänvisar till 
att ha följt en viss etisk kodex. Detta innebär exempelvis att betrygga 
läsaren att intervjuer och databehandling har byggt på informerat sam-
tycke, att deltagare i studien har fått skriftlig och muntlig information om 
projektet och dess syfte, att deltagarna informerats om att deltagandet i
studien är frivilligt, att materialet endast kommer att användas för forsk-
ning och så vidare. I denna studie har jag strävat efter att följa den etiska 
kodex som tas upp i Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (Veten-
skapsrådet 2011). Studien har också prövats och godkänts i den regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala (diarienummer 2010/125). I enlighet 
med etikkodex så har mina informanter i anslutning till varje enskilt in-
tervjutillfälle gett sitt samtycke till att jag spelat in intervjun. Deltagare i 
studien informerades även om att intervjumaterialet skulle behandlas 
konfidentiellt och i samband med transkribering avidentifieras (det vill 
säga vid transkriberingen har intervjupersonernas namn och andra uppgif-
ter som skulle kunna användas för att identifiera deltagare ändrats eller 
uteslutits.) 

De som anmält sig för att delta har informerats om syftet med studien 
samt har vid önskemål haft möjlighet att i förhand ta del av intervjugui-
den. Deltagarna har före och under intervjun informerats om sin rättighet 
att avstå från att svara på frågor om dessa upplevs som integritetskrän-
kande och om att de kan om de så önskar avbryta intervjun. Samtliga 
deltagare har informerats om sina möjligheter att ta kontakt efter inter-
vjun om behov uppkommer, och att kontaktpersonen kan vara behjälplig 
med att hänvisa till andra instanser om behov av ytterligare hjälp/stöd 
uppkommer i intervjusituationen eller tiden efter intervjun.  

Etik är dock en komplex fråga som handlar om så mycket mer än att 
bara samtycka till att delta eller inte delta. Samtycke är inte något som 
kan anses avslutat i och med att intervjupersonen innan diktafonen slås på 
samtyckt till att bli intervjuad. Samtycke är en pågående process som 
aktualiseras under hela intervjun, men även efter att intervjun är avslutad 
(Kalman och Johansson 2012). Under själva intervjun är samtycke som 
pågående process aktuell i form av en lyhördhet för vilka frågor som kan 
och bör ställas. Konkret innebar detta att jag vid ett par tillfällen då jag 
själv kände mig osäker frågade intervjupersonen om det kändes ok att jag 
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ställde den typ av fråga som jag ställde, och erinrade intervjupersonen om 
sin rätt att avstå från att svara på frågor om dessa upplevdes som integri-
tetskränkande eller av andra skäl upplevdes som något man inte kunde 
eller ville svara på.   

Även efter att intervjuerna avslutats är frågan om informerat samtycke 
aktuell. Informerat samtycke som process rör nämligen också intervjuper-
sonens föreställningar om vad det var de medverkade i. Vad hade mina 
intervjupersoner för föreställningar om vad det var för studie man sam-
tyckte till att medverka i? Motivet för beslutet att medverka i den här 
studien var för flera av kvinnorna att man upplevde att det fanns för lite 
forskning om kvinnor med ADHD. Man ville därför ”bidra till forskning-
en” utifrån en personlig övertygelse om att mer kunskap om kvinnor med 
ADHD ”behövs”. Intervjupersonernas föreställningar om vad forskning 
är och vad min forskning kunde förväntas bidra med för att förbättra situ-
ationen för gruppen kvinnor med ADHD var därmed viktigt för deras 
beslut att medverka i intervjun och i detta forskningsprojekt. Frågan om 
samtycke och deltagande är därmed något som berör inte bara etiska utan 
även epistemologiska och metodologiska frågeställningar. Den berör den 
komplexa frågan om vilken typ av kunskap en kvalitativ intervjustudie 
ger. Eller som en av mina intervjupersoner uttryckte det; ”Vad får du 
egentligen ut av de intervjuer du gör?”. Vilken typ av kunskap som gene-
reras vid en kvalitativ studie blev därför också en fråga som vi diskute-
rade under vissa av intervjuerna. Jag försökte beskriva och hoppas att jag 
också lyckades kommunicera vilken typ av kunskap som en kvalitativ 
studie om identitetsskapande, kön och neuropsykiatriska diagnoser som 
ADHD kan ge, att detta inte blir en studie som vill tala om hur kategorin 
kvinnor med diagnosen ADHD ’är’ utan som tvärtom vill problematisera 
förenklade och stereotypa föreställningar om kvinnor med diagnosen 
ADHD.  

Frågan om informerat samtycke blev för mig därmed också ett etiskt 
dilemma. De epistemologiska, metodologiska och teoretiska perspektiv 
som vägleder en kvalitativ studie är svåra att på ett enkelt sätt kommuni-
cera. Vad som kommer att ’komma ut’ ur en kvalitativ forskningsprocess 
är ju något som inte ens forskaren själv vet vid inledningsskedet då ju 
kunskap och slutprodukt växer fram successivt allteftersom analysen 
fortlöper. Om min strävan att skildra kvinnors diagnoserfarenheter från 
ett normkritiskt, denaturaliserande perspektiv överensstämde med inter-
vjupersonernas förväntningar och förhoppningar knutna till att ”ställa upp 
för forskningen” är därför inte helt säkert. Även om kvinnorna önskade 
bidra till ’forskningen’ är det inte säkert att det var just en denaturali-
serande och normkritisk typ av kunskap som dessa kvinnor ville bidra till. 
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Jag brottades därför mycket med frågan om det fanns en risk att de skulle 
komma att se sig som utnyttjade om avhandlingens analys och resultat-
diskussion inte avhandlade den typ av forskningsfrågor som de upplevde 
som mest centrala. Ett annat dilemma är om intervjupersoners uppfatt-
ningar och tolkningar av sin verklighet skiljer sig från vad som lyfts fram 
i en norm- och maktkritisk analys. (Ett exempelvis på ett sådant dilemma 
är exempelvis att göra anspråk på ett feministiskt epistemologiskt tolk-
ningsprivilegium när informanterna själva inte tolkar sig enligt en sådan 
referensram, för en diskussion om detta, se Ramanazoglu och Holland 
2002, s. 75 och Skeggs 1999, s. 221-252). Ett sätt att hantera detta di-
lemma kan vara att involvera forskningsdeltagarna i själva analysarbetet. 
Deltagarbaserad forskning är dock inte helt enkel att genomföra i prakti-
ken, och väcker också många frågor. Då merparten av intervjupersonerna 
uppgav att man inte var intresserade av att läsa intervjuutskriften och inte 
heller av att medverka i en uppföljningsintervju är frågan hur många som 
skulle haft tid och intresse av att engagera sig i det tidskrävande analys-
arbetet.80 Att involvera andra kvinnor än de som intervjuats i själva ana-
lysprojektet genom att diskutera resultatet av intervjuerna i fokusgrupper 
var en tanke jag också hade. Att låta kvinnor med ADHD få en mer aktiv 
roll som medforskare skulle ha varit syftet med en sådan ’intressegrupps-
validering’. Detta hade också kunnat tillföra studien ytterligare fördjup-
ning. Jag övergav dock upplägget med intressegruppsvalidering genom 
fokusgruppintervjuer då jag bedömde att detta skulle bli svårt att göra 
inom de tidsramar jag hade.   

Makt och etik hänger ihop och frågor om makt är särskilt viktigt att 
beakta när det gäller forskning om så kallade ’marginaliserade grupper’. 
En studie om marginaliserade grupper kan (trots goda intentioner) bidra 
till ett vidmakthållande av förtryck genom att konstruera denna grupp 
som avvikande (för en diskussion om detta se Barron 1999). Som tagits 
upp tidigare i detta kapitel så har jag vid urval av deltagare till denna 
studie utgått från kategoriseringen ’vuxen kvinna’ som kriterium för att 
delta. Att ha gruppen ’kvinnor’ som studieobjekt riskerar att återskapa 
stereotypa bilder och föreställningar  om kvinnor då den utgår från skill-
nader snarare än likheter mellan kvinnor och män. Att utgå från kategori-
seringen ’kvinna’ riskerar också att återskapa kvinnor som en homogen 
snarare än heterogen kategori (för diskussion om kritik mot homogenise-
ring av kategoriseringen ’kvinna’ se Ramanazoglu och Holland 2002, 
s. 107-120). På samma sätt reproducerar en studie om ’personer med 

80 Se Peuravaara (2014) för en diskussion om dilemman vid deltagarbaserad forskning.
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diagnosen ADHD’ konstruktionen av detta som en avvikande grupp, och 
kan därmed också ses som en slags reproduktion av förtryck.81

Om jag själv utövat makt och förtryck genom att använda kategorise-
ringar som ’kvinnor’ och ’ADHD’ i denna studie är en fråga som jag 
såväl före, under som efter intervjuerna försökt reflektera över. Jag har 
reflekterat kring om de frågor jag ställde, mitt sätt att fråga och den ana-
lys jag gör skulle kunna anses som förtryckande (vilket jag strävat efter 
att inte vara). Genom att utgå från ett normkritiskt perspektiv på kon-
struktioner av normalitet/avvikelse såväl när det gäller kön som funktio-
nalitet har min intention varit att ställa frågor om och tolka berättelser 
kopplade till att kategoriseras som/kategorisera sig själv som en kvinna 
med ADHD på ett sätt som i minsta möjliga mån reproducerar socialt 
förtryck. Även om jag valt att utgå från tillskriven (och erfaren) könsi-
dentifikation som ’kvinna’ i denna studie, och under intervjuerna diskute-
rat informanternas erfarenheter utifrån positionen ’kvinna’ har jag också 
försökt motverka en homogenisering av deras erfarenheter. Genom att 
välja att tala om konstruktioner av femininiteter i pluralis och genom att 
lyfta in begrepp som maskulina varianter av femininiteter har min avsikt 
varit att lyfta fram inte bara likheter och samstämmigheter vad gäller 
’kvinnors erfarenheter’ utan också skillnader. När det gäller frågor som 
rört ADHD och funktionalitet har jag även där strävat efter att vägledas 
av ett normkritiskt perspektiv. Funktionshinderforskaren Michael Oliver 
(1990, s. 7) menar att ett sätt att som forskare arbeta normkritiskt är att 
inte lägga fokus på individuella begränsningar utan istället ställa frågor 
som lokaliserar orsakerna till funktionshindret till den fysiska och sociala 
miljön. Jag har därför genomgående försökt ställa frågor som öppnar upp 
för reflektioner om funktionalitet i relation till sociala strukturer.  

Sammanfattning och introduktion till analyskapitlen
Jag har i detta kapitel diskuterat centrala metodologiska frågeställningar 
för avhandlingen, presenterat hur den empiriska studien genomförts samt 
lyft reflektioner kring frågor om makt och etik. I de fyra följande kapitlen 
kommer ni nu att få möta röster från de sexton kvinnor som deltagit i 
studien.  

De första två analyskapitlen berör olika aspekter av hur kvinnorna 
konstruerar sin identitet i relation till en biomedikaliserande diskurs. I 
analyskapitel 5 diskuteras självpresentationer i relation till en diagnostisk 
diskurs, det vill säga att bli kategoriserad som och att kategorisera sig 

81 För diskussion om dilemmat med att i forskning ge marginaliserade grupper ’röst’ utan 
att samtidigt reproducera förtryck se Spivak (1988).
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själv som en person med diagnosen ADHD. Detta kapitel tar upp olika 
dimensioner av att tala om och förstå sig själv som ’kvinna med ADHD’ 
där kvinnorna i studien genom att tolka och använda en biomedicinsk 
diskurs ses som biomedicinska aktörer. Kapitel 6 lyfter fram den aspekt 
av biomedikaliseringsprocessen som rör medicinering och hur kvinnorna 
förhåller sig till att reglera självet genom medicinering. Kvinnorna i stu-
dien ses som farmakologiska aktörer då de förhåller sig till fördelar och 
nackdelar med att medicinera eller inte medicinera och gör avvägningar 
hur mycket medicin de ska ta och när.   

De två kapitlen som följer fokuserar på identitetsskapande narrativ 
som positioneringar i relation till maktordningarna funktionalitet, ålder 
och kön. I kapitel 7 diskuteras förställningar om självet som normalt eller 
avvikande vad gäller konstruktioner av funktionalitet. Här tas upp hur
vissa diskurser som används konstruerar en förståelse av den egna krop-
pen som en defekt och funktionsnedsatt kropp, men att denna förståelse 
också problematiseras och kontrasteras genom att ställas mot mer norm-
kritiska diskurser. I kapitel 8 analyseras hur föreställningar om feminini-
tet och maskulinitet överförs till diagnosen, samtidigt som könade kon-
struktioner av diagnosen reproducerar och upprätthåller föreställningar 
om kön.  
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5. Att diagnostisera och biomedikalisera 
självet  

I detta kapitel ligger fokus på intervjupersonernas beskrivningar av vad 
ADHD är och hur de ser på sig själva i relation till att de fått och lever 
med denna diagnos. Identitetskapande i relation till att få en psykiatrisk 
diagnos kan beskrivas som en process som innebär att tillägna sig och 
använda en biomedicinsk terminologi för att beskriva och förstå sig själv 
(Lafrance 2007, 2009). I detta kapitel kommer jag därför också att lyfta 
fram om, och i så fall hur, kvinnornas berättelser om sig själva i relation 
till diagnosen kan ses som en biomedikalisering av identitet.  

Kapitlet inleds med en analys av vad det innebär att ’få’ diagnosen 
ADHD, det vill säga den process som leder till att kvinnorna börjar kate-
gorisera sig själva och kategoriseras av andra som en person med diagno-
sen ADHD. Som lyfts fram tidigare utmärks ADHD hos vuxna av en hög 
grad av självdiagnostisering och erfarenheter av att få en diagnos analyse-
ras i kapitlet genom att en distinktion görs mellan att få en formell medi-
cinskt sanktionerad diagnos och att själv diagnostisera sig.  

Identitetsskapande i relation till att få och leva med diagnosen analyse-
ras sedan som en fråga om att tillägna sig, men också göra motstånd mot 
biomedikalisering av identiteten. I teorikapitlet beskrevs biomedikali-
seringsprocesser som en del av biomakten. Denna makt är dock inte total 
utan biomedikaliseringen av identiteten är också föremål för tvivel och 
ifrågasättanden. I kvinnornas berättelser uttrycks detta i form av retoriska 
konflikter som i sin tur visar på ideologiska dilemman mellan motstridiga 
diskurser. Dessa retoriska konflikter visar på kvinnorna hur kvinnorna 
förhandlarbiomedikaliseringens och också biomaktens gränser. Förhand-
lingar av biomedikaliseringens gränser och räckvidd innebär att kvin-
norna å ena sidan kan använda diskurser som biomedikaliserar identitet 
och på så sätt reproducera biomakten, och å andra sidan, genom att an-
vända andra alternativa och konkurrerande diskurser även göra motstånd.  
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Att få en diagnos kontra att diagnostisera sig själv 
I teorikapitlet såg vi att en diagnos kan förstås både som en händelse och 
en process. En diagnos kan ses som något man får vid en tidpunkt som 
kan dateras exakt, nämligen då man får veta resultatet av en formell dia-
gnosutredning och av det medicinska systemet kategoriseras som en per-
son med diagnosen ADHD. Då jag i intervjuerna ställde frågan ”När fick 
du din diagnos? var det just denna tidpunkt som kvinnorna refererade 
till.82 En traditionell syn på diagnostisering utgår också från att det är 
läkaren som ger diagnosen till patienten. Patienten förutsätts inte komma 
till läkaren och tala om för läkaren vilken diagnos man tror att man har. 
Det är läkaren som förutsätts tolka symtom och sjukdomstecken, klassifi-
cera och transformera det subjektiva ’lidandet’ till medicinens språk och 
en hanterbar och organiserad medicinsk entitet enligt det medicinska 
systemets logik (Jutel 2009, s. 287, se även Balint 1964, Hunter 1991, 
Frank 1995).  

Några av kvinnorna skildrar också erfarenheter av att i en utredning 
’få’ diagnosen tilldelad sig i mötet med den medicinska professionen. 
Ulrika beskriver exempelvis hur det kommer som en total överraskning 
för henne när den psykolog hon träffar för vad hon själv ser som en ut-
mattningsdepression plötsligt berättar för henne att hon har ADHD:  

Ulrika: Jag reflekterade inte alls över det. Hade kanske varit sjukskriven 
ett halvår […] Så det var en av de sista gångerna jag gick och pratade med 
henne [psykologen]. Då sa hon att: […] ”I dessa papper här så står det att 
du har ADHD.” ”Va?” sa jag. ”Ja, det är ett test här och det visar 
att…liksom…ja…” Då var ju det ett första steg till en ADHD-diagnos. 
[…] Jag kände mig skitkränkt. Och jättelurad. […] Jag kände mig helt 
borttappad. Och jag tänkte att hur länge har hon vetat det? Hur länge har 
hon suttit där med sina papper och pratat med mig och… mm så där? 

För Ulrika blir ADHD en diagnos hon får av vården. Hon beskriver upp-
levelsen av att få diagnosen på detta sätt som en kränkning. Också Maria 
beskriver erfarenheterna av att få den formella diagnosen som en chock-
artad upplevelse: 

Maria: När man får en diagnos så blir det ju ändå som en … chock och 
[…] Jag menar det var ändå att … det var väl lite alltså, man accepterar ju 
efterhand att man har en diagnos men det är ändå så här första anblicken 
[skrattar] eller vad man ska säga så blir det … så kände jag i alla fall att 
det blev liksom som en… som en lite chockupplevelse så. 

82 Denna tidpunkt varierade från två månader upp till sex år. Se Bilaga 5 för översikt över 
hur länge kvinnorna i studien uppgav att de haft diagnosen ADHD. 
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Att ’få’ diagnosen på det sättet är dock inte något som stämmer in på hur 
flertalet av kvinnorna beskriver diagnostiseringsprocessen. Ofta har man 
istället haft en mycket mer aktiv roll. Flera har långt innan de utreds re-
dan diagnostiserat sig själva och varit mer eller mindre övertygade om att 
de har ADHD. Det stämmer med uppfattningen om ADHD hos vuxna 
som en diagnos som präglas av en hög grad av självdiagnostisering (jfr 
s. 32). Ett exempel på det är Ylva som beskriver hur hon betraktade sig 
själv som en person med diagnosen ADHD redan innan hon uppsökte 
läkare för att be om en utredning: 

Ylva: Jag [har] berättat, pratat med mamma […] väldigt mycket […]. 
Och då så har hon påpekat flera gånger att det låter som … ja, att det kan 
vara symtom på ADHD då. […] Hon och jag har diskuterat mycket om 
det här fram och tillbaka och kommit fram till liksom mer och mer punk-
ter som verkar stämma in. Ja, och då har jag känt det liksom att ja, ef-
tersom det bl a är ärftligt att få det då, och jag har känt faktiskt att jag 
tycker att det är jobbigt med de här problemen. Det var då som jag tänkte 
att jag kan alltid göra ett försök och se om det leder någon vart.  

[…] Kitty: Kände du jag har det här eller kände du att jag vet inte, jag gör 
en utredning för att få se? 

Y: Nej alltså jag kände mig ganska säker på att jag… att det lutade åt det 
hållet, att jag har det.  

Ylva berättar om hur hon konsulterar sin mamma som har diagnosen 
ADHD och beskriver vad hon upplever vara problematiskt för henne.
Ylvas mamma får här två roller, dels blir hon som person som själv har 
diagnosen en ’lekmanna ADHD-expert’. Även tankar om ärftlighet spelar 
in i Ylvas självdiagnostisering. Att hon har ADHD framstår som mer 
sannolikt för Ylva eftersom hennes mamma har det.

Även Anita, Birgitta, Helena, Camilla, Natalie, Emma och Malena har 
alla mer eller mindre diagnostiserat sig själva innan utredningen gjordes 
och de fick en formell diagnos. Gemensamt för dem är precis som för 
Ylva att de redan har någon i familjen som har diagnosen ADHD.83 Igen-
känning, tankar om ärftlighet och att vara delaktig i barnens utredningar 
är det som leder fram till steget att be om en utredning även för sig själv. 
Emma beskriver hur hon då hon tog del av sina barns utredningar kände 
att ”varenda grej” som står om barnen också stämde in på henne, och hon 
ber därför om att också hon ska utredas för ADHD. Även Anita beskriver 

83 I Ylvas fall är det hennes mamma, och de andra kvinnorna har ett eller två barn som har 
diagnosen. 
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hur hon kände igen sig själv när hon satt och fyllde i frågor i samband 
med sin sons ADHD-utredning: 

Anita: Och så skulle jag börja kryssa och så började jag sitta och fnissa så 
där: ”Det här är inte sant, det här är ju jag!” Det vart för mycket ’det här 
är jag’. Och då fick jag en sån här hmm, jag kanske ska göra det här själv. 
Och se vad det blir för nånting. Ja, det var en klockren ADHD det [skratt]. 

Att vara delaktig i barnens utredningar är ofta det som sätter igång en 
självdiagnostiseringprocess hos de kvinnor som självdiagnostiserat. Un-
der denna fas finns också mer indirekta kontakter med medicinska pro-
fessioner. Anita har samtal med personalen på det ställe där sonen blir 
utredd och får då höra att det inte är så konstigt om hon som mamma 
känner igen sig i sin son eftersom ADHD ”brukar ju komma någonstans 
ifrån” och ”kan vara ärftligt”. 

Diagnosen som uppenbarelse och bekännelse  
Diagnoser kan som nämnts tidigare förstås som både en händelse och en 
process. Som händelse kan den som sagt beskrivas som den tidpunkt då 
man får veta resultatet av den formella diagnosutredningen. Som vi såg i 
föregående avsnitt är självdiagnostisering dock för flertalet av kvinnorna i 
denna studie något som föregått den formella händelsen att få diagnosen. 
Vi såg också att identifikationen med diagnosen var en process som för 
flera hänger samman med att erfara likhet med sina barn. En annan väg 
till självdiagnostisering är att som förälder till ett barn med ADHD få 
information och föreläsningar om diagnosen på föräldrautbildningar och 
kurser. Natalie beskriver sin väg till diagnosen som något som går via en 
föräldrautbildning där hon lyssnade på en vuxen kvinna som föreläste om 
sin egen ADHD-diagnos.  

Natalie känner igen sig själv i kvinnans berättelse och börjar misstänka 
att även hon har ADHD. En process sätter igång hos Natalie och hon 
beskriver hur hon en morgon övermannas av en plötslig känsla i form av 
en insikt, ett starkt och känsloladdat ögonblick av visshet om att hon,
precis som kvinnan hon lyssnat på, har ADHD: 

Natalie: Sen på måndagmorgon […] Då skulle jag öppna på fritids och 
satt i bilen på väg till jobbet och så började jag bara tokgråta högt och hy-
steriskt […] tårarna bara sprutade liksom. […] jag var tvungen att stanna 
för jag såg inte ens vart jag körde. […] Och så ringde jag till min sambo: 
”Jag tror att jag också har ADHD!” […] Han bara: ”Ja, Natalie det tror 
jag också att du har!” [skratt] Så då vart jag så här: ”OK, tror du det?” Nej 
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jag sa så här: ”Jag tror fan också att jag har ADHD!” Eller jag nästan 
skrek det. 

Natalie skildrar hur hon kommer till diagnosinsikt som en plötslig uppen-
barelse. Diagnosen som insikt kan också förstås som att Natalie genom 
akten att bekänna diagnosen införlivar den i sin identitet. Foucault (2002) 
beskriver bekännelsenarrativ som ett centralt element i det moderna sam-
hället. Den moderna människan har, menar Foucault, blivit ett ”bekännel-
sedjur” i ett ” bekännande samhälle” (ibid., s. 76f). Bekännelsen beskri-
ver Foucault som en av två former att producera sanning. Den andra for-
men av sanning är den som produceras inom vetenskapen, ”den veten-
skapliga utredningsprocedurens” sanning (ibid., s. 81). Mellan dessa två 
sanningar, mellan bekännelsens sanning och vetenskapens sanning råder 
också ”interferens” det vill säga ett samspel (ibid.). Diagnosmanualers 
beskrivningar av symtom och kriterier, utredningsprocedurer i form av 
skattningsskalor och mätinstrument och inte minst genom den kliniska 
värderande blicken skapas det Foucault benämner som den vetenskapliga 
utredningsprocedurens sanning. Den andra formen av sanning är diagnos-
insiktens sanning. Den vetenskapliga sanningen om ADHD behöver 
också bekännelsens sanning, den sanning som emanerar ur diagnosinsikt 
och vittnesmål, de personliga diagnosberättelserna. Diagnosinsikten gör 
diagnosen sann för individen. Diagnosinsikten markerar en vändpunkt i
den personliga livsberättelsen. När subjektet bekänner diagnosen blir den 
subjektivt sann. Det leder till att man ser sig själv på ett nytt sätt. Bekän-
nelsen kan ta sig olika uttryck. Det kan vara en bekännelse som individen 
håller för sig själv. Bekännelsen kan också vara mer utåtriktad och resul-
tera i en önskan att berätta offentligt om sig själv och sin diagnos, att bära 
vittnesbörd till andra.84     

För att förstå variationer i erfarenheter av att få diagnosen ADHD både 
som process och händelse är det viktigt att ha med sig en förståelse av 
diagnosprocessen som något som skapas genom att dessa två former av 
’sanningar’ möts. Vetenskapligt producerad sanning och diagnosinsiktens 
eller bekännelsens sanning samverkar och samspelar på olika sätt med 
varandra. De kan förstärka varandra men individens upplevelser av sig 
själv som en person med ADHD kan också ifrågasätta den vetenskapliga 
procedurens sanning. Relationen mellan dessa kan fångas i nedanstående 
modell:  

84 I flera av kvinnornas berättelser om skeenden som lett fram till att de börjat tänka på sig 
själva som personer med ADHD finns drag som bär likhet med religiösa omvändelse-
narrativ. Diagnosinsikten skildras som en plötslig uppenbarelse av en högre sanning. Den 
beskrivs också som en känslomässigt stark upplevelse.
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Figur 1. ADHD-diagnostiseringsprocessen 

En viktig poäng med att analytiskt skilja på den vetenskapliga utred-
ningsprocedurens sanning och individens sanning i form av diagnosinsikt, 
är att det kan synliggöra hur central lekmanna- eller självdiagnostisering 
är vad gäller en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD. Självdiagnostise-
ring hänger visserligen också den samman med och är beroende av medi-
cinskt vetande men identifikationen av sig själv som en person med dia-
gnosen ADHD är inte något som behöver testas och utredas formellt för 
att uppstå. Man kan tänka sig att en identitet som en person med ADHD 
kan finnas utan att behöva bekräftas genom en formell diagnos.85 Fram-
förallt kan man tänka sig att om man identifierar sig med diagnosen men 
inte upplever att den orsakar några problem i tillvaron finns inte samma 
behov av få en formell utredning. Kvinnorna som deltar i denna studie 

85 För utveckling av diagnoser, sjukroll och legitimitet se Stone (1984), Parsons (1951),
Åsbring och Närvänen (2003), Crossley och Crossley (2001). Se även Wendell (1996),
Dumit (2006) och Jutel (2009).
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har dock inte stannat vid en lekmannadiagnostisering utan de har upplevt 
ett behov av att få sin diagnos formellt bekräftad. Den formella medi-
cinska diagnosen är viktig då den ger tillgång till resurser och legitimitet. 
Något som kommer att tas upp längre fram är den formella diagnosen av 
flera av kvinnorna upplever som nödvändig för att få tillgång till läkeme-
del och andra insatser som de anser sig ha behov av. Att få en lekmanna-
diagnostisering sanktionerad genom en formell diagnos ger också socialt 
erkännande och legitimerar upplevd ohälsa och lidande (Glenton 2002). 
Denna avhandling kommer dock inte i första hand fokusera på de 
aspekter som hänger samman med den formella diagnosen. Istället kom-
mer mer existentiella aspekter av att kategorisera sig själv som en person 
med diagnosen ADHD att lyftas fram. Detta innebär att jag framför allt 
kommer att rikta fokus mot olika aspekter av diagnosen som hänger 
samman med hur diagnosen upplevs som subjektivt sann av den som ser 
sig själv som en person med denna diagnos. Hur bilden av vem man är 
påverkas av att ses och se sig själv som en person med denna diagnos är 
det som denna avhandling framförallt är intresserad av att undersöka.  

Att tolka sitt själv i relation till diagnosen 
Vi såg i föregående avsnitt hur några av kvinnorna beskriver erfarenheten 
av att få diagnosen som chockartad, men också att flera av kvinnorna 
redan självdiagnostiserat och snarare sökte den formella medicinska ut-
redningen och diagnosen för att få en bekräftelse på något de redan upp-
levde som sant på ett personligt plan. Oavsett hur diagnosprocessen bör-
jat, om den börjat med att man tillskrivs diagnosen eller om man själv 
sökt diagnosen, så innebär den en process av att införliva diagnosen i
identiteten. Fortsättningsvis i detta kapitel kommer olika effekter av att 
börja betrakta sig som en person med diagnosen ADHD att utvecklas. 
Som jag tog upp i inledningen av kapitlet kan identitetsskapande i relat-
ion till att få en psykiatrisk diagnos förstås som att tillägna sig och an-
vända sig av en biomedicinsk terminologi för att beskriva och förstå sig 
själv. På vilket sätt kvinnorna i studien använder diagnosen för att för-
klara och förstå olika aspekter av självet, och om de kan sägas göra det 
inom ramen för en biomedikaliserande tolkningsram kommer därför att 
tas upp i de följande avsnitten.  
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Diagnosen som förklaring
Merparten av kvinnorna beskriver en positiv effekt av att identifiera sig 
med diagnosen i det att de därigenom får en förklaring till att de upplevt 
sig som annorlunda. Flera av kvinnorna skildrar sin barndom som präglad 
av att de känt sig annorlunda och ’fel’. Diagnosen blir en bekräftelse av 
att deras känslor av att de inte är som andra är sanna, och placerar känslor 
av utanförskap och exkludering i en biomedikaliserande tolkningsram.
Sofia beskriver de dubbla känslorna det ger. De diagnoser hon fått 
(ADHD och Asperger) blir en bekräftelse på att hon varit och är avvi-
kande och ”konstig”. Samtidigt som diagnoserna förstärker Sofias känsla 
av att vara annorlunda än andra ger de också en lättnad. Hon får sina
känslor av att vara avvikande tydligare definierade, och kan förklara var-
för hon känt sig ’fel’ och ”konstig” i jämförelse med andra:

Sofia: Under mina uppväxtår har jag alltid tyckt att jag var konstig, utan 
att veta varför, jag har bara känt mig konstig. […] Jag har alltid känt att 
det är något som inte stämmer men aldrig riktigt vad det är som inte 
stämmer. Och om det är en diagnos så vill jag veta det för att då skulle jag 
inte behöva känna mig konstig bara utan veta vad det beror på. […] Det 
känns mer som en förklaring till varför jag gått runt och känt mig konstig. 
Nu känner jag mig inte lika konstig, nu har jag papper på att jag är knäpp 
i stället. 

Även Ingrid beskriver hur diagnosen ger henne en förklaring till varför 
hon känt ett utanförskap:

Ingrid: Nånstans så kände man ju att man inte hörde hemma liksom med 
dem. […] För dem har det ju gått bra liksom, passerat en annan helt och 
hållet liksom. Så att det är väl lite sån’t man tänker på. Ja, det är lätt att 
tänka att det berodde på min ADHD. Och så känner man ju liksom jo men 
det gjorde det och så har man liksom löst det. […] Idag tror jag inte jag 
tänker lika mycket på varför. Utan nånstans så har jag löst det med att jag 
har haft diagnosen. 

Det sätt som Ingrid beskriver sig som avvikande på formulerar hon som 
att hon inte upplever sig vara lika framgångsrik som sina jämnåriga kam-
rater. Det kan hon förklara med ADHD-diagnosen. Diagnosen blir där-
med något som Ingrid också använder för att förklara skillnader i status 
mellan henne och andra. Ingrid menar att hon grubblat mycket på varför 
andra lyckats där hon själv upplevt sig misslyckas. Diagnosen gör att hon 
upplever sig få en förklaring till sina egna upplevda tillkortakommanden i 
livet. 
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Flertalet kvinnor beskriver diagnosen som en lättnad. Lättnaden är 
kopplad till att få just en förklaring och, vilket lyfts fram i tidigare forsk-
ning, den egna erfarenheten av sig själv som avvikande blir mer speci-
fik.86 Tidigare mer diffusa känslor av att vara annorlunda blir på så sätt 
kopplade till en mer tydlig och biomedikaliserad avvikaridentitet. Som 
nämnts tidigare är en av drivkrafterna till en biomedikalisering av pro-
blem något som hänger samman med en längtan efter att få svar (se Car-
penter Song 2009). Att få en diagnos upplevs ge svar på frågor om varför 
man är som man är, varför man fungerar på ett visst sätt, och varför man 
haft vissa svårigheter i livet. Samtidigt som diagnosen ger ett språk för 
dessa erfarenheter, och detta upplevs som en positiv effekt beskrivs också 
mer negativa aspekter av att få en diagnos och biomedikalisera självet. 
Innan jag går in på negativa aspekter av en biomedikalisering av identite-
ten kommer jag dock först fördjupa diskussionen av hur identiteten bio-
medikaliseras genom diagnosen.  

Att biomedikalisera sin identitet  
Som nämnts tidigare kan detta med att få en psykiatrisk diagnos förstås 
som att tillägna sig och använda sig av biomedicinsk terminologi för att
förklara och förstå självet. Det kan vara att få och att söka kunskap om 
den specifika diagnosen, ta del av forskningsrön om sin diagnos och hålla 
sig informerad om olika behandlingsformer. Att genom diagnosen bio-
medikalisera sin identitet innebär dock också att på ett mer övergripande 
plan förstå sitt själv genom förklaringsmodeller som utgår från en syn på 
människan som biologisk kropp. Graden av biomedikalisering av identi-
teten varierar också från person till person beroende på hur mycket en 
person med en diagnos läser in sig på och tar till sig av biomedicinskt 
orienterad kunskap. Sulik (2009) använder begreppet ”teknovetenskaplig 
identitet” (”technoscientific identity”) [TSI] för att beskriva hur en bio-
medicinsk kunskapssyn och vetenskaplig terminologi överförs till indivi-
den. Sulik menar att ett kännetecken för TSI är att biomedicinska klassi-
fikationer inte bara blir något man använder för att beskriva sig själv utan 
också gör en till den biomedicinska klassifikationen:  

Instead of acknowledging that one has a particular biomedical classifica-
tion, the TSI encourages the person to become – think of oneself in terms 
of – the classification. (Sulik 2009, s. 1060)

86 Se Andersen Lundemark (2009).
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TSI manifesterar sig hos kvinnorna i studien exempelvis då de refererar 
till sig själva i termer av biologiska processer. Ett exempel på detta är 
Cajsa som beskriver sitt själv som signalsubstanser: 

Cajsa: I och med att jag fick diagnosen fick jag […] medicin med två 
stycken signalsubstanser […] serotonin och noradrenalin. Det gjorde att 
frekvensen på de här sinnesstämningarna slätades ut lite samtidigt som 
man klipper av toppar och dalar […] Men det räcker inte att kapa toppar 
och dalar för min frekvens är så snabb. Så även om jag inte har fullt utslag 
för att jag har den här serotoninmedicinen så blir ändå frekvensen mellan 
toppen och dalen, även om de är kapade, det blir för många toppar och 
dalar per tidsenhet liksom. Och det är fruktansvärt kämpigt att gå från 
lycklig till depression, då kan man slå däremellan 5 gånger på en 
förmiddag, jag blir som en trasa, jag orkar ingenting […] det är 
frekvensen på en rätt så liten tidsenhet. 

Cajsa förhåller sig till växlingar mellan känslor som lycka och nedstämd-
het genom att tala om dessa som frekvenser av signalsubstanser. Hon 
framställer sig därmed som ett neurokemiskt själv87 genom att tala om sitt 
själv som en effekt av olika biokemiska processer. Konstruktioner av ett 
neurokemiskt själv innebär att vilka vi är och hur vi agerar, i vilken ut-
sträckning vi är ledsna, glada eller arga relateras och förstås som resultat 
av balans respektive obalans i kroppen vad gäller nivåer av serotonin, 
noradrenalin och dopamin.  

Att biomedikalisera identiteten genom att använda sig av en teknove-
tenskaplig terminologi manifesterar sig också i de metaforer som används 
för att förklara, beskriva och förhålla sig till den egna kroppen. Genom att 
Cajsa beskriver sin kropp med ett begrepp som frekvens framställs hennes 
kropp som en biokemisk maskin, ett objekt som hon genom mediciner 
försöker få kontroll över.88 Om vi återknyter till figur 1 där jag beskrev 
diagnosens sanning som två former av sanningar, vetenskapligt produce-
rad sanning och sanning som bekännelse, så kan TSI sägas vara ett sätt på 
vilket vetenskapligt producerad sanning förankras i självförståelsen. Ve-
tenskaplig sanning om människan som biologisk organism manifesterar 
sig i utsagor om självet som biologisk kropp. 

Som belyses av citatet ovan så innebär en biomedikalisering av identi-
tet i relation till att få en psykiatrisk (eller neuropsykiatrisk diagnos) 
också att gå från att söka svaren på varför man är som man är eller varför 
livet blivit som det blivit i omgivningen och yttre skeenden till att istället 

87 Se diskussion i teorikapitel s. 61, se även Rose och Novas (2005), Rose (2007), Rose 
och Abi-Rached (2010).
88 För medicinens metaforer och synen på kroppen som maskin inom medicinen se Martin 
(1994).
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söka svaren i det Holmberg (2005, s. 30) beskriver som biologins fokus 
på ”dolda kroppsliga system”. Sofia beskriver diagnoserfarenheten som 
att gå från att tolka sina problem som en reaktion på händelser hon varit 
med om till att istället, efter kontakter med psykiatrin, alltmer börja förstå 
problemens orsaker som något som finns i hennes kropp. Sofia berättar 
om hur hon en tid efter att hon bevittnat ett mord får vad hon benämner 
som panikångestattacker, och det är med anledning av detta som hon tar 
kontakt med psykiatrin. Sofia hänvisas från psykiatrin till öppenvården 
där hon får fylla i utredningar och formulär som gör att hennes psykolog 
och läkare börjar misstänka att det finns något ’bakomliggande’ under 
hennes panikångestattacker. Sofia får först en Asperger-diagnos vilken 
efter ytterligare ’grävande’ i hennes ’personliga historia’ kompletteras 
med en ADHD-diagnos. Sofias kontakt med psykiatrin resulterar i att 
fokus flyttas från en yttre händelse (reaktioner på en traumatisk händelse) 
till hennes biologiska kropp och till inre processer.  

Även Natalie beskriver ett förlopp där hon gradvis, via olika diagno-
ser, flyttar fokus från sociala och yttre omständigheter till sitt neuroke-
miska själv och sin hjärna. Inledningsvis placerar hon orsaken till att hon 
blev sjukskriven i sociala och yttre omständigheter. Sitt ’sammanbrott’ 
ser hon som en reaktion på uppslitande skilsmässa, tidigare relation med 
våldsam man, svårigheter att få tiden att räcka till för barnens behov, 
egna behov och yrkeslivets krav. Natalie blir också först sjukskriven med 
diagnosen utmattningsdepression, men denna ändras senare till en 
ADHD-diagnos. Genom byte av diagnos flyttas fokus mer och mer från 
yttre skeenden till inre biologiska, till Natalie som biologisk kropp. Båda 
diagnoserna förutsätter ett samspel mellan Natalies ’biologiska kropp’
och hennes omgivning, men hennes första diagnos, utmattningsdepress-
ion, har tydligare kopplingar till yttre sociala faktorer. Natalie ses där 
fortfarande på ett sätt som ’normal’ så till vida att hon kan upplevas rea-
gera normalt på pressande levnadsomständigheter. Från utmattningsde-
pressionen går dock Natalie vidare till en ADHD-diagnos som inte be-
skriver hennes kroppsliga symtom som en normal reaktion på stress hon 
utsatts för utan istället lägger större fokus på kroppen som orsak till hen-
nes problem i livet.  

Båda diagnoserna innebär således en biomedikalisering av erfarenheter 
men det finns en skillnad i hur mycket tonvikt som läggs på ’det sociala’ 
respektive ’det biologiska’. Där en diagnos som utmattningsdepression 
lägger större vikt vid den biologiska kroppen i samspel med sociala om-
ständigheter flyttas alltså med diagnosen ADHD tyngdpunkten’längre in’ 
i den ’biologiska kroppen’. Istället för en biologisk kropp i samspel med 
sin omgivning framställs ’ADHD-kroppen’ som mer statisk. Synen på 
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den egna kroppen förändras därmed från att se sin kropp som något som 
reagerar på sin omgivning till att se den egna kroppen som patologiskt 
avvikande i jämförelse med ’den normala kroppen’. 

Att ha en kropp med ett ”inbyggt konstruktionsfel”
Förändrat fokus från yttre sociala förklaringar till inre biologiska proces-
ser innebär som togs upp i föregående avsnitt att synen på den egna krop-
pen förändras. Susanna beskriver hur hon innan hon fick diagnosen såg 
sig själv som normal. Eventuella hinder såg hon som något hon skulle 
kunna komma till rätta med om hon bara arbetade hårt. En konsekvens av 
att få diagnosen ADHD beskriver Susanna som att hon börjar se sin 
kropp som avvikande och defekt istället för normal: 

Susanna: Vilket trauma egentligen att gå igenom den där utredningen. 
[…] Det kommer fram sådana saker, det var inte bara det att det var 
någonting som kanske eventuellt hade hänt under uppväxten som gjorde 
att man var lite strulig utan det var något inbyggt konstruktionsfel på mig. 
[…] Det var som att hoppet att jag också skulle kunna klara det som alla 
andra klarade, det var som att det försvann. 

Då Susanna går igenom ADHD-utredningen beskriver hon detta som att 
fokus i problemformuleringen flyttas. Det handlar inte längre bara om 
uppväxtförhållanden utan problemet finns i henne. Hon har en kropp med 
ett ”inbyggt konstruktionsfel”. Susanna beskriver hur detta får henne att 
börja tvivla på att hon kommer att kunna leva det liv hon vill leva, göra 
de saker som hon vill göra och nå upp till de mål hon ställt upp för sig 
själv.  

Även Cajsa beskriver sin kropp på ett sätt som får den att framstå som 
avvikande och defekt. Då hon ska beskriva varför informationsteknolo-
giska förändringar och nya organisationsformer inneburit problem för 
henne i hennes arbete som förskolelärare förlägger hon en stor del av 
detta problem i sig själv:  

Cajsa: Jag har en lång processtid eller jag har en låg processkapacitet. 
[…] det tar lång tid för mig att processa information och kunskap. [Vid 
omorganisationen blev] informationsflödet via nätet […] mycket större 
och jag kan inte sitta på jobbet och läsa mail därför att där rör sig alla, jag 
blir avbruten, lättstörd […]  Det går för fort i dag för mig helt enkelt. Att 
ha låg processkapacitet är helt enkelt, jag är långsam, långsammare än en 
normalmänniska, så är det. Men jag […] har en jämförelsevis hög 
intellektuell kapacitet liksom och det känner ju jag i mig själv […] Jag 
fattar snabbt och jag lär mig, men om jag får för mycket flöde av olika 

103



informationer så trillar det ur systemet liksom. Det är det som händer, jag 
hinner inte lägga in det, jag blir inte fokuserad, det blir för mycket. 

Cajsa beskriver sina problem på sin arbetsplats som något som är svårt att 
hantera för henne. Genom metaforer hämtade från den informationstek-
nologiska sfären framställer hon sig som innehavare av en hjärna med 
”låg processkapacitet” och ”lång processtid”, det vill säga långsammare 
än ’normala människor’ vad gäller att hantera och processa information. 
Genom att objektifiera sig själv och beskriva sig själv som att hon har 
”låg processkapacitet” lokaliserar Cajsa problemet till sin egen 
kropp/hjärna. Istället för att ifrågasätta organisationsförändringar och 
vilka krav som ställs på förskolelärare framställer sig Cajsa som att hen-
nes hjärna orsaker problemen. Hon framställer sig själv som en person 
med en hjärna med sämre kapacitet att hantera informationssamhällets 
krav på att bemästra, hantera och ”processa” mycket information på kort 
tid.   

Genom att använda metaforer från informationsteknologi och teknik,
genom att referera till kroppen i termer av processkapacitet och genom att 
beskriva sin kropp som en kropp med ett konstruktionsfel biomedikali-
serar kvinnorna sin identitet. Maskinmetaforer gör också att kroppen 
objektifieras, och kroppens konstitution framställs på så sätt som deter-
ministiskt. 89 Utöver metaforer där kroppen framställs som en defekt ma-
skin används dock också andra diskurser som betonar individens ansvar 
för att disciplinera kroppen/maskinen. Ett exempel på det är Natalie som, 
precis som Cajsa, använder metaforer som beskriver hennes själv i ma-
skinlika termer. Hon liknar sin kropp vid ett fordon, en metafor som Na-
talie fått av sin läkare. Kroppen som fordon skiljer sig från andra metafo-
rer då den också öppnar för att lyfta in Natalie som moraliskt subjekt i 
berättelsen. Hon har en viss kropp (en viss typ av fordon) men hon för-
väntas också utöva makt över sin kropp (bestämma hur fordonet ska kö-
ras): 

Natalie: Min läkare, han är så himla bra, han sa så här: ”Ja, men Natalie, 
du har ju kört racerbil nu hur länge som helst. […] Och då är det så här att 
har man … om man kör en racerbil… alltså den kan ju inte gå hur långt 
som helst. Den behöver ju bränsle. Den behöver tankas, och vila. […] för 
att den ska kunna köra vidare […]  [annars] kommer den att skära ihop. 
Om man inte tankar den och kör, och man måste fylla på olja och grejer. 
Gör man inte det då skär den ihop. Och det är det som har hänt med dig, 
med din bil. Den har skurit ihop för den har inte blivit underhållen. Så att 
nu är det dags för dig, nu… nu får du liksom, nu har det blivit stopp. Ska 

89 Om maskinmetaforer inom det biomedicinska paradigmet, se exemplevis Bradby (2009, 
s 124-125).
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du ta dig någonstans härifrån så får du köpa en … en typ bubbla …”, han 
sa nåt sånt där ... ”Som går mycket långsammare”.

Metaforen om kroppen som fordon fungerar på två sätt. Den frammanar 
dels en bild av Natalies kropp som maskin. Uppmaningen att byta från 
racerbil till en ”bubbla” innebär på ett sätt en uppmaning att byta till en 
annan kropp. Den kropp hon har är inte bra. Hon borde sträva efter att få 
en kropp som färdas fram långsammare. Metaforen om kroppen som 
fordon lyfter dock också fram Natalie som förare av fordonet. Det är hon 
som kört för fort. Det är hon som inte har gett bilen (den egna kroppen) 
det underhåll som den är i behov av. Natalie måste nu ta herravälde över 
kroppen. Att Natalie lyfts fram som bilens förare gör henne till moraliskt 
ansvarig. Om hon inte tar kontroll över situationen (sin egen kropp) 
skulle det kunna ses som moraliskt förkastligt och oansvarigt.  

Då en diskurs som gör individen moraliskt ansvarig förs in kan denna 
sägas stå i kontrast till en biomedikaliserande diskurs. Den kan dock även 
vävas samman med denna diskurs. I de två kommande avsnitten kommer 
jag att fördjupa diskussionen av hur biomedikalisering av identiteten för-
handlas av kvinnorna. Förhandlingarna rör frågan om huruvida orsaker 
till problem ska ses som biologiska eller moraliska. För individen rör 
denna förhandling av biomedikaliseringens gränser frågor som om, när
och hur mycket det kan anses befogat och legitimt att biomedikalisera den 
egna identiteten. Andra diskurser kan användas för att destabilisera och 
ifrågasätta biomedikaliserande förklaringsmodeller, men kan också för-
stärka dessa.  

Biomedikalisering av identiteten som moralisk 
skuldreducering
Diagnosen ADHD har i tidigare forskning beskrivits reducera känslor av 
individuellt moraliskt ansvar då den placerar orsaker i den biologiska 
kroppen (Lloyd och Norris 1999, s. 508, Lafrance, 2007, 2009, Lafrance 
och Mc Kenzie-Mohr, 2013 och Carpenter Song 2009), och moralisk 
skuldreducering beskrivs som en av medikaliseringens positiva effekter 
på individnivå (Conrad och Schneider 1992, Solvang, 2007). Att biome-
dikalisering av identiteten genom diagnosen ADHD kan upplevas som 
moraliskt skuldreducerande bekräftas av kvinnor i min studie, som exem-
pelvis Ingrid:  

Ingrid: Under utredningen så frågade hon [socialsekreteraren] […] ”Vad 
tycker du är det värsta att utredningen visar? ”Att inte utredningen visar 
någonting sa jag. […] visar den ingenting då är jag lat” […] Det var ju 
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inte roligt att få diagnosen men samtidigt så var det ju skönt för då fick 
man ju förståelse för lite grejer då. Och jag menar för idag så är det ju 
ingen som säger åt mig att: ”Fan vad du är lat!”

Att få en diagnos beskrivs av Ingrid som att hon inte på samma sätt kan 
dömas av andra enligt en individualiserande moralisk diskurs. Om hon 
beter sig på ett sätt som i en moralisk diskurs kan refereras till som 
’lättja’ blir detta inom ramen för en biomedikaliserande diskurs istället 
’ADHD’. Skulden eller ansvaret för hur hon är förflyttas från henne som 
moraliskt subjekt till hennes biologiska kroppsliga konstitution.  

Ingrid använder också en biomedikaliserande förklaringsmodell för att 
reducerar den moraliska skuld hon tidigare lagt på sina föräldrar. Hon såg 
tidigare sina uppväxtförhålladen som orsak till att hon hamnade i miss-
bruk. Den biomedikaliserande förklaringen reducerar föräldrarnas mora-
liska ansvar: 

Ingrid: Det är lite det också just det här med som kan vara skönt med att 
få diagnosen för att jag [paus] jag menar jag har ju grubblat […] mycket 
på varför vart just jag missbrukare liksom? 

[…] Kitty: Vad hade du sökt för svar innan? Vad hade du då för…?

I: Jag skyllde väl mycket på att det var pappas fel och … ja, liksom  
mamma och pappas fel […] allrahelst pappa då var så hård då. […] Så jag 
menar liksom … ja, om man säger jag kanske har två förklaringar till 
varför man liksom har blivit som … inte för att jag vill ge mamma och 
pappa skulden för allting för jag menar jag var inte lätt att tas med jag 
heller liksom.  

Ingrid har tidigare sökt orsakerna till sitt missbruk i sin uppväxt med en 
pappa som var auktoritär och slog henne. Denna förklaring som placerar 
orsaker i sociala omständigheter har inte helt försvunnit men har fått 
mindre tyngd genom den biomedikaliserande och avmoraliserande dis-
kursen där orsaken även lokaliseras till hennes biologiska kropp. 

Biomedikalisering fungerar skuldreducerande då de lokaliserar avvi-
kelsen till den individuella kroppen. Från att se yttre sociala förklaringar 
till problem blir det en orientering mot inre biologiska förklaringar. Att se 
självet som biologiskt determinerat är dock också på ett sätt att göra orsa-
kerna till yttre i bemärkelsen distanserade från jaget. Det innebär att se 
något som ödesbestämt, det kan vara i betydelsen styrt av gudarna eller 
av gener. Det centrala är att det är något som individen inte kan påverka 
utan drabbas av och är ett offer för (Johannisson 1997, s. 187). En deter-
ministisk syn på biologisk konstitution genom att orsaker helt och hållet 
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placeras i den biologiska kroppen blir yttre då de är utom räckhåll för 
påverkan av individen. Biomedikalisering är därmed en form av indivi-
dualisering som flyttar moraliskt ansvar från individen. ’Felet’ finns vis-
serligen i den individuella kroppen som organism men då denna betraktas 
som skild från det moraliskt ansvariga jaget kan biomedikaliseringen av 
identiteten fungera skuldreducerande. Att placera orsaker i det sociala 
kan också användas som en retorisk resurs för att placera skuld och an-
svar i omständigheter utanför den egna kontrollen, utanför jaget. De ideo-
logiska dilemman som förhandlas är därmed om orsaker och (moraliskt) 
ansvar ska placeras i sociala strukturer, biologisk konstitution eller i mo-
raliskt ansvariga subjekt. I kvinnornas identitetsskapande narrativ an-
vänds såväl sociala som biologiska argument som retoriska resurser för 
att reducera subjektets skuld. Man kan inte hållas ansvarig för att man 
råkat födas med en hjärna av ADHD-typ och inte heller för omständig-
heter under uppväxten eller olika händelser i livet. Sociala och biologiska 
orsaker lyfts in i argumentationen för att balansera skuldbördan för indi-
viden, ansvaret för ’att man är som man är’ och att ’livet blivit som det 
blivit’. Denna trikotomi mellan en individualiserande moralisk diskurs, 
en social moralisk diskurs och en biomedikaliserande avmoraliserande 
diskurs illustreras i denna modell: 

Figur 2. Ideologiska dilemman i identitetsskapande narrativ 

Den individualiserande moraliska diskursen placerar det moraliska ansva-
ret hos individen som ses som ansvarig för sitt öde. I den sociala mora-
liska diskursen placeras ansvaret istället i samhället, det vill säga andra 
människor och sociala strukturer görs till moraliskt ansvariga. Den bio-
medikaliserande avmoraliserande diskursen däremot innebär att proble-
men inte alls handlar om moral. Just för att den fungerar avmoraliserande 
kan den dock också beskrivas som en riskabel identitet. Biomedikali-

Individualiserande moralisk diskurs

Biomedikaliserande  Social moralisk diskurs
’avmoraliserande’ diskurs
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sering av identiteten och biomedikaliseringens gränser förhandlas därför 
av kvinnorna, och kontrasteras mot andra sätt att förstå och förklara själ-
vet. Biomedikaliseringens positiva effekter ställs mot negativa effekter. 
Hur och när biomedikaliserande förklaringsmodeller kan och får använ-
das är därför något som är föremål för ständiga förhandlingar och ifråga-
sättanden.   

Biomedikalisering av identitet som risk 
Biomedikalisering kan som framgått användas i identitetsskapande narra-
tiv som en retorisk resurs för att avlasta individen skuldkänslor och mora-
liskt ansvar. Det personliga ansvaret för upplevda misslyckanden eller 
tillkortakommanden i livet minskar genom att dessa placeras i kroppen 
och framställer individen som ett offer för sin kroppsliga konstitution. Du 
kan inte ses som ansvarig för att du gör eller inte gör vissa saker om dessa 
ses som orsakade av kroppens konstitution. Samtidigt är en alltför hög 
grad av biomedikaliserande tolkning av självet och egna handlingar något 
som framställs som problematiskt: 

Helena: Bara för att man har ADHD så är det inte heller ok att bara fort-
sätta med det tycker jag. […] att man använder det på fel sätt. […] att 
man utnyttjar det, att man om man beter sig illa då kan man säga att jag 
har ADHD så jag kan inte styra det här, och så kan det vara men då behö-
ver du ta till dig den hjälpen du får. […] [Man måste] ta ansvar över sin 
diagnos, inte använda den. Det är ju med medicineringen också som man 
möter mycket att: ”Jag tänker inte ta medicinen.” Fast du kan ju inte, om 
du har fått diagnosen och du har fått information och du använder dom 
orden, då kan du ju inte bara strunta i att ta medicinen och bete dig om 
medicinen hjälper dig för då får man ju sköta sig. Man får ju inte klappa 
på folk hur som helst om du har en hjälp att tillgå. 

Helena beskriver en för hög grad av biomedikalisering av självet som att 
utnyttja sin diagnos. Att i för hög utsträckning framställa sig som offer 
för sin biologi framställs därmed som att använda biomedikalisering på 
ett orättfärdigt sätt. Att retoriskt framställa sig som för biologiskt deter-
minerad är att fly från ett moraliskt ansvar att styra och kontrollera sin 
kropp. Att ”ta ansvar för sin diagnos” är enligt Helena ett krav som bör 
ställas på personer med ADHD-diagnos. Om du inte själv med den egna 
viljan kan kontrollera din kropp ska du vara villig att ta emot medicinsk 
och professionell hjälp. Malena som arbetar på ett HVB-hem90 där många 

90 Hem för Vård och Boende är en insats som ges med stöd av socialtjänstlagen (SoL), 
lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM). 

108



av klienterna har neuropsykiatriska diagnoser beskriver det också som ett 
problem när diagnosen används på fel sätt. Hon försöker därför vägleda 
sina klienter när hon upplever att de i för hög utsträckning ”skyller på sin 
diagnos”.  

Som lyfts fram tidigare är den nyliberala ideologin en ideologi där an-
svar för framgång och misslyckanden i hög utsträckning placeras hos 
individen. Biomedikalisering i form av en diagnos kan i denna kontext 
fungera skuldreducerande då den kan minska hur mycket ansvar som kan 
läggas på individen som moraliskt subjekt. I kvinnornas berättelser är 
dock biomedikaliseringen något som står i konflikt med diskurser som 
betonar subjektet som moraliskt ansvarig aktör. Om vi återvänder till 
exemplet där Natalie av sin läkare liknas vid ett fordon så illusterar denna 
metafor ett ideologiskt dilemma mellan en biomedikaliserande och en 
moraliserande diskurs. Som nämnts tidigare så framställs bilen som Nata-
lies kropp men hon framställs också som bilens förare. Hon har behandlat 
sin bil (sin kropp) illa, kört slut på den och inte gett den tillräckligt med 
service och underhåll. Det moraliska imperativ som berättelsen landar i är 
att Natalie måste ta ansvar för sin kropp. Natalie förhåller sig därmed till 
två diskurser som dels framställer henne som att hon har en viss biologisk 
kroppslig konstitution som hon till viss del kan ses som ’offer’ för – men 
hon framställs också som att hon har ett moraliskt ansvar för kroppen.  

När en biomedikaliserande diskurs kan och får användas är också fö-
remål för vardagliga förhandlingar och ifrågasättanden. Som jag tog upp i 
teorikapitlet är mänskliga utsagor om identiteten något som befinner sig 
inom en ”range of contestability”, det vill säga de är potentiellt alltid 
möjliga att ifrågasätta (Billig m. fl. 1988). Så är också fallet när det gäller 
biomedikalisering av identiteten och då i synnerhet när det gäller en om-
stridd diagnos som ADHD. Tolkningar av vad som ska anses legitimt att 
föra till en biomedicinsk tolkningsram och vad som istället bör tolkas 
inom en moralisk diskurs är föremål för dagliga förhandlingar, tolkningar 
och ifrågasättanden av omgivningen, men också av subjektet själv.  

Exempel på en sådan förhandling illustreras av Annas berättelse om 
hur hon ibland upplever sig få sin diagnos ifrågasatt av sin familj. Ifråga-
sättandena kan komma när hon exempelvis hänvisar till sin ADD som 
skäl till att hon inte kan tömma diskmaskinen, gå ut med soporna eller 
laga mat: 

                                                                                                                       
I första hand riktar sig HVB-hem till barn- och ungdomar, men även vuxna kan i vissa fall 
bedömas ha behov av vård och behandling utanför det egna boendet.  
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Anna: Allt som jag säger är ADD:n är ADD:n. Men är det väldigt mycket 
som är ADD och man får upprepa det, då säger folk att då skyller jag allt 
på ADD:n. 

Kitty: Okej, men det tycker inte du stämmer? 

A: Nej, jag om någon vet ju vad som är ADD och vad som är lathet hos 
mig. Det jag gör hela tiden är att jag försöker självanalysera. 

K: Hur känner du den där skillnaden? När är du lat och när är det ADD? 
Vad är det för skillnad i det som du själv kan identifiera? 

A: Det är svårt att säga, det är mest en känsla, men lat är jag, om jag vet 
att jag kan göra det. ADD är att jag klarar inte av att göra det här, det 
känns tungt och jobbigt. Är jag lat då vet jag att jag kan göra det här men 
jag är så trött just nu.  

Konflikten i Annas familj rör när det ska anses legitimt att Anna biome-
dikaliserar och när det inte är det. Anna blir ifrågasatt av andra familje-
medlemmar som misstänker henne för att orättfärdigt använda sig av 
biomedikalisering för att komma undan tråkigt hushållsarbete. I polemik 
med detta hävdar Anna att det är hon som har kunskap och kompetens att 
avgöra om och när en biomedikaliserande diskurs ska användas och när 
det istället är relevant med en moralisk diskurs. Hon vet när hon är lat och 
när hon inte kan göra något på grund av sin ADD. Anna menar att bara 
hon kan erfara sin kropp och dess begränsningar och hon är därför den 
som genom självanalys är bäst lämpad att tolka vad som är vad. Om olika 
handlingar ska tolkas inom en moralisk eller biomedicinsk diskurs hand-
lar enligt Anna framförallt om hennes kompetens att tolka sin kropp, att 
hon kan ”självanalysera”. Hon positionerar sig därmed som en kompetent 
aktör/agent som kanske inte är kroppens härskare i alla lägen men hon 
har aktörskap och kompetens att tolka sin egen kropp. Anna och de andra 
kvinnorna kan därmed sägas föra en dialog med sina egna kroppar då 
kroppen inte bara erfars utan också tolkas. Aktörskap inbegriper därmed 
även att föra en dialog med och vara en uttolkare av den egna kroppen.  

Tidigare såg vi att Malena och Helena framhåller att en stark betoning 
av självet som styrt av en biologisk disposition innebär en risk att hamna i 
eller ges en offerposition. En biomedikalisering av identiteten kan få ne-
gativa konsekvenser för individen som riskerar att av andra inte ses som 
ett fullvärdigt moraliskt subjekt. En för hög grad av biomedikalisering av 
identiteten innebär därmed att man riskerar att ses som en person som 
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inte alls har kontroll över sin kropp, sina känslor och sina handlingar, och 
alltså ses som ett mindre tillräkneligt moraliskt subjekt. 91

Det ideologiska dilemma som synliggörs i kvinnornas förhandlingar 
av biomedikalisering av identiteten är att hänvisningar till en biomedika-
liserande diskurs visserligen kan upplevas lätta skuld- och ansvarsbördor 
för erfarenheter av att inte leva upp till normer för den normala/ideala 
samhällsmedborgaren inom en nyliberal ideologi, men att de samtidigt då 
också ställs inför risken att ifrågasättas som kompetenta aktörer och mo-
raliska samhällsmedborgare. Föreställningen om personligt ansvar för 
och kontroll av kroppen och kroppens handlingar är central för synen på 
vem som är en fullvärdig samhällsmedborgare. Att framställas eller fram-
ställa sig själv som en person som inte kan bemästra och kontrollera sin 
kropp innebär att du riskerar att ses som en mindre pålitlig och därmed 
’sämre’ samhällsmedborgare. Intervjupersonerna argumenterar mot en för 
hög grad av biomedikalisering av identiteten för att positionera sig som 
kompetenta aktörer, men också för att de menar att en handling som att 
’skylla på sin diagnos’ är moraliskt klandervärd och därför något som 
jaget förväntas kämpa emot och hantera.  

I detta avsnitt har jag lyft fram hur kvinnorna i identitetsskapande nar-
rativ förhandlar biomedikaliseringens gränser. Jag gav exempel på ett 
ideologiskt dilemma då för hög grad av biomedikalisering av självet be-
skrevs stå i konflikt med att av andra och sig själv ses som ett moraliskt 
subjekt. Biomedikalisering av identiteten kan därmed sägas motverkas av 
krafter i den nyliberala välfärdsstaten med syfte att betona individens 
ansvar för sin kropp och sitt liv. Ett annat dilemma då biomedikalisering-
ens gränser förhandlas rör dess räckvidd. Vad kan diagnosens biomedika-
liserande förklaringsmodell förklara och vad kan den inte förklara? Hur 
ska jag kunna veta vad i mig som är och vad som inte är ADHD?  

Diagnosen = Jag?
Som beskrivits tidigare upplevs diagnosen ge en förklaring till varför man 
är som man är och varför man upplever sig som avvikande i relation till 
andra. Diagnosens möjlighet att förklara vem man är är dock också be-
gränsade, vilket jag kommer att visa i detta avsnitt.  

Att få diagnosen ADHD är något som flera av kvinnorna refererar till 
som en brytpunkt för hur man betraktar sig själv. Det blir för vissa en 
existentiell kris då tidigare föreställningar om självet ifrågasätts av dia-

91 Carpenter Song (2009, s. 81) diskuterar detta som en negativ effekt av biomedikali-
sering. 
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gnosen. Ulrika beskriver hur diagnosen förändrar inte bara hur hon förstår 
sig själv, utan även hennes partners bild av henne:

Ulrika: Han trodde han blev ihop med en sprallig spontan tjej och sen fick 
jag en diagnos […] Jag är ingen dampunge eller liksom så där… det är ju 
inte det… utan [att] det där är jag…

Ulrika beskriver att få diagnosen som en process som får henne att reflek-
tera kring vem hon egentligen är. Vad i henne är ADHD och finns det 
något i henne som inte är ADHD? Som togs upp i tidigare avsnitt förflyt-
tar diagnosen gränser mellan normalitet och avvikelse. Även om man före 
diagnosen uppfattat sig själv som avvikande har detta ändå varit utifrån 
föreställningar om kroppen som ’normal’. Med diagnosen förstärks bil-
den av självet som avvikande och det är en avvikelse som fästs i kroppen.  

Helena beskriver ADHD som en del av henne själv och menar att det 
inte går att dra en tydlig gräns mellan vad i henne som är ADHD och vad 
som inte är det. Samtidigt menar hon att det som är hon inte kan reduce-
ras till att hon bara är ADHD: ”Jag är ju inte ADHD… fast egentligen så 
är det ju jag”. Pernilla menar att för henne är ADHD ett sätt att vara. 
ADHD är hela hon och det går inte att inte identifiera sig med sin diagnos 
eller föreställa sig vem man skulle vara om man ”tog bort ADHD:n”:

Pernilla: De flesta säger ju att du är inte din ADHD och jag är inte så sä-
ker på det. Det är ju ett sätt att vara. […]  Ja, jag vet inte, jag funderar all-
tid tre varv extra när någon säger att man ska inte identifiera sig för 
mycket med sin diagnos. ”Nähä, hur ska jag göra då menar du?” För det 
spelar liksom ingen roll, du kan ju träna upp dina ADHD-symtom, ja men 
det kan ju du också göra med dina svaga sidor. Jag köper nog inte riktigt 
det där, jag kan nog tycka att man är ADHD för det är ett sätt att vara.

Pernilla polemiserar mot de som menar att man inte ska identifiera sig för 
mycket med sin ADHD. Att tänka sig identiteten/självet bortom ADHD 
diagnosen menar hon blir omöjligt att göra då den omfattar så grundläg-
gande aspekter av det hon ser som sitt själv.  

När det gäller att biomedikalisera och tolka sitt själv i relation till dia-
gnosen ADHD är det också viktigt att poängtera att flera av kvinnorna 
inte bara förhåller sig till den diagnosen utan även lyfter in andra psykia-
triska och neuropsykiatriska diagnoser. I biomedicinsk och neuropsykia-
triskt orienterad forskning beskrivs som vi såg i kapitel 2 personer med 
ADHD som en grupp med hög ’samsjuklighet’ i andra psykiatriska dia-
gnoser. I kvinnornas berättelser förhandlas olika diagnoser de har i rela-
tion till varandra, och diagnoserna får betydelse i relation till varandra. 
Att tolka, integrera, samordna och rangordna olika diagnoser är därmed 
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också en del av att skapa identitet, och olika karaktärsdrag tillskrivs olika 
diagnoser. Att hon är nervös i gruppsammanhang och har svårt att ”läsa 
folk” är något som exempelvis Sofia tillskriver AST (Asperger) medan 
hon tolkar sin ”hyperaktivitet” som en effekt av ADHD. En intressant 
distinktion som görs mellan diagnoser är också att olika diagnoser besk-
rivs som mer eller mindre centrala delar av den ’autentiska’ identiteten. 
Ett exempel på detta är att diagnosen depression inte beskrivs som en lika 
grundläggande och integrerad del av jaget som ADHD. Psykiatriska dia-
gnoser som ångest och depression ges av kvinnorna i studien också en 
mer underordnad roll så till vida att de tolkas som en effekt av de neu-
ropsykiatriska diagnoserna, det vill säga du får ångest och depression för 
att du har ADHD eller AST. Anna uttrycker det som att hon ser diagno-
sen ADD som en del av sig själv men det gör hon inte på samma sätt med 
diagnosen depression:  

Anna: Depressionen känner jag är någonting fel och jobbigt och ADD:n 
den liksom är en del av mig. […] Tar man bort ADD då är jag en helt 
annan person. Jag är så påverkad av, ja, just ADD:n […] ADD går ut så 
mycket över den jag är. Men tar man bort depressionen då kommer jag att 
vara samma person, bara gladare.

Depression beskrivs av Anna som enbart negativ och något hon vill bli av 
med medan ADHD på ett helt annat sätt beskrivs som en integrerad del 
av den egna personligheten. Att biomedikalisera sina problem och få sina 
problem biomedikaliserade genom diagnosen ADHD beskrivs därmed 
som något som på betydande sätt skiljer sig från exempelvis en depress-
ionsdiagnos vad gäller i vilken omfattning den anses beröra identiteten. 
Depression och ångestrelaterade diagnoser betecknas som tillfälliga och 
oönskade sjukdomstillstånd medan ADHD likställs med personlighet. 
Paradoxen är att samtidigt som ADHD beskrivs på ett sätt som framstäl-
ler den som en odefinierbar och samtidigt allomfattande aspekt av den 
egna personligheten framställs också ADHD som ett objekt som är möj-
ligt att avgränsa och ha kunskap om. Samtidigt som flera av kvinnorna 
menar att vad i dem själva som är ADHD och vad som inte är ADHD är 
omöjligt att svara på så använder de också (vilket kommer att utvecklas 
mer längre fram) diagnosen för att avgränsa delar av sina själv. Då vissa 
självaspekter kopplas till diagnosen kan ADHD användas som beteckning 
för vad man upplever som såväl positiva som negativa aspekter av själ-
vet. Då ADHD framställs som negativa aspekter av självet som ska kon-
trolleras och disciplineras beskrivs detta som något som sker genom me-
dicinering och/eller olika strategier med syfte att öka jagets kontroll över 
ADHD-delarna av personligheten. Detta sammanfaller med en biomedi-

113



kaliserande diskurs där ADHD framställs som problematiskt då ADHD-
aspekterna av självet görs till objekt för olika typer av interventioner. I
sina identitetsskapande narrativ växlar därmed den innebörd och bety-
delse kvinnorna tillskriver ADHD mellan en problemorienterad biomedi-
kaliserande diskurs där ADHD ses som problematiska aspekter av självet 
som måste regleras och disciplineras, dess ’spegelbild’ ADHD som posi-
tiva aspekter av självet, och en tredje bild av ADHD som beskriver denna 
som öppen, flytande och tvetydig. Denna trikotomi kan illusteras med 
följande modell: 

Figur 3. Olika innebörder som tillskrivs ADHD 

ADHD konstrueras i kvinnornas berättelser därmed som något som det 
både är möjligt och omöjligt att ha kunskap om, som ett objekt möjligt att 
styra och disciplinera genom farmakologiska interventioner, men också 
som en integrerad del av personligheten och som sådan både positiv och 
negativ.  

Att möta och bemöta andras föreställningar om 
ADHD
Tidigare har jag lyft fram hur kvinnorna ofta beskriver det som positivt 
att ha fått en diagnos som förklarar varför de är annorlunda. Att få en 
förklaring och ett språk kan av subjektet användas för att förklara person-
liga erfarenheter. Samtidigt som diagnosen beskrivs som positiv och även 
en biomedikalisering av identiteten upplevs som positivt då det ger ett 
visst skydd från att dömas inom ramen för en moralisk diskurs, beskrivs 

             
              ADHD = hela självet 

ADHD =                    ADHD= 
positiva                    negativa  
aspekter                    aspekter 
av självet                  av självet

114



också diagnosen som något som leder till negativa effekter i form av sta-
tusförlust. Maria ger ett exempel på en sådan upplevelse av statusförlust 
genom diagnosen. Hon beskriver hur hon i ett läkarutlåtande ser sig bli 
beskriven som ”detaljfokuserad” och som en person med ”koncentrat-
ionssvårigheter”. Att bli beskriven på ett sådant sätt upplever Maria som 
”nedlåtande”. Maria erfar diagnostiseringens negativa effekter i form av 
att bli objektifierad och etiketterad av andra.  

Som jag har tagit upp tidigare upplevs vissa diagnoser som mer stig-
matiserande än andra. Samtliga kvinnor i studien beskriver också att ses 
och se sig själv som en person med ADHD som en stigmatiserad identi-
tet. Att ’komma ut’ med sin diagnos skildras som riskabelt då det är före-
nat med en oro för bli stämplad och stigmatiserad om diagnosen blir 
känd. Ett område där ADHD-diagnosen förs fram som en särskilt riskabel 
identitet att avslöja är i arbetslivet. Exempelvis berättar Susanna om sina 
mindre goda erfarenheter av att komma ut med sin diagnos på sin arbets-
plats. Då hon berättade möttes hon först av välvilja men arbetsgivaren 
valde sedan trots detta att avsluta hennes provanställning och hänvisade 
till hennes ADHD som skäl: 

Susanna: Det var en riktigt hård smäll i magen. Det var första gången som 
jag inför en arbetsgivare vågade tala om att jag har ADHD […] men det 
slutade i att han ville avsluta min provanställning. Då frågade jag varför 
[…] Jag sa att ”jag vill verkligen veta rent konkret varför, om det är något 
jag gjort som jag kan bli bättre på?” ”Nej, men med tanke på din 
personlighetstyp och sjukdomsbild så tror jag inte att du kommer att passa 
för det här i framtiden.” […] Jag var ju i upplösningstillstånd.

Susanna ville göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen men 
avråddes från att göra det då man ansåg att det skulle bli svårt att bevisa 
att det var just hennes ADHD som lett till att hon inte fick jobbet. Av 
detta har Susanna dragit lärdomen att i framtiden undvika att berätta för 
arbetsgivare om sin diagnos: 

Susanna: Man hör ju från andra som har ADHD och har liknande 
erfarenheter, berätta aldrig, låt folk få undra i stället vad det är för fel på 
dig i stället för att ge dem vatten på kvarn.

Valet att komma ut eller inte avgörs av vilken position kvinnorna har på 
arbetsmarknaden. I studien har alla kvinnor som har mer trygga anställ-
ningsförhållanden valt att komma ut. En osäker position på arbetsmark-
naden gör att man tvekar att komma ut. På en anställningsintervju eller 
vid en provanställning är det bättre att hålla tyst menar flera av kvin-
norna: 
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Maria: När man är lite i en utsatt situation så vet man inte vad liksom… 
alltså om man vågar berätta eller inte. Det är lättare om man kanske har 
lite… alltså om man har en tryggare anställning och så där. Då kanske 
man vågar berätta […] man kanske håller tillbaka lite också så här att ja 
men de kanske får fördomar, hon kanske är lite knäpp eller nåt. [skrattar] 
Det var väl det man har varit lite rädd för.  

En av kvinnorna formulerar det som att då det är en så tuff konkurrens på 
arbetsmarknaden som det är nu drar man sig för att berätta att man har 
ADHD eftersom det kan ge en ett ”extra minus” i relation till andra sö-
kande.  

Helena, Birgitta, Cajsa, Pernilla, Susanna, Ingrid och Malena som har 
fasta anställningar har alla (efter viss vånda) beslutat sig för att komma ut 
på sina arbetsplatser. Malena är behandlingsassistent och arbetar på ett 
HVB-hem där flera av klienterna också har diagnosen ADHD. Det dröjde 
innan hon valde att komma ut på arbetsplatsen. Först efter att ha fått stöd 
från sin chef berättade hon efter viss tvekan om sin diagnos. Att hon kom 
ut som en person med ADHD var något som hennes arbetskamrater rea-
gerade negativt på enligt Malena. Hon kopplar arbetskamraternas reakt-
ioner på att hon kom ut till att många av klienterna hade olika neuropsy-
kiatriska diagnoser medan personalen inte förväntades ha det. Hon tror att 
det upplevdes som jobbigt i personalgruppen då hennes avslöjande av att 
hon hade ADHD-diagnos innebar en uppluckring av vi-och-dem-
tänkandet. Då Malena kom ut med sin ADHD-diagnos blev hon plötsligt 
en av ’dem’. Någonting som också väckte reaktioner från hennes arbets-
kamrater var då det kom fram att hon hade högst lön av alla på arbetsplat-
sen. Arbetskamraterna ifrågasatte hur en person med ADHD kunde ha 
högst lön av alla. Tolkningen blev att hon inte kunde ha ADHD eftersom 
hon var duktig på sitt arbete, eller så var det något fel med lönesättningen. 
Detta bottnar menar Malena i fördomar om personer med ADHD och 
negativa stereotypier om personer med ADHD i media som främst lyfter 
fram dem som en grupp med sociala problem: ”Man väljer ju inte i media 
att lyfta fram det här […] utan det är hur många på Kumla92 som har 
ADHD. Och då är det ju det här med värderingar”. 

Även Birgitta arbetar inom socialt arbete. Där hon arbetar, inom miss-
bruksvården, är det högre i tak vad gäller vissa saker som kan vara stig-
matiserande på andra arbetsplatser, menar Birgitta. Det är till exempel 
inte ovanligt att de som arbetar inom missbruksvård är före detta miss-
brukare, och det finns en öppenhet för att denna erfarenhet kan bli en 
kompetens man kan använda sig av i sitt arbete. Det kan man tro skulle 
göra det lättare att även komma ut med en neuropsykiatrisk diagnos men 

92 Kumla är en kriminalvårdsanstalt.
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det gör det inte automatiskt menar Birgitta. Hon möter i sitt arbete många 
fördomar och stereotypa föreställningar om hur personer med ADHD är 
och vad de behöver: 

Birgitta: Och alla de här förutfattade meningarna om ADHD. […] jag kan 
sitta och lyssna på, i och med att jag jobbar med det här. Du kan ju tänka 
dig vad jag får höra.  

Kitty: Vad kan det vara man får höra? 

B: Ja men [med tillgjord röst] ”När ni jobbar med nån med ADHD så är 
det väldigt viktigt att de har struktur.” ”Jaha? Är det?” ”Och sen är de ’så 
och så’. Om inte det funkar så ska de… Det är viktigt att de äter frukost 
varje dag…” Du vet det är så här så man bara får dåndimpen […] jag har 
hört så mycket trams om det där genom åren så … […] Du kan ju tänka 
dig själv hur det känns att bli skickad på en sån här ’kurs 1A’ hur du be-
möter någon med ADHD. […] Jag tror att hela den bilden måste liksom 
bort.  

Liksom Malena i exemplet ovan beskriver Birgitta hur hon hos kollegor 
möter en bild av personer med ADHD som präglas av stereotypa före-
ställningar. Birgitta beskriver fördomar om att personer med ADHD är 
lika och behöver samma sak.  Helena som arbetar som behandlingsassi-
stent inom socialtjänsten med att stötta familjer med problem beskriver i 
likhet med Malena och Birgitta att hon upplever att det hos hennes kolle-
gor finns förutfattade meningar om hur personer med ADHD är: 

Helena: Det började med att många satt och hade förutfattade meningar. 
Att ”Ja, den där mamman har ADHD” eller ”Ja, men hon gör så och så, så 
hon ska vara i utredning”. Jag vart liksom så att ”Va?” Det var verkligen 
det här facket som många har att man är på ett visst sätt när man har 
ADHD och för mig så är det inte så.  

Ett av syftena med att komma ut på arbetet beskriver Malena, Helena, 
och Birgitta som att de på så sätt kan bidra till att ändra på förutfattade 
föreställningar om personer med ADHD som mindre kompetenta. Ett 
annat syfte med att komma ut är att få gehör för särskilda behov. Helena 
som har behov av att sitta mer avskilt kan hänvisa till sin ADHD för att få 
sina arbetsplats anpassad. Istället för att söka passera som normal kan 
kvinnorna i kraft av sin avvikelse legitimera anspråk på särbehandling. 
Cajsa som är förskolelärare är också öppen med sin diagnos för sina ar-
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betskamrater för att få förståelse för särskilda behov.93 En viktig drivkraft 
för att komma ut på jobbet är därmed både att få gehör för och legitimera 
särskilda behov, och en önskan att genom att vara öppen bidra till att öka 
kunskapen om ADHD och minska fördomar: 

Cajsa: De som har diagnoserna måste våga vara öppna och orka med det. 
[…] Det var ju likadant med de homosexuella, bisexuella och allt det här, 
det var ju först när de vågade förklara och berätta och säga att jag är fak-
tiskt din granne, så vanligt är det. Det var ju då det började hända saker 
och då kunde andra människor få deras upplevelser berättade för sig. Det 
är ju jävla tufft och man måste vara stark själv. 

I motsats till att försöka passera som ’normal’ gör kvinnorna ovan an-
språk på att bli accepterade trots sitt kända stigma. De menar att genom 
att bli offentliga med sin diagnos, genom att bekänna den för andra, kan 
de minska fördomar mot personer med ADHD. De beskriver den person-
liga bekännelsen som ett sätt att motverka stigmatisering av personer med 
diagnosen ADHD. Att komma ut med ett osynligt funktionshinder/stig-
matiserad diagnos som ADHD liknar Cajsa ovan också med det som 
homo- och bisexuella som kommer ut kan ställas inför. Jag har också valt 
att benämna akten att bli offentlig med sin diagnos som att ’komma ut’. 
Detta är en term som vanligen förknippas med då homosexuella personer 
berättar för andra om sin sexuella läggning. Att ’komma ut’ innebär att 
offentliggöra och berätta för andra och kan, om vi kopplar tillbaka till 
diagnosen som bekännelsens sanning (jfr Figur 1), ses som den identi-
tetspolitiserande dimensionen av bekännelsen.  

Diagnosens stigma försätter dock flera av kvinnorna i en position där 
de riskerar problem i interaktion med både arbetsgivare och allmänheten 
generellt om de kommer ut. Medan diagnosen för dem själva innebär en 
skuldbefriande förklaring till deras problem blir effekten hos omgivning-
en ett potentiellt hot mot deras livsvillkor. Hur kvinnorna på olika sätt 
hanterar omgivningens fördomar kommer att utvecklas i avsnittet som 
följer.  

Att hantera en stigmatiserad identitet
Att ta ställning till om man ska komma ut eller inte med sin diagnos är 
överväganden som intervjupersonerna ständigt måste göra i olika situa-
tioner och sammanhang. Ulrika och Sofia har valt som strategi att inte 

93 Att däremot berätta för föräldrar till barnen på förskolan är Cajsa mer försiktig med. 
Det finns för lite kunskap om ADHD menar Cajsa och föräldrarna skulle kanske tänka att 
hon var ”sjuk” och få minskat förtroende för henne.
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berätta för någon annan än de absolut närmaste. De väljer därmed en 
form av stigmahantering som innebär att helt dölja sin diagnos för andra. 
De lyfter fram negativa föreställningar om kvinnor/personer med diagno-
sen ADHD som det som avhåller dem från att komma ut. Att Ulrika inte 
vill vara öppen med sin diagnos menar hon beror på vad kvinnor med 
diagnosen ADHD associeras med: 

Ulrika: [Jag] kan inte identifiera mig med dem [skratt]. Jag såg ju nåt pro-
gram och det var ju väldigt … ja, men […] så här… de har aldrig haft ett 
jobb. Överviktiga, sitter och röker … och bara, jamen ”Jag kan inte rå för 
det”... så här …. jamen … ”du har ADHD precis som den eller den”. 

Enligt Ulrika förs ADHD samman med andra stigmatiserade identiteter 
som att vara arbetslös, röka och vara överviktig. Ett motstånd mot att 
tillskrivas en negativ stereotyp kollektiv identitet gör att Ulrika väljer att 
hantera diagnosen som stigma genom att dölja den. Sofia hanterar dia-
gnosens stigma inte bara genom att låta bli att berätta om sin diagnos, 
utan också genom att försöka uppträda på ett sådant sätt att misstankar 
om att hon skulle ha en diagnos inte väcks hos andra:  

Sofia: Situationer där jag förväntas prestera eller tala, då tänker jag på det. 
Och det jag tänker på oftast är: ”Var normal! Låt ingen märka att du har 
en diagnos!” För då får du den där stämpeln i pannan som jag inte vill ha. 

Sofia beskriver en rädsla för att andra ska misstänka att hon är en person 
med en diagnos. Hon försöker passera som ’normal’ inför andra, alltså att 
medvetet dölja tecken som skulle kunna väcka misstanke om att hon har 
en diagnos. Medvetenheten om att diagnosen ADHD innebar en risk för 
stämpling får Sofia då hon ser hur diagnosen leder till att hennes läkare 
plötsligt börjar bemöta henne på ett nedlåtande sätt: 

Sofia: Det var en läkare som jag hade under en längre tid som efter att jag 
fått den här diagnosen började prata med mig väldigt annorlunda. Han 
började prata med mig mer som om jag var omyndig. […] Och jag förstod 
aldrig varför. Jag menar den här personen hade ju pratat med mig och 
träffat mig hur många gånger som helst innan och sedan poff så får jag en 
diagnos och då, nej nu måste jag prata med dig som om du inte förstår 
[…] då var det som: ”Ok det är något fel på dig. Nu måste jag prata an-
norlunda så att du förstår.” Helst lite långsamt också och det kändes väl-
digt nedvärderande.  

Sofia upplever i mötet med läkaren hur diagnosen gör att hennes status 
degraderas. Diagnosen gör att läkaren förhåller sig till henne på ett sätt 
som gör att hon blir rädd för hur diagnosen förändrar andras sätt att se på 
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henne. Hon menar att om till och med en läkare, som förutsätts ha kun-
skap om diagnosen, bemöter henne nedlåtande är risken stor att även 
andra kommer att göra det.  

Andra, som Natalie, har efter en period av att dölja diagnosen bytt  
stigmahanteringsstrategi. Hon berättar att hon först skämdes och inte ville 
berätta ens för sina barn, men att hon nu valt att bli helt öppen med sin 
diagnos: 

Natalie: Jag berättade inte för dem för jag tänkte att […] folk kommer att 
tro […]  att jag kanske inte var bra. Jag har alltid varit rädd för att jag 
kommer att bli betraktad som nåt pucko. […] det där sitter ju i, jag vill 
inte bli nåt pucko. Bli klassad som… nej men jag var rädd för att de skulle 
börja nonchalera mig… […] börja tro bara för att jag har ADHD så… så 
jag sa ingenting, jag sa ingenting till barnen, jag gömde min medicin.  

Natalie skildrar kampen med sina skamkänslor som pågick under ett år. 
Efter ett år bestämde hon sig slutligen för att komma ut med sin diagnos: 

Natalie: Men sen då när jag satt där […] och barnen de tog det så här 
och… Nej, det är fan i mig… det är inget fel på mig! Jag är precis lika bra 
som alla andra! Jag kan precis samma saker som jag kunde innan. Det är 
inte fel på mig! […] Jag är hur bra som helst! […] Jag har skämts i över 
ett år kände jag, nu får det vara nog, man ska inte behöva göra det, nu 
måste det hända nåt. […] Jag ska bli författare, jag ska skriva en bok! Och 
ja, liksom så här… gå ut med det här, berätta, jag ska skriva, jag ska 
öppna grupper på facebook, jag ska skriva rakt ut på facebook!  

  

Natalies beslut att sluta skämmas och komma ut leder till att hon inte bara 
berättar för sina barn och sin familj utan hon beslutar sig också för att bli 
offentlig med sin diagnos och engagera sig i arbete för att minska fördo-
mar om personer med diagnosen ADHD. Cajsa, Birgitta och Helena 
skildrade i föregående avsnitt akten att komma ut som ett sätt att minska 
fördomar hos andra. I Natalies berättelse skildras också hur beslutet att 
komma ut föregås av en period av att bearbeta de känslor av degradering 
och skamkänslor som följer av att få just diagnosen ADHD. 

Förutom att diagnosen ADHD beskrivs som en stigmatiserad identitet 
beskrivs också andra risker med att komma ut som en person med 
ADHD. Jag har tidigare lyft fram hur detta upplevs kunna leda till en 
mindre fördelaktig position på arbetsmarknaden. Då ADHD också, som 
nämnts tidigare, är en omstridd diagnos är det också en diagnos vars legi-
timitet inte erkänns av alla. En annan risk med att komma ut utgör hotet 
av att få själva diagnosen ifrågasatt:
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Camilla: Det var inte så länge sen, jag träffade en bekant som jag inte 
träffat på länge och sen var det en bekant till henne. Och så började vi 
prata om det här och då berättade jag för henne att jag har ADHD […] 
Och hennes bekanta, han direkt bara: [ändrar röstläge till ett hånfullt ton-
fall] ”Vaddå ADHD? Det finns inte! Vad är det för jävla skitsnack?” Och 
då tänkte jag bara ”jaha, ja ja mindre vetande person”. [skratt] Så var det 
liksom inte mer att diskutera med honom om det liksom, det var bara ok, 
jag menar det var hans åsikt.  

Camilla illusterar att dilemmat med öppenhet också handlar om en risk att 
hamna i argumentation med personer som anser att ADHD inte är en 
legitim diagnos. Vid överväganden om att komma ut eller inte vägs även 
detta in. Ska jag berätta? Riskerar jag att möta tvivel och ifrågasättande 
attityder? Och hur ska jag i så fall bemöta det? Vill och orkar jag bemöta 
det just här och nu? 

Ett sätt att hantera andras människors (förväntade) reaktioner när man 
kommer ut med en stigmatiserande diagnos kan också vara att skämta om 
den. I Camillas familj har samtliga (det vill säga Camilla själv, hennes 
man, tonårssonen och den vuxna dottern) ADHD-diagnos. Att alla med-
lemmar i familjen har diagnosen ADHD förhåller sig Camilla till genom 
att skämtsamt referera till sin familj som ”familjen muppo”:   

Camilla: Vi är ju väldigt öppna om vad vi har. Vi brukar säga ”Familjen 
’muppo’” [skratt] Det är ingenting som man sitter och hymlar om utan 
alla vet om att vi har ju det [ADHD].  

Att referera till sin egen familj med det negativa epitetet ”muppo”94 inne-
bär att Camilla på ett sätt instämmer i utpekandet av familjen som ’mupp-
pig’ men att hon också tar udden av det genom att själv använda begrep-
pet om sin egen familj på ett skämtsamt sätt. Att skämta kan ses som ett 
sätt att avleda sociala spänningar. Att skämta på sin egen bekostnad legi-
timerar för andra att skratta, och att skämta på sin egen bekostnad kan 
därför enligt Stronach och Allen (1999, s. 35) vara ett sätt att i ett socialt 
sammanhang göra det som är tabu tillåtet.95 Enligt Reid, Stoughton och 
Smith (2006) är detta med att göra personer med funktionshinder till ob-
jekt för skämt en typ av humor som är funktionshindergörande (di-
sabling). När Camilla tar initiativ till att skämta om sin familj genom att 
vara den som skämtar själv (och inte någon som det skämtas om och 

94 “Mupp” är slang och är en nedsättande beteckning på person som, om man slår upp det 
i ”Slangopedia” anses ”allmänt dum”, ”störig”, ”dryg” och som har ”dålig smak” 
(Slangopedia, 2014). 
95 För utveckling av skämtande som motståndshandling inom disabilitystudies se Stronach 
och Allan (1999), Albrecht (1999), Reid m. fl. (2006), Shakespeare (1999), Robillard 
(1999), Bertilsdotter Rosqvist (2012b).
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skrattas åt) kan detta förskjuta maktpositioner. I en situation där risken 
finns att ses om ett offer kan den som skämtar åt sig själv eller sin egen 
belägenhet återta makten över situationen I en situation där Camilla (och 
hennes familj) alltså riskerar att ses som offer och bli föremål för skäm-
tande kan Camillas skämt om sin familj som ”familjen muppo” retoriskt 
förflytta henne och hennes familj från en offerposition.96

Att utmana maktrelationer och en tillskriven offerposition är dock 
också enligt Stronach och Allen (1999, s. 42) något som kan upplevas 
som provocerande av omgivningen. När Malena använder humor som en 
strategi för att hantera stigmatisering och skamkänslor beskriver hon 
också det motstånd som hon menar att hon upplever: 

Malena: Jag reflekterar över det [ADHD] hela tiden. […] Men jag gör det 
ju med ett flin som tar bort skammen. Och jag tror att det är det som folk 
kan tycka är lite jobbigt. Jag tror att det stör folk. När man inte skäms. El-
ler för att… jag visar aldrig att jag skäms ska jag väl säga. Det tror jag 
också kan vara provokativt.  

Skämtande om sin diagnos blir ett sätt för Malena att hantera en stigmati-
serad position. Som jag tog upp ovan kan detta göra att hon kan gå från 
en offerposition till att ses som en person med agens. Att skämta om sin 
situation och sitt funktionshinder destabiliserar dock även föreställningar 
om en person med en diagnos som ett tragiskt offer för omständigheter. 
När Malena skämtar om sin ADHD signalerar detta aktörskap vilket inte 
stämmer in i föreställningarna om personer med ADHD som offer. Ma-
lena beskriver också i sin berättelse att hon upplever en förväntan om att 
hon ska känna och också visa skam över att vara en person med diagno-
sen ADHD. Stronach och Allen (1999, s. 42) menar att personer med 
funktionshinder förväntas lära sig att känna skam och skuld över sin situ-
ation. Malena kan också känna skamkänslor över att ha ADHD men gör 
motstånd genom att inte visa att hon skäms och därmed mot att tillskrivas 
en identitet som hon förväntas skämmas över.  

Att identifiera sig som en person med diagnosen ADHD beskrivs alltså 
av kvinnorna som att tillskrivas och erfara en stigmatiserad identitet.
Olika strategier finns för att hantera diagnosens stigma. Ett sätt är att 
försöka passera som normal och inte avslöja sin diagnos för andra. Andra 

96 Att välja att använda ett ord som ‘mupp’ kan jämföras med andra subversiva övertag-
anden av negativt laddade ord som exempelvis. ’bög’. ’Bög’användes från början som en 
nedsättande beteckning på homosexuella män men detta ord har (till viss del) fått en mer 
neutral eller positiv laddning genom att gaypersoner började använda beteckningen om 
sig själva. Ett annat exempel på ett subversivt övertagande av en negativt laddad beteck-
ning är SVT programmet ”MiffoTv”, ett program av personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar.
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strategier är att komma ut som en person med en diagnos. Genom öppen-
het kan krav på särbehandling legitimeras. Ett annat skäl för att vara öp-
pen är att bemöta omgivningens fördomar. För en del av kvinnorna är 
skämtet ett vapen i den kampen. Skämtande om diagnosen är i första 
hand inte ett avståndstagande från den biomedikaliserande diskursen utan 
ett sätt att visa motstånd mot den stigmatisering som är förknippad med 
diagnosen. Det kan handla om att föregripa förnedrande skämt och där-
med ta udden av dem genom att skämta om sig själv eller sin familj lik-
som att genom skämtet visa aktörskap och därmed utmana positionering 
som offer och motsätta sig krav på känslor av skam och skuld. I sin an-
passning till en biomedikaliserande diskurs, som innebär en objektifie-
ring, kan kvinnorna alltså paradoxalt nog i mötet med omgivningen välja 
som strategi att använda sig av och försvara den biomedikaliserade iden-
titeten. 

Sammanfattning
I detta kapitel har jag lyft fram olika ideologiska dilemman då kvinnorna 
i identitetsskapande narrativ använder sig av och positionerar sig i förhål-
lande till en biomedikaliserande diskurs. Kapitlet inleddes med en dis-
kussion av olika innebörder av att ’få’ diagnosen ADHD utifrån att detta 
beskrevs dels som en händelse där individen genom att utredas och ge-
nomgå olika tester av det medicinska systemet tillskrivs tillhörighet till en 
viss kategori, dels som en process av (själv)diagnostisering som sker i 
mer informella och lekmannamässiga former. Dessa två pespektiv på 
diagnosprocessen knöts också till två former av sanningar, den veten-
skapligt producerade sanningen om diagnosen ADHD och bekännelsens 
sanning (se Figur 1). Bekännelsens sanning beskrevs som diagnosinsikt, 
den process där diagnosen blir sann på ett personligt plan och införlivas i 
den egna identiteten. Jag beskrev också hur det mellan dessa två former 
av sanningar finns ett samspel.  

Införlivandet av diagnosen i identiteten beskrevs som ett sätt att tala 
om och förstå sig själv (erfaren identitet) och att kategoriseras av andra 
(tillskriven identitet), som berör såväl individuell som kollektiv identitet. 
I kapitlet diskuteras också effekterna av införlivandet av diagnosen i 
identiteten som en form av biomedikalisering av identitet. En positiv 
effekt av att biomedikalisera den egna identiteten som lyftes fram av 
kvinnorna i studien beskrevs som att få en förklaring till upplevelser av 
sig själv som avvikande. Biomedikalisering av identitet lyftes därefter 
fram som att på olika sätt tala om och förhålla sig till självet som biolo-
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gisk kropp. Kapitlet tog också upp hur en biomedikaliserande terminologi 
för att förklara och beskriva sitt själv innebär att en syn på den egna 
kroppen som en avvikande och defekt kropp etableras.  

Kvinnorna beskrevs i detta kapitel också som aktörer som förhandlar 
gränserna och räckvidden för en biomedikalisering av identitet, och såväl 
positiva som negativa effekter av att biomedikalisera identiteten lyfts 
fram. Positiva effekter av en biomedikalisering av identiteten beskrevs av 
kvinnorna som att förflytta skuld från ett individuellt moraliskt subjekt 
till den ’biologiska kroppen’. Inom en individualiserande nyliberal ideo-
logi där individen tillskrivs stort ansvar för det egna livsödet och fram-
gångar och misslyckanden kan biomedikalisering därmed ses som något 
som kan avlasta individen känslor av individuell moralisk skuld. Mins-
kade känslor av skuld för upplevelser av att ha misslyckats i livet besk-
rivs av kvinnorna som en befriande och positiv effekt av att biomedikali-
sera självet. Samtidigt framställs biomedikalisering av identitet också 
som en risk. En för hög grad av biomedikalisering av identiteten fram-
ställs som en risk för att erfara/tillskrivas en offerposition och därmed 
inte se sig själv eller ses av andra som rationell och ett kompetent mora-
liskt subjekt. Olika moraliska imperativ som att inte ”skylla på sin dia-
gnos” och ”ta ansvar för sin diagnos” beskrevs som en kraft som modifie-
rar en alltför långtgående biomedikalisering av identitet. Det som för-
handlas av kvinnorna är om och hur olika handlingar och sätt att vara ska 
tolkas enligt en moraliserande individualiserande diskurs, en ’avmorali-
serande’ biomedicinsk diskurs som förlägger orsaker i den biologiska 
kroppen skilt från subjektet/jaget eller i en social moralisk diskurs. Det 
ideologiska dilemma som hanteras av kvinnorna rör gränsdragningar 
huruvida människan ska ses som biologiskt determinerad kropp, socialt 
determinerat subjekt eller ansvarigt moraliskt subjekt och kvinnornas 
förhandlingar mellan dessa olika positioner illustererades i form av en 
trikotom modell (se Figur 2). Såväl biomedikalisering som en social mo-
ralisk diskurs (det vill säga ’samhällets’ moraliska ansvar) kan förstås 
som något som kan ha en skuldreducerande effekt för subjektet. 

Förhandlingar av biomedikaliseringens gränser lyftes också fram vad 
gäller diagnosens möjlighet att definiera och förklara självet. Det ideolo-
giska dilemmat illustreras även det i form av en trikotom modell (se Fi-
gur 3, s. 114). Diagnosen används som meningsskapande vad gäller den 
egna personligheten i tre betydelser. Dels används diagnosen som ett sätt 
att skilja ut negativa aspekter av självet, dels för att skilja ut positiva 
aspekter av självet, och dels används diagnosen på ett sätt som omfattar 
hela självet, hela personligheten. Slutligen togs i kapitlet upp en negativ 
effekt av en biomedikalisering av identiteten vara att kvinnorna genom 
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diagnosen tillskrivs och erfar tillhörighet till en stigmatiserad identitet. 
Att diagnosen ADHD erfars som en stigmatiserad identitet skildras i 
kvinnornas förhandlingar av att komma ut eller inte komma ut. Att 
komma ut som en person med diagnosen ADHD lyfts fram som något 
som förhandlas på grundval av risken för att bli bedömd utifrån negativa 
stereotypier, och kvinnorna skildrar hur de på olika sätt erfar hur den 
egna statusen degraderas av diagnosen. I kapitlet lyftes också olika stra-
tegier för stigmahantering fram. Att diagnosen utgör ett stigma illustreras 
av att kvinnorna först efter noga överväganden fattar beslut om de ska 
komma ut med sin diagnos eller inte. Beslutet att komma ut med sin dia-
gnos är något som ofta sker först efter överväganden om vilka reaktioner 
ett avslöjande kan förväntas få i form av statusförlust och diskriminering. 
ADHD lyfts fram som en särskilt stigmatiserad identitet i arbetslivet och 
därmed riskabel för de intervjupersoner som saknade fast förankring på 
arbetsmarknaden. Att komma ut beskrevs också som en del av diagnosen 
som bekännelse och sågs där som en viktig identitetspolitisk handling för 
att på sikt förändra synen på kvinnor med diagnosen ADHD. Motivet för 
att vara öppen med sin diagnos är för flertalet av kvinnorna att motverka 
stereotypa och stigmatiserande fördomar om kvinnor med ADHD och 
detta liknas vid det identitetspolitiska arbete som görs av andra stigmati-
serade grupper i samhället. Ett exempel på stigmahantering som lyfts 
fram särskilt är hur kvinnorna utmanar omgivningens föreställningar 
genom att skämta om sin diagnos. Kvinnornas skämtande beskrivs som 
ett sätt att göra motstånd mot att tillskrivas en offerposition genom dia-
gnosen eftersom att skämta om sin diagnos utmanar föreställningar om att 
ses som offer för omständigheter snarare än kompetent aktör. 

De ideologiska dilemman som kvinnorna ger uttryck för i detta kapitel 
har rört om orsak och ansvar ska lokaliseras till det moraliskt ansvariga 
jaget, till den avvikande biologiska kroppen eller samhälleliga strukturer 
och maktrelationer. Identitetskapande beskrivs också handla om förhand-
lingar av att tillskrivas och/eller se sig själv som offer för omständigheter 
respektive kompetent aktör. Detta för oss vidare till medicinering som 
strategi för att reglera och disciplinera den biologiska kroppen och ideo-
logiska dilemman som rör anpassning av ’ADHD kroppen/sitt ADHD 
själv’ genom en farmakologisering av identitet, vilket jag kommer att 
utveckla i följande kapitel. 
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6. Farmakologisering av identitet  

Jag tog tidigare upp att en central aspekt av biomedikaliseringsprocessen 
är kopplad till den farmakologiska industrins ökade inflytande i form av 
produktion och marknadsföring av nya mediciner.  I detta kapitel kommer 
jag att lyfta fram de aspekter av kvinnornas berättelser som rör farmako-
logisering, det vill säga erfarenheter, tankar, känslor och handlande i re-
lation till läkemedel och medicinering. Farmakologisering innebär, som 
togs upp i teorikapitlet, att göra olika tillstånd och förmågor till objekt för 
farmakologisk behandling och förbättring. Den syftar således på materi-
ella effekter av kemikalier på mänskliga kroppar men också på en benä-
genhet att acceptera farmakologisk teknologi för att lösa problem i sitt liv 
(se Abraham 2010, Fox och Ward 2008). Farmakologisering kommer i 
detta kapitel att analyseras i relation till identitetsskapande. Som jag tagit 
upp tidigare kan psykofarmakaanvändning analyseras i termer av att an-
passa sin identitet i riktning mot en mer ’ideal identitet’97 och frågeställ-
ningar som kapitlet behandlar är vilka effekter kvinnorna i studien anser 
att medicinering ger (positiva och negativa) samt hur de förhåller sig till 
att förändra sin kropp/sin identitet med psykofarmaka. Kapitlet rör där-
med förhandlingar av biomedikaliseringens gränser genom att lyfta fram 
hur kvinnorna förhåller sig till en reglering av kroppen genom psykofar-
makologisk intervention. 

Att förändra sitt själv med mediciner 
Medicinering med centralstimulerande läkemedel men även andra typer 
av psykofarmaka har varit ett centralt tema i samtliga kvinnors berättel-
ser. Medicinering innebär att på olika sätt förändra sitt själv. Varför väljer 
kvinnorna att medicinera? Vad är det man upplever förändras med medi-
cinering? Och hur upplever man att förändra sig på farmakologisk väg? 

97 Jämför forskningsöversikt, se även Karp (2006) och Loe och Cuttino (2008).
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Att bli mer strukturerad och effektiv i vardagen
Att förändra sig själv på farmakologisk väg är något som femton av de 
sexton kvinnorna i denna studie valt att göra. Fjorton av kvinnorna som 
deltagit uppger att de medicinerar med ett centralstimulerande preparat; 
som är antingen metylfenidat eller dexamfetaminbaserade.98 En av kvin-
norna medicinerar inte med centralstimulerande utan med läkemedel för 
bipolär diagnos. Endast en av kvinnorna i studien har valt att inte medici-
nera alls. Även hon har erfarenhet av att medicinera då hon först provade 
att äta centralstimulerande läkemedel. Hon valde dock att efter ett års
behandling helt sluta med medicin. Flera av kvinnorna i studien tar utöver 
centralstimulerande läkemedel också mediciner för andra typer av psy-
kisk ohälsa, företrädesvis mot depression och ångest, vilket överens-
stämmer med resultatet av Socialstyrelsens granskning av läkemedelsan-
vändning inom gruppen personer med diagnosen ADHD. Cirka hälften av 
de kvinnor som medicinerar med centralstimulerande medicinerade enligt 
denna granskning även med någon form av anti-depressivt läkemedel 
(Socialstyrelsen 2012).  

Flertalet av kvinnorna i studien beskriver medicinering som något som 
har positiva effekter för hur man upplever sig fungera i vardagen. Som 
togs upp i föregående kapitel innebär en biomedikalisering av identiteten 
att se sin kropp som patologiskt avvikande. Det innebär att man ser sin 
kropp som en kropp med ett ’konstruktionsfel’. Om biomedikalisering av 
identiteten i form av att få en diagnos hänger samman med en syn på 
kroppen som en biokemisk maskin som är i olag, så är en annan sida av 
biomedikaliseringen att detta är något som på farmakologisk väg kan 
rättas till. Susanna menar att om diagnosen tog ifrån henne hoppet om att 
kunna uppnå vissa saker i livet så får hon genom medicinen tillbaka detta 
hopp: 

Susanna: Det är inte bara en obotlig grej liksom. Det fanns någonting man 
kunde göra. 

Det centralstimulerande läkemedel beskrivs göra, det som ’botas’, är 
kopplat till tänkandet. Anita beskriver hur hennes centralstimulerande 
medicin (metylfenidat) får effekt på hur mycket hon tänker:  

98 Det vanligaste är att äta metylfenidatpreparat (exempelvis concerta eller ritalin). Två av 
kvinnorna uppger att de först testat metylfenidatpreparat men att detta inte fungerat (på 
grund av biverkningar) och de medicinerar nu därför istället med dexamfetaminbaserat 
läkemedel (metamina). Regeln förefaller vara att först testa metylfenidatpreparat innan 
man får prova annan form av medicinering. Bara om detta inte upplevs fungera eller anses 
ha för stora biverkningar sätts annan medicinering, som exempelvis dexamfetaminbase-
rade läkemedel, in.
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Anita: I vardagen så har man ju liksom i vanliga fall tusen tankar. Tusen 
idéer hela tiden. […] det är för mycket idéer hela tiden. Lösningar på allt 
mellan himmel och jord och saker som ska göras och aldrig lugn och 
stilla. Aldrig någonsin. Och man liksom tänker aldrig färdigt. Och gör 
aldrig nånting färdigt heller.[…] [Kan mediciner] hjälpa så att det blir lite 
lugn och ro så … ”Ja, ja ge mig vad som helst!”  

Anita beskriver effekterna av centralstimulerande läkemedel som att den 
får henne att tänka färre tankar. Det beskriver hon som en positiv effekt 
av medicinen. Genom att ta mediciner känner Anita att hennes tillvaro 
blir lugnare.  

Även Ulrika medicinerar med ett centralstimulerande (metylfenidat) 
och beskriver även hon att medicinens effekt är att den minskar hennes 
tankeaktivitet. Ulrika menar att när hon tänker färre tankar ger det henne 
en känsla av att ha mer kontroll. Ett av syftena med att medicinera med 
centralstimulerande läkemedel lyfts av kvinnorna i studien fram just som 
att det möjliggör en mer ordnad och reglerad tillvaro genom att det regle-
rar flödet av tankar. Ulrika berättar hur medicinen genom att förändra 
hennes sätt att tänka också förändrat henne som person. Från att vara en 
person som ”hoppade från olika projekt hela tiden” upplever hon sig nu 
som en effekt av medicinen vara mer organiserad, effektiv och ”fokuse-
rad”. Även Cajsa beskriver effekten av medicinen på hennes kropp som 
att hon får lättare att ”fokusera” genom att det ”skärper hjärnan” och ”det 
centrala nervsystemet”. 

Kontrollen som kvinnorna berättar att de uppnår med medicinering be-
skrivs som att de på farmakologisk väg kan styra hjärnans processer och 
minska de egna tankarnas antal. Att reglera hjärnan på farmakologisk väg 
beskrivs också påverka hur de uppfattar sin omgivning. Ylva menar att 
medicinen förändrar hennes intryck av omvärlden och hur hon förhåller 
sig till den: 

Ylva: Jag kände mig mycket mer kontrollerad […] mer fokuserad och 
mer … ja, kontrollerad helt enkelt […] när jag går och handlar och såna 
här saker eller är bland mycket folk så tar jag […] ju intryck från allt. […] 
Det är ingenting som sorteras utan allting åker in i huvudet vilket gör att 
jag blir jättetrött av det när jag kommer hem, även fast jag bara har varit 
in och handlat kanske en tjugo minuter. Men […] [om jag] tagit medici-
nen innan då blir jag liksom, då fokuserar jag på det jag ska göra. Jag går 
in och handlar det jag ska och sen har inte jag en aning om vilka männi-
skor som var där inne. För då har jag kopplat bort det som jag tror många
andra normalt sett gör […] det svämmar inte in på det här viset som det 
gör normalt sett.  
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Ylva beskriver medicinen som att den påverkar vad hon lägger märke till 
i omgivningen, alltså vad hon tar in i form av intryck från den miljö hon 
befinner sig i. Hon beskriver ’ofarmakologiserade Ylva’ som en person 
där olika intryck bara ”svämmade in” och att hon därför blev trött av att 
vistas i miljöer med många människor. ’Farmakologiserade Ylva’ besk-
rivs som mer ”fokuserad”, ”kontrollerad” och också mer effektiv och 
målinriktad.  

Natalie som medicinerar med ett metylfenidatpreparat menar även hon 
att en vardaglig aktivitet som att handla middagsmat är något som hon då 
hon medicinerar kan göra på ett mer effektivt och rationellt sätt: 

Natalie: Det är medicinens förtjänst. […] om jag går till affären, då kan 
jag hinna tänka vad jag ska köpa och inte bara köpa utan att jag har tänkt.  

Både Ylva och Natalie beskriver effekterna av medicinen som att bli mer 
strukturerade och rationella i vardagen. Medicinen hjälper enligt Ylva 
hennes hjärna att sortera bort det som är oväsentligt eller mer perifert. 
Istället för att uppmärksamma alla människor i den urbana miljön eller 
konsumtionssamhällets överflöd av varor blir hon en mer fokuserad kon-
sument som handlar det hon ska och sen åker hem. Natalie beskriver den 
’ofarmakologiserade Natalie’ som mer irrationell, en person som gjorde 
sina inköp efter vad hon kände sig sugen på i stunden, medan den farma-
kologiserade Natalie handlar på ett mer strukturerat och organiserat sätt. 

Att reglera känslodjuret
Att bli mer rationell och strukturerad kopplas också till att genom medi-
ciner reglera och kontrollera känslor och styras mer av tankar än av käns-
lor. Om en effekt av medicinering beskrivs som att tänka färre tankar 
beskrivs samtidigt medicineringens effekt paradoxalt nog också som att 
tänka mer. Att tänka mer är då något som ställs i kontrast till känslor: 

Susanna: [Medicinen gjorde så] att jag kunde tänka i stället för att känna 
för jag var ju som ett känslodjur liksom. Jag har reagerat och agerat på de 
här känslorna hela tiden och för första gången så kunde jag tänka ”Är det 
värt det? Måste jag verkligen ändra på det här bara för att det känns då-
ligt?”  

Susanna beskriver förändringen av självet genom mediciner som att tän-
kande får företräde framför känslor. Sitt ’ofarmakologiserade själv’ kopp-
lar hon till djuriskhet genom att beskriva sitt tidigare själv som ett 
”känslodjur”. Känslodjuret i henne framställs som impulsivt, driftstyrt, 
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instinktivt och obehärskat. På det sätt hon beskriver det blir att reglera 
känslor farmakologiskt ett sätt för henne att bemästra och kontrollera ’det 
djuriska’ i sig själv.  

Även Natalie beskriver medicineringen som ett sätt att blir mer mänsk-
lig genom att reglera omfattning och intensitet i känslouttryck: 

Natalie: [Medicinen] jämnar mitt humör. […] Har jag inte medicin så går 
jag upp så här [ritar en kurva med stora svängningar] […] det är mänsk-
ligt att bli förbaskad men det här är inte mänskligt att ha så här hela tiden. 
Det är okej att komma hit också men det ska man ju helst inte bli. Men 
här är det okej och det kan vem som helst ha…[ritar en kurva som inte 
svänger lika mycket som den första utan bara lite grand]  

 

Både Susanna och Natalie beskriver syftet med medicineringen som att 
förändra intensiteten i sina känslor. För hög känslointensitet beskrivs av 
Natalie som ”inte mänskligt” och det ofarmakologiserade jaget framställs 
även av Susanna som mindre mänsklig än det farmakologiserade. Männi-
skans förmåga till rationellt tänkande och reflexivitet har sedan upplys-
ningen ansetts vara det som skiljer henne från ’djuret’ och distinktionen 
mellan människa och djur har använts för att legitimera människans 
överordning och makt över djuren (för posthumanistisk kritik av männi-
ska - djur distinktionen se Wolfe 2010). Då djur har tillskrivits mindre 
värde har distinktionen människa-djur använts för utöva makt över män-
niskor, genom att konstruera vissa människor som mer djuriska än andra. 
Att tillskriva vissa kategorier av människor djuriskhet har använts för att 
legitimera en viss maktordning och dess förtryck av dessa underordnade 
grupper (Rabinow och Rose 2006). Olika maktordningar baserade på ras, 
klass, kön, ålder och funktionalitet har använt strategin att associera un-
derordnade grupper med ’det djuriska’. Ett exempel på detta är kategorin 
kvinnor som genom historien framställts som mindre rationella, mer dju-
riska, mer natur än kultur (se Hekman 1990, s. 111-118). Människor som 
kategoriserats som psykiskt sjuka har också historiskt associerats till dju-
riskhet (Foucault 2010 [1972]). Att degradera från människa till djur har 
också varit en del av den psykiatriska diskursens maktutövning (Goffman 
2004). Då Susanna beskriver sitt omedicinerade ’ADHD-själv’ som dju-
riskt och sitt farmakologiserade själv som mer rationellt och därmed mer 
mänskligt innebär det att hon också avhumaniserar sitt ofarmakologise-
rade själv. Som farmakologisk aktör ’tämjer’ och disciplinerar hon sitt 
”känslodjur” för att bli en ’riktig människa’ det vill säga en tänkande, 
disciplinerad, strukturerad, fokuserad och rationell människa.  

Känsloreglering på farmakologisk väg beskrivs alltså som att få en 
farmakologiserad identitet som är mer tänkande och rationell och som 
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visar mindre känslor och låter sig styras mindre av känslor. Att låta sig 
styras av känslor, visa för mycket känslor och visa känslor på fel sätt kan 
handla om att av andra uppfattas som och uppfatta sig själv som ”för arg” 
eller ”för glad”:  

Ulrika: Jag kunde [skriker till och skrattar väldigt högt] … så där när jag 
var liten. Och så får man ju inte göra. Vara ett barn som inte har ... riktigt 
har … Skratta som man skrattar åt en clown på cirkus. För mycket. Och 
då känner man liksom, åh vad dumt och fel du gjorde!  

Ulrika beskriver hur hon kände skam och skuld då hon som barn insåg att 
hon uttryckte glädje på ett ’opassande’ sätt då hon skrattade ’för mycket’. 
Hon ger uttryck för att hon bryter mot känslonormer, det vill säga sociala 
regler för hur känslor får uttryckas. Känslonormer reglerar vad som anses 
vara adekvata känslouttryck i olika situationer vad gäller känslors ”om-
fattning”, ”intensitet” och ”varaktighet” (Hilte 1996, s. 122).99 När indivi-
den bryter mot de förväntningar som reglerar känslolivet utmanas det 
emotionella samspelet och den sociala interaktionen. Brott mot känslo-
normer kan antingen normaliseras, det vill säga att man försöker ge en 
legitim förklaring till varför personen bryter mot känslonormer alternativt 
konstrueras personen som anses bryta mot de emotionella normerna som 
avvikande.100  

Känslonormer och känsloreglering, det vill säga att uttrycka sina käns-
lor på ett passande sätt är också något man förväntas socialiseras in i takt 
med ökad vuxenhet. Känsloreglering och känslonormer är därmed kopp-
lade till olika förväntningar vad gäller känslouttryck utifrån ålder, men 
också kön. Vad gäller farmakologisering av känsloreglering är det särskilt 
en känsla som lyfts fram som särskilt problematisk att ge för starka ut-
tryck för och det är ilska. Reglering av sin ilska och sina ’utbrott’ är något 
som flera av kvinnorna lyfter fram som ett motiv för att medicinera sin 
ADHD.  

Då kvinnorna tar upp bristen på känslokontroll och behov av farmako-
logisk behandling av exempelvis vrede är det också något som sätts i 
relation till andra familjemedlemmar. I synnerhet är det relationen till 
barnen man önskar förbättra genom att dämpa sin vrede på farmakologisk 
väg. Emma menar att en effekt av medicinen är att den gjort henne till en 
bättre förälder som har mer ”tålamod” med barnen. Även Ingrid har valt 
att på farmakologisk väg dämpa sina vredesutbrott för sina barns skull:  

99 Se även Toits (1985) och Hochschild (1979). 
100 För diskussion av psykisk sjukdom som emotionella normbrott, se Flygare (1999).
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Ingrid: Det var mina utbrott. Och att jag … jag har fått så jävla taskig re-
lation till mina barn då. Allrahelst till [äldsta dottern]. Hon tyckte att det 
var ingen idé att prata med mig för jag var bara dum och sur och grinig. 
Så nu är hon nöjd när jag äter snällpiller. […] Nu är jag helt ko-lugn. 
Alltså grejer som jag har kunnat flyga i taket för jag bara [rycker på ax-
larna] ”Jaha!” […] och då så säger [äldsta dottern]: ”Mamma de där små 
tabletterna, varför äter du dem?” ”Ja, det är för mitt humör” sa jag. ”Jaha, 
är det för att du ska bli snällare?” sa hon. ”Ja det kan man säga” sa jag. 
”Eller lugnare.” ”Jaha, så det är ett snällpiller!” sa hon […] Idag är det 
någonting jag ångrar att jag inte tog det på en gång när jag vart erbjuden.  

Även Birgitta lyfter fram omsorgen om och relationen till barnen som ett 
skäl till att välja att medicinera bort sin vrede:  

Birgitta: När jag gjorde utredningen […] framkom det att ungarna tyckte 
att mina utbrott ibland var ganska jobbiga. Och det hade jag inte varit rik-
tigt medveten om innan. För det var ju egentligen aldrig på dem som jag 
hade utbrott. Det var på min man eller någon annan. Men det var väldigt 
snabba svängningar och väldigt så här […] Jag går ju aldrig på folk så där 
men just det här att jag skickar någonting i väggen. […] Det har ju både 
med ålder och medicin att göra [att] jag är mycket jämnare och lugnare 
nu. Jag har väl haft… om man säger utåtagerande. Det är många glas och 
stolar som har flugit. Det gör det inte längre. 

Ylva, som inte har barn, lyfter även hon fram omsorgen om närstående 
som central för sitt val att medicinera: 

Ylva: Förut så frågade han [hennes sambo], ”När ska du få den där medi-
cinen egentligen så du blir normal?” [skrattar] Skämt åsido, nej men han 
är väldigt förstående så där. Han tar mig för den jag är oavsett om jag har 
en diagnos.[…] Jag menar i och med att jag får såna här utbrott och det är 
oftast han som får ta smällarna ibland, liksom han som är närmast.   

Att reglera vrede med farmakologisk behandling gör Ingrid, Birgitta, 
Ylva och Emma för att relationerna till närstående ska bli bättre. Att 
andra inte ska bli lidande av ens vredesutbrott är ett motiv för att reglera 
sin ilska på farmakologisk väg. Ett ideologiskt dilemma med att hantera 
ilska på farmakologisk väg som lyfts fram är dock att då vrede görs till ett 
biomedicinskt och farmakologiskt objekt distanseras också ilskan från det 
moraliskt ansvariga jaget (Lafrance och Mc Kenzie-Mohr 2013, s. 126, ee
även Ussher 2010). Det ideologiska dilemma som uppstår då ilska farma-
kologiseras och kvinnors vrede görs till ett farmakologiskt objekt handlar 
om att ilska då flyttas från en individuell moralisk diskurs (har jag rätt att 
vara arg och hur får jag uttrycka min vrede) men också från en social 
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moralisk diskurs där normer för hur kvinnor får uttrycka vrede konstrue-
ras. Birgitta menar att kvinnor har svårt att uttrycka ilska utan att ses som 
”ragator” och Pernilla lyfter fram hur uttryck för aggressivitet och ilska 
hos en kvinna står i strid med normer för femininitet: 

Pernilla: Ilska har alltid varit jag liksom. […] [men] är man så här avvi-
kande som jag var för att jag var så aggressiv och dessutom tjej, då avvi-
ker man från allt, man passar inte in någonstans.  

Att medicinera för att bli ’normal’ beskrivs därmed som något som också 
sker i relation till en normalitet som är könad. Att medicinera bort sin 
ilska rör gränsdragningar vad gäller om och hur kvinnor får vara arga. 
När Pernilla beskriver sig själv som för aggressiv och arg för att passa in i 
föreställningar om femininitet handlar det om sociala normer och gräns-
dragningar för hur en kvinna får vara, hur kvinnor får visa känslor som 
exempelvis ilska och föreställningar om arga kvinnor. Att vara arg som 
kvinna innebär att uppleva sig bryta mot normativ femininitet, det vill 
säga att uppleva sig vara fel som kvinna. Kvinnorna beskriver hur de 
reglerar känslor och anpassar dessa till vad de uppfattar som gällande 
normer som också är könade. Genom att de lyfter fram ilska som en indi-
viduell moralisk rättighet, och hur sociala konstruktioner av kvinnors 
vrede gör det mer problematiskt för kvinnor än män att visa vrede öppnar 
de för ambivalens och rentav motstånd mot biomedikaliserande och far-
makologiserande tolkningsmodeller. Detta är ett tema som kommer att 
utvecklas mer i kapitel 8 där diskussionen om ADHD som könad erfaren-
het fördjupas. 

Att medicinera för att bli ’normal’ 
Det främsta syftet med att genomgå en ADHD-utredning för att få en 
formellt sanktionerad diagnos är för flera av kvinnorna i studien att få 
tillgång till medicin. Att få medicin utskrivet var exempelvis centralt för 
Ylva:  

Ylva: Det vi också gjorde det var att jag, nu får man ju inte göra det men 
jag prövade […] mammas medicin för att se om det gjorde någon effekt. 
För det sa ju mamma då att har man inte ADHD då brukar man inte 
märka liksom … Ja, man kanske kan bli lite piggare så där men man bru-
kar inte märka något mer än så. Men jag har ändå märkt då liksom att jag 
blir ju mer fokuserad och kan ta en sak i taget och blir inte stressad lika 
lätt […] [Jag] kan kontrollera mig själv på ett annat sätt.  
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Ylva hade redan innan hon begärde att få en utredning provat sin mam-
mas ADHD-medicin och visste att hon ville börja medicinera.  Hennes 
utvärdering av medicineringens effekter var ett slags ADHD-självtest.
Hon upplevde effekterna av medicinen som positiva vilket gjorde att hon 
ville få en ADHD-diagnos för att få mediciner utskrivna och kunna fort-
sätta äta mediciner: 

Ylva: De ställde ju frågan när jag var hos sköterskan då om jag nu skulle 
få en diagnos så frågade hon vad jag liksom… syftet för mig, vad det 
skulle vara. Och då sa jag ju att det är ju medicinering som jag vill ha. 
(K: Ok) Så jag talade ju om för dem också att jag har ju provat och upple-
ver att jag känner… ja, men jag vart liksom normal. Nä men jag känner 
mig liksom… så att … Jag funkade bättre helt enkelt när jag fick pröva. 
Eh… alltså jag har ju prövat flera gånger då för att liksom se i olika si-
tuationer och så där.  

Ylva beskriver effekten av medicinerna som att hon blir ”normal”. Nor-
malitet formulerar hon som att ”funka bättre” i olika situationer. Medici-
nering blir en strategi för att anpassa den egna kroppen efter normalsam-
hällets krav. Även Birgitta ser tillgång till mediciner som det enda skälet 
att göra en utredning och få en formell ADHD-diagnos som vuxen: 

Birgitta: Du har ju ingen nytta av en diagnos som vuxen om du inte vill 
medicinera. Det var ju därför som jag krävde en diagnos. 

Även om flera av kvinnorna således sökt diagnosen för att få tillgång till 
mediciner är beslutet att anpassa den egna kroppen på farmakologisk väg 
trots detta inte ett enkelt beslut att fatta. Det finns en ambivalens kopplat 
till krav på att behöva äta mediciner för att anpassa sig till normalsam-
hället:  

Birgitta: Jag har nog haft den metoden att man ska anpassa skolan, man 
ska anpassa det … men det går inte. Jag har valt att medicinera själv och 
medicinera ungarna för finns det medicin som gör att det blir lättare att 
fungera i normalsamhället så tycker jag att det är klockrent. För hur det än 
är så är det ju dit du på nåt sätt måste komma.  

Att Birgitta till slut tar beslut om att hennes barn och hon själv ska medi-
cinera är för att hon såg det som svårt att få en miljö som är tillräckligt 
anpassad efter individuella förutsättningar. Därför menar Birgitta att hon 
och hennes barn måste medicinera för att fungera i ”normalsamhället”.
Det ideologiska dilemma som lyfts fram här är rätten att få fortsätta vara 
som man är (autentisk identitet) och få en anpassad miljö kontra att om-
forma sin identitet genom psykofarmaka för att bli mer’normal’ eller ha 
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lättare att passa in i och att leva upp till ’normalsamhällets’ krav. För 
flera av kvinnorna är inställningen till att medicinera och farmakologisera 
självet både kritisk och samtidigt pragmatisk. Birgitta som har diagnosen 
ADHD och vars båda barn också har samma diagnos ger uttryck för 
denna inställning till diagnosen:  

Birgitta: Ungarna måste ju ha en diagnos för att de ska få hjälp i skolan. 
[…] utan det där papperet så har du ju liksom… du måste ha diagnosen. 
Så det finns ju en framkallning av diagnoser som egentligen inte skulle 
behöva finnas om alla fick, om det var mer individanpassat. 

Birgitta skildrar hur hon hanterar det ideologiska dilemmat genom att inta 
en kritisk men samtidigt pragmatisk hållning. Hon menar att medicine-
ring och neuropsykiatriska diagnoser egentligen inte borde behöva finnas.  
Egentligen borde institutioner som skolan anpassas efter individuella 
förutsättningar och ingen skulle egentligen behöva medicinera för att 
förändra sig själv och anpassa sig till normalsamhällets krav. Diagnoser 
och medicinering framställs dock av Birgitta som ett strategiskt val, en 
nödvändig anpassning av kroppen för att bättre stämma överens med 
institutionaliserade krav i dagens samhälle.  

Normalsamhällets krav förhandlas av kvinnorna i denna studie på 
olika arenor, i hem, i arbetsliv och för vissa inom högre utbildning. Medi-
cinering beskrivs som något som behövs för att det är svårt att få tillräck-
ligt gehör för att förändra miljön efter individuella förutsättningar och 
särskilda behov. Mediciner beskrivs som något som behövs för att orka 
med prestationskrav i arbetsliv, och inte minst för att orka kombinera 
ansvar för hem och barn med arbete. Exempelvis menar Cajsa att hon 
utan medicin inte skulle orka arbeta heltid, och arbeta heltid behöver hon 
som ensamstående förälder göra för ekonomins skull: 

Cajsa: Med medicin så orkar ju jag jobba heltid i alla fall om det inte är 
för mycket strul i mitt privatliv, […] jag tror att min kapacitet kan ligga 
någonstans mellan 75 till 100 procent. I arbetskapacitet så där 80 till 90
procent kanske förutsatt att jag har det ganska lugnt i privatlivet. För det 
är ju de här yttre, påläggsgrejerna som gör att jag inte … då blir det för 
mycket. Utan medicin så skulle jag inte orka för att jag, då behöver jag 
vila på dan för att jag är skittrött mentalt. […] Jag sover, 10 ibland 12 
timmar per natt och sen kanske jag behöver vila på dan då jag har längre 
perioder utan ritalin. […] Det handlar om att jag blir mentalt så trött. 

När skola och arbetsplatser (eller arbetskrav och arbetsinsatser) inte går 
att anpassa efter individuella förutsättningar blir medicinering ett sätt att 
reglera och anpassa individen. Kravnivåer vad gäller prestationer i arbets-
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liv och hemma, och att kombinera arbete och privatliv beskrivs av kvin-
norna som höga, och det är något de anpassar sig till genom att ta ställ-
ning för att de vill medicinera för att orka med.  

Kvinnorna i studien kan beskrivas som farmakologiska aktörer genom 
att de tar ställning till att de vill medicinera. De utövar också farmakolo-
giskt aktörskap genom att beroende på situation och vad de förväntas 
prestera själva reglera hur mycket medicin de ska ta och när. Camilla 
berättar att hon varierar sin dos av centralstimulerande läkemedel efter 
vad hon gör på dagarna. Vid ansträngande aktiviteter (som exempelvis 
när jag ska komma och intervjua henne) tar hon en extra dos. Andra da-
gar med färre ansträngande aktiviteter minskar hon istället dosen. Även 
Anna berättar hur hon själv bestämmer över sin dosering av medicin, hur 
mycket hon ska ta, när och vilken slags ritalin hon behöver: 

Anna: Nu har jag modifierande ritalin som jag tar och en turbo-ritalin som 
jag tar vid behov. […] Jag kallar det turbo-ritalin för de är snabbverkande.
Tappar jag fokus på lektionen då tar jag en sån och då kommer det upp 
igen. Den är snabbverkande, det håller i en halvtimme, en timme bero-
ende på hur mycket, det känns som man har ett lager av energi, gör jag 
något som är energikrävande då försvinner effekten av medicinen snabb-
bare. […] till exempel när jag gjorde nationella prov, 4 timmar. Det är 
väldigt krävande, då tog jag in liksom hela tiden. Jag får ta hur många jag 
vill men jag har en begränsning för hur många jag kan ta på en dag. […] 
Sen tar jag ju inte jättemånga på en gång, jag kan ta en halv för jag känner 
att det tar upp den, alltså energin. Sen tar jag en till när jag känner att det 
droppar, men det är bara vid behov. När jag gjorde Mensas IQ-test var det 
sju på kvällen och den modifierade ritalinan som jag tar på morgonen den 
håller kanske 5 till 8 timmar, den ska jag helst ta innan 10, den dagen tog 
jag ritalinan vid 3 till 4 på eftermiddagen och sedan tog jag med turbo-
ritalin och hade under provet.  

Anna beskriver sin medicin som en ”mirakelmedicin”. Hon menar att 
tack vare den kan hon klara av att göra saker som hon annars inte skulle 
kunna göra. Det hon kallar för ”turbo-ritalin” använder hon för att ge-
nomföra särskilt mentalt ansträngande aktiviteter som nationella prov och 
Mensas101 IQ-test. Att Anna beskriver sin medicin som en mirakelmedicin 
är inte konstigt om hon ser den som orsaken till att att hon kunnat genom-
föra dessa prestationer.

Som beskrivits tidigare har kvinnorna i olika hög utsträckning anam-
mat en biomedikalisering av sina problem och sitt själv genom att de 

101 Mensa är en ideell förening vars medlemmar ”motsvarar de övre 2 % av befolkningen 
när det gäller IQ”. För att bli medlem i Mensa ska man göra ett intelligenstest 
(WAIS/Wechsler testet) och ha fått ett resultat på minst 131. (IQ 100 ses som som ge-
nomsnitt för befolkningen). Mensa i Sverige har cirka 4 900 medlemmar (Mensa, 2014).
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förstår och beskriver sig själva som personer med diagnosen ADHD. Här 
har vi samtidigt mött exempel på att förhållandet till diagnosen kan be-
skrivas som mer instrumentellt, som ett medel för att få tillgång till medi-
cin. Den instrumentella hållningen kan förknippas med en kritisk pragma-
tisk syn på den anpassning som samhället och dess institutionella sam-
manhang kräver. Här öppnar kvinnornas berättelser för ambivalens när 
det gäller förståelsen av självet men också för ett motstånd i form av 
samhällskritik.  

Att hantera institutionaliserade krav med mediciner 
Medicinering lyfts alltså i dessa kvinnors berättelser fram som ett sätt att 
bli mer ’normal’, mer strukturerad, effektiv, kontrollerad och rationell i 
vardagen. De kan därmed genom att de valt att farmakologisera sina 
kroppar sägas anpassa sina identiteter efter olika typer av institutional-
iserade krav. Jag har tidigare (se s. 45) refererat till Loe och Cuttinos 
studie där universitetsstudenter med ADHD beskrev medicinering med 
centralstimulerande läkemedel som nödvändig för att kunna möta institut-
ionaliserade krav för universitetsstudier. Att vara uppleva sig vara 
tvungen att medicinera för att leva upp till sociala förväntningar skildras 
samtidigt som en ambivalent erfarenhet (Loe och Cuttino 2008). Även 
kvinnorna i denna studie förhandlar farmakologisering i relation till olika 
institutionaliserade krav. Kvinnorna i denna studie beskriver dock andra 
typer av institutionaliserade krav än deltagarna i Loe och Cuttinos studie. 
Ylva och Natalie beskriver hur de med hjälp av mediciner kan hantera en 
vardaglig aktivitet som ’att handla’. Med mediciner kan de bli mer rat-
ionella konsumenter. Andra typer av institutionaliserade krav är de krav 
som kvinnorna ställs inför i hemmet vad gäller hushållets skötsel. Emma 
som är sambo och mamma till tre barn i förskole- och lågstadieåldern 
menar att en positiv effekt av medicinering är att hon kan göra hushålls-
sysslor som hon tidigare inte upplevde att hon ”orkade”. Tvätten, som 
tidigare låg i högar på badrumsgolvet kan hon efter att hon börjat medici-
nera med centralstimulerande läkemedel ta itu med på ett strukturerat och 
rutinmässigt sätt. Genom mediciner kan Emma därmed förhålla sig till 
institutionaliserade krav på henne som mamma, att förse familjen med 
rena kläder. Som småbarnsförälder är balansgången mellan Emmas egna 
behov och familjens behov dock även en fråga för förhandling. Att äta 
centralstimulerande har hjälpt henne att prioritera familjens och hushål-
lets behov framför sina egna. Hon lyfter dock fram denna prioriterings-
ordning som något hon kan känna sig ambivalent inför: 
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Emma: Jag måste göra det som är bäst för mig och för min familj […] Det 
är det som har varit jobbigast. Att jag har mått som jag har gjort […] Jag 
hade liksom bara velat vara. Men samtidigt så är det ju bra att det blir 
gjort så fort som möjligt, att jag får medicin, för det hjälper mig ju ändå i 
vardagen också. 

Emma är positiv till att hon snabbt fick medicin så hon kunde inrikta sig 
mer på familjens och barnens behov. På kort sikt underlättar medicinen 
för henne. Hon får lättare att leva upp till normer och institutionella krav 
på kvinnor i vardagens hushållsarbete. Samtidigt uttrycker hon ambiva-
lens. Kraven på henne som mamma och att fungera i vardagen kolliderar 
med hennes behov av att ”bara få vara”. Jag menar att det Emma belyser 
här är ett ideologiskt dilemma mellan anpassning respektive motstånd 
mot institutionaliserade normer för vad hon som kvinna och mamma 
förväntas göra i hemmet. Farmakologisk reglering av hennes kropp för att 
göra henne mer effektiv och organiserad i vardagens hushållsarbete ställs 
av Emma mot hennes egna behov som individ. Att genom mediciner 
förändra sitt själv, att minska antalet tankar, sakta ner tankeprocesser, 
kunna ”fokusera”, sålla i intryck, bli mer organiserad, effektiv, kontrolle-
rad och rationell lyfts av kvinnorna i studien fram som en positiv effekt 
av medicineringen, något som underlättar deras vardagsliv. Det handlar 
om institutionaliserade krav på den senmoderna människan som förväntas 
kunna sålla bland alla intryck i den urbana miljön och i konsumtionssam-
hället. Farmakologiseringen av kvinnors kroppar är dock något som 
också måste förstås i relation till normativ femininitet och de institution-
aliserade krav kvinnorna möter utifrån att tillskrivas och erfara sig till-
höra just kategorin ’kvinna’ och detta tema kommer att vidareutvecklas 
och fördjupas i kapitlet diagnosens kön och ADHD som könad erfaren-
het. 

”Medicin, medicin, medicin…” 
Som tagits upp i tidigare avsnitt lyfts medicin fram som ett medel för att 
anpassa kroppen till institutionaliserade krav och förväntningar från nor-
malsamhället. De används också för att höja prestationsförmågan så att 
man kan delta i ett samhälle präglat av en konkurrensinriktad ideologi. 
Det finns hos kvinnorna i studien en hög acceptans för att kognitiva och 
sociala förmågor görs till objekt för farmaceutisk behandling och förbätt-
ring. Man är positiv till farmakologiska interventioner för att lösa olika 
problem i sitt liv.  

Även om centralstimulerande läkemdel som ritalin, concerta och me-
tamina framställs som’mirakelmediciner’ som gör att man får lättare att 
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leva upp till normalsamhällets krav, eller gör att man upplever sig kunna 
öka sin prestationsförmåga finns också ambivalens och kritik mot farma-
kologisering av identiteten. Ett exempel på detta är berättelser om farma-
kologiseringens baksida i form av olika biverkningar. Det utgör en mot-
vikt till framställningen av medicinen som ett mirakel. Biverkningar be-
skrivs både som fysiska och psykiska. De fysiska beskrivs som något som 
framför allt uppkommer i insättningsfasen och vid förändringar av dose-
ringar:

Sofia: I början var det en mardröm för jag fick så fruktansvärt mycket bi-
verkningar, det kändes som att ha influensa konstant, hela tiden. Jag fick 
värmevallningar, jag fick feber, jag blev yr, darrig, illamående, kräktes, 
mådde fruktansvärt dåligt i en månad kanske innan det började klinga av.  

Sofia beskriver de första veckorna med mediciner som en ”mardröm” och 
även Anita beskriver de initiala biverkningarna av medicinerna som plåg-
samma. De kortsiktiga biverkningarna i insättningfasen beskrivs som 
övergående men finns ändå där som en mörk baksida av farmakologise-
ring. Flera av kvinnorna kombinerar också flera olika mediciner, och de 
beskriver hur deras kroppar reagerar på ständiga förändringar, byten av 
mediciner, ökning och minskning av doser och utprövandet av olika me-
diciner i olika kombinationer och doser:  

Anna: Nu har jag bytt. Jag ökade dosen och den dosen reagerade min 
kropp mot […] det var några veckor efter att jag hade ökat det antidepres-
siva […]  det tar ju tid för en att komma igång med kroppen då så var det 
någon kväll när jag bara frös och svettades och skakade och ryckte och 
mådde inte alls bra. 

Flera av interjupersonerna berättar om hur de fått prova sig fram mellan 
olika mediciner och förändringar av dosering, en process för att pröva sig 
fram för att få den rätta medicinen och den rätta ’skräddarsydda’ dosen av 
medicinen i kombination med andra mediciner. Laborerandet med olika 
mediciner och att lägga till fler mediciner för att motverka biverkningarna 
från en medicin beskrivs av Martin (2006, s. 279) som “the hyper-
management of symtomatology” vilket innebär att läkare och patienter 
ser läkemedel som precisionsinstrument som, om man bara kan hitta rätt 
dos och rätt kombination av mediciner, skulle kunna utplåna psykiskt 
lidande på farmakologisk väg. En konsekvens av att leva i en farmakolo-
giserande kultur/ideologi är att såväl läkare som patienter har stor tilltro 
till medicinering. Mediciner förväntas lösa problemet och om en medicin 
inte löser problemet blir lösningen att byta sort, öka dosen eller lägga till 
en ny medicin. Kvinnorna framstår i sina berättelser om sin inställning till 
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medicinering också som att de sätter mycket av sitt hopp till rätt medicin i 
rätt dos för att lösa olika problem i tillvaron. Det finns dock också kri-
tiska röster mot en syn på mediciner som lösningen på olika problem. 
Exempelvis är Natalie kritisk mot det ensidiga fokus som hon menar 
finns på farmakologisk behandling:

Natalie: På allmänpsykiatrin där är det medicin, medicin, medicin. […] 
Det enda man blir tilldelad, alltså det enda man blir frågad om, blir erbju-
den, det är medicin. Medicin och mediciner… ”Du kan prova olika tills 
du känner att det är bra och…”. Det är olika nivåer och… men det är inte 
någon som säger att: ”Nja, men OK, vi behöver kartlägga dig. Du skulle 
behöva ha en arbetsterapeut som kommer hem till dig, visar dig hur du 
kan strukturera tvätten, matlagningen.” […] Ja, man kan medicinera och 
medicinera och man kan må bra för en stund. Men medicinen tar inte bort 
den grundläggande problematiken […] [med] strukturen […] Någon 
måste lära oss det här för det kan inte vi komma på av oss själva. Sen att 
medicinen kan vara ett komplement för att vi ska orka jobba med oss 
själva och lära oss det här som vi behöver lära oss, med struktur och med 
rutiner och allt det här.  

 

Natalie är kritisk till sin erfarenhet från vuxenpsykiatrisk behandling som 
är ensidigt inriktad på medicinering. Istället efterfrågar hon mer sociala 
insatser i form av stöd i hemmet.  

En annan negativ erfarenhet av farmakologisk behandling som tas upp 
är oro för bristande kunskap om hur kroppen egentligen påverkas långsik-
tigt av medicinering. Helena som äter både concerta och antidepressiv 
medicin har ambivalenta känslor inför medicineringen och oroar sig för 
vad den gör med hennes kropp:  

Helena: Jag tror inte att det är bra att äta [mediciner]. Jag önskar att jag 
kunde komma till sån harmoni i kroppen att jag kan ta den där tröttheten 
och att jag kan få igång det på nåt annat sätt. Hur vet jag inte för nån brist 
har jag ju, nåt är det ju som den tillför. Någonting är det ju eftersom det 
blir en sån jätteskillnad.[…] [men] jag tror att den inte är 100 procent bra 
för kroppen. Någonstans måste den väl hamna eftersom man tar olika 
prover och så där […] Det är det jag tänker, vad händer med kroppen?
[…] Det är min önskan att jag ska hitta strategier eller strukturer [för att 
sluta med medicinen]. 

Helena önskar att hon kunde hitta andra strategier än farmakologiska för 
att hantera de problem hon har med exempelvis trötthet. Hennes oro rör 
att hon inte riktigt vet på vilket sätt medicinen egentligen påverkar krop-
pen. Att kunskap om långsiktiga konsekvenser av behandling med metyl-
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fenidatpreparat saknas är också något som lyfts fram av Socialstyrelsen 
(2012, s. 16).  

(O)farmakologiserad autentisk identitet 
Farmakologisk omformning av självet för att anpassa och förändra krop-
pen till en mer ”ideal identitet” har i tidigare forskning lyfts fram som en 
ambivalent och konfliktfylld erfarenhet som kan rymma känslor av för-
lust av det ’autentiska jaget’ i betydelsen att inte tillåtas få vara den man 
’egentligen är’ (se Karp 2006, och Loe och Cuttino 2008). Att medicine-
ring förändrar identiteten mot en mer ideal identitet skildras som en am-
bivalent erfarenhet även av kvinnorna i denna studie. Farmakologisering-
ens positiva effekter ställs av vissa av kvinnorna också mot en känsla av 
förlust av vissa aspekter av självet och den ’autentiska identiteten’. Ett 
exempel på detta är Camilla som reflekterar över farmakologiseringens 
effekter som något som har både positiva och negativa aspekter: 

Camilla: På sätt och vis är ju det ändå bra för min del eftersom jag [inte] 
drar iväg och hittar på grejer. […] De säger ju att utmattningsdepression 
är väldigt vanligt att man får som ADHD:are. För att man …. ja, man ger 
ju järnet… eftersom hjärnan får ju jobba så mycket mer än en frisk hjärna. 
Vilket gör att den tar slut till slut… och sen gör man ju så mycket mer än 
vad en vanlig människa gör.  

Camilla beskriver dilemmat som att om hon inte tar kontroll över sin 
hjärna och förändrar denna på farmakologisk väg riskerar hon att bli ut-
bränd. Att inte kontrollera hjärnan på farmakologisk väg framställs som 
riskabelt och ’de’ som säger detta till henne är representanter för den 
medicinska expertisen/professionen. Mot bakgrund av att hon själv haft 
en utmattningsdepression resonerar Camilla därför om nödvändigheten i 
att ta biokemisk och farmakologisk kontroll över hjärnan. Det framställs 
som det mest logiska och rationella beslutet hon kan ta. Genom att be-
skriva farmakologisk reglering av hjärnan som ”på sätt och vis ändå bra” 
markerar Camilla dock också en reservation. Det finns en nackdel: 

Camilla: Det enda som jag kan känna som är lite nackdel med medicine-
ringen det är ju att den tar bort en del av min personlighet faktiskt. […] 
Jag känner ju andra som har ADHD som är väldigt så där… idésprutor.
[…] Jag vet en tjej som medicinerade ett tag men hon slutade för hon me-
nade att det tog bort hennes impulsivitet, kreativitet.  

Camillas ambivalens består i att hon också upplever sig förlora positiva 
delar av den egna personligheten. Att ”vilja dra iväg”, ha mycket idéer 
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och att ”ge järnet” är något som hon förknippar med sin autentiska ofar-
makologiserade identitet. Denna identitet går till viss del förlorad då hon 
blir ’farmakologiserade Camilla’. 

Oönskade effekter som de Camilla benämner som en känsla av att ha 
förlorat en del av sin personlighet är inte något som finns med på listan 
över biverkningar för metamina i FASS102. Där listas som vanliga biverk-
ningar övergående buksmärtor, huvudvärk, nedsatt aptit, viktminskning, 
muntorrhet, dysfori, eufori, trötthet och sömnproblem (se www.FASS.se).  

Även Susanna argumenterar kring farmakologiseringens negativa ef-
fekter som en förlust av positiva aspekter av sin autentiska identitet:   

Susanna: Jag har ju […] kompisar som frågar ”Spelar du fortfarande gi-
tarr, målar du fortfarande?” Jag har jättemycket målarprylar kvar, jag har 
min gitarr kvar, jag vet inte om alla strängar är hela på den, jag har inte 
öppnat det där fodralet på, sen jag började med medicinerna egentligen. 
Jag kan sakna den här kreativa som fick sådan inspiration att det inte tog 
slut ”Jag måste göra klart det här, annars sprängs jag! […] Jag hittar på 
något, jag ringer runt till folk och ser vad som händer!”  

Susanna beskriver hur hon sedan hon började med medicinerna förändrats 
på ett sätt som hon inte ser som positivt, att hon helt slutat göra vissa 
saker hon tidigare tyckte om att göra. Hon beskriver negativa effekter av 
farmakologisering som en minskad aktivitet och kreativitet. Att måla och 
spela gitarr är saker som hon helt slutat göra sedan hon började medici-
nera med centralstimulerande läkemedel. Liksom Camilla beskriver hon
också detta som delar av sin person som hon saknar i sin nuvarande far-
makologiserade identitet. Som togs upp tidigare i detta kapitel kopplar 
Susanna också medicinering till att gå från att vara en mer känslostyrd 
person till att styras mer av förnuft. Susanna beskriver sitt medicinerade 
själv som mer ”analyserande”. ’Autentiska Susanna’ kopplas till känslor 
och när ”känslopersonen” i henne får styra mer beskrivs det som ett krea-
tivare, roligare och mindre reglerat liv. Samtidigt menar Susanna att det 
är ett mer otryggt liv, ett liv som inte fungerar när man är vuxen och ska 
ta ansvar: 

Susanna: Det funkade ju jättebra när man var barn och tonåring och fort-
farande bor hemma för då har man tryggheten i att man fortfarande bor 
hemma. Man behöver inte ta det yttersta ansvaret och se alla konsekven-
ser för att jag har fortfarande tak över huvudet, jag har fortfarande mat. 
Man hade någon som fångade upp en. Sen när man ska gå och bli vuxen 

102 FASS (FArmakologiska Specialiteter i Sverige) är ett uppslagsverk för alla godkända 
läkemedel i Sverige. Det är så kallade produktresuméer som görs av läkemedelsföretagen 
som granskats av myndigheter.
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och ta ansvar, det är ju då problemen visar sig på riktigt. För det funkar 
inte att se så kortsiktigt. Jag gick ju från att ha gjort slut på de få pengar 
man hade på bara några dagar efter att man har fått dem och sedan knappt 
ha till räkningar.  

Att bli mer ’tråkig’ innebär att bli mer analyserande och rationell. Detta  
kopplas av Susanna till normer för vuxenlivet och denna anpassning till 
en mer ideal vuxenhet är något som hon uppnår på farmakologisk väg. 
Farmakologisering av identiteten kan därmed även sägas handla om att 
genom medicinering anpassa kroppen för att bättre passa in i vuxenhets-
normer.   

Det är inte alla kvinnor som beskriver medicineringen som en förlust 
av sin autentiska identitet. Pernilla tycker inte att medicineringen påver-
kar hennes personlighet på ett sätt som gör att hon saknar delar av sig 
själv, men hon berättar att hon har kompisar som avstått från medicine-
ring av den anledningen: 

Pernilla: Oftast så handlar det om sidorna där man är kreativ, att de gre-
jerna försvinner. […] Jag har en kompis som är kock som är otroligt pas-
sionerad som smakar på nya smaker och är trollkarlen i köket och han sa 
det att det försvann ju, han ville inte ens steka köttbullar eller laga mat, så 
han valde ju bort sin medicin. Men jag är lika förtjust i min trädgård som 
jag var innan. 

Inte heller Birgitta beskriver sina upplevelser av medicinering som en 
förlust av positiva aspekter av sin ’autentiska identitet’. Innan hon bör-
jade medicinera var hon dock orolig det och diskuterade det med sin lä-
kare: 

Birgitta: Det är ju också så här lite töntigt. Då hade jag medicinerat båda 
mina barn länge. Och sen när jag fick diagnosen och skulle medicinera … 
[…] jag fastnade lite där. Jag hade diskussioner faktiskt med min läkare: 
Tänk om jag blir förändrad? Jag vill inte bli nån annan. […] Vilket är rent 
jättepatetiskt eftersom jag har medicinerat mina ungar jättelänge utan att 
ha funderat överhuvudtaget på den saken. Men det är ingen som har sagt 
att jag har blivit personlighetsförändrad.  

Birgitta berättar med flera självkritiska formuleringer hur hon trots att 
hon medicinerat sina barn i flera år tvekade inför att själv börja medici-
nera. Hennes tvekan bottnade i en rädsla för att medicinerna skulle för-
ändra henne till någon annan. Hon anser dock inte nu att medicineringen
förändrat hennes personlighet, vilket hon förstärker med hänvisning till 
att ingen sagt att hon blivit förändrad. Hon beskriver istället medicinen 
som ett medel för att kunna fortsätta vara den hon varit och fortsätta leva 
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sitt liv på samma sätt som hon levt det tidigare. När hon vid 35-årsåldern 
kände att hon blev trött och inte orkade hålla sitt ’ADHD-tempo’ längre 
utan att ”orken började ta slut” vände hon sig till vården. Hon fick då 
rådet av sin läkare att dra ner på tempot, ett råd som hon inte vill följa.
Hon trivs med att ha ”full snurr”, och vill fortsätta leva livet som förut 
och inte förändra något. Med mediciner upplever hon att hon inte behöver 
ändra sitt sätt att leva. Ingen ”korkad husläkare” ska tala om för henne 
hur hon ska leva sitt liv. Som redan nämnts är vitsen med att få en dia-
gnos för henne inte att förändra sitt liv utan att diagnosen ger henne till-
gång till mediciner som gör att hon kan fortsätta leva sitt liv som tidigare. 
Medicinen blev ett sätt att fortsätta ha den aktivitetsnivå hon ville ha i sitt 
liv och inte tvingas till att ta det lugnare. 

Medan Birgitta alltså beskriver hur hon behåller sin personlighet och 
får hjälp av medicinen att bibehålla det liv hon med den personligheten 
vill leva, är det en kvinna i studien som valt att helt avstå från medicine-
ring. Maria som har diagnoserna ADD och Asperger och började direkt 
då hon fick sin ADD-diagnos att medicinera med ett metylfenidatprepa-
rat. Hon valde dock att efter ett år avbryta medicineringen:  

Maria: Jag tyckte ja, det var mer biverkningar och konstiga grejer mer än 
att det var något positivt med det […] jag tyckte man blev så avtrubbad 
och konstig av den. […] Men jag höll på med det ett år för jag ville verk-
ligen, alltså jag ville ge den liksom en chans.  

[…] Kitty: Äter du någon medicin idag då eller? 

M: Nej jag gör ju inte det. (K: Nej?) […] Jag känner mig ju mer som mig 
själv när jag inte äter medicin så det [skrattar] känns bara så dumt att 
käka. Jag känner att det tog bort så mycket av […] den jag är. Det kändes 
inte bra att äta en sån medicin som gjorde att man bara kände sig som …
ja, som sagt avtrubbad [skrattar]. Då är det ju bättre känner jag att man 
jobbar med sig själv och liksom så kände jag. […] Det finns ju en metod, 
man kan gå i kognitiv beteendeterapi.  

Maria valde att avbryta medicineringen eftersom hon upplevde att medi-
cinen både gav biverkningar och förändrade hennes personlighet på ett 
sätt som hon inte tyckte om. Istället för det farmakologiserade självet 
valde hon sitt ’autentiska’ själv. Det innebär inte att hon menar att hon 
’duger’ som hon är och inte behöver förändras, men istället för mediciner 
så vill hon ”jobba med sig själv” på andra sätt, exempelvis med kognitiv 
beteendeterapi. Att jobba med sig själv innebär för Maria också den ut-
bildning hon får på en folkhögskola för personer med diagnosen Asper-
ger. På folkhögskolan menar hon att hon utvecklar kunskap om sig själv i 
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relation till sina diagnoser och också lär sig att informera andra om sina 
diagnoser: 

Maria: Att gå den här utbildningen har betytt väldigt mycket för mig. Jag 
känner att jag, jag känner mig väldigt stärkt i att kunna komma ut och in-
formera människor om hur det är att ha alltså Asperger då men det blir 
ändå att man kommer in på det här med ADD också. De hänger ihop lite 
grand.

Att lära sig om sin diagnos och lära ut det till andra kan ses som en del av 
Marias sätt att skapa sig en (ny) identitet som kvinna med diagnoserna 
Asperger och ADD. Att hon som har båda diagnoserna är den enda som 
helt valt bort mediciner illustrerar den skillnad som finns i synen på be-
handling av ADHD och AST (Asperger). För diagnosen AST finns ingen 
farmakologisk behandling av ’kärnsymtom’ och personer med diagnosen 
Asperger får i högre utsträckning icke-farmakologiska insatser än perso-
ner med diagnosen ADHD, där insatsen i första hand verkar vara medici-
nering. (Funktionshinderrörelsen kring diagnosen AST har också en star-
kare anknytning till identitetspolitik, vilket kommer att diskuteras mer i 
nästa kapitel.) 

Att bevara sitt autentiska själv har här lyfts i kvinnornas identitets-
skapande narrativ, men på helt olika sätt. Camilla och Susanna beskriver 
farmakologisering som en förlust av sitt autentiska själv. Birgitta däremot 
beskriver medicineringen som ett hjälpmedel för att möjliggöra en fortsatt 
livsstil utifrån den autentiska personligheten som hon menar inte påver-
kats av medicinen. Den bilden ges mot bakgrund av en berättelse om hur 
hon tvekade inför medicinering just på grund av oro för att få en föränd-
rad personlighet. Det motstånd mot farmakologisering som hennes tvekan 
innebär är fullt ut genomförd i Marias berättelse där hon tar avstånd från 
medicinering just med hänvisning till att hon vill bevara sitt autentiska 
själv.  

Att det i diskursen om behandling av personer med diagnosen ADHD 
är ett stort fokus på farmakologisk behandling avspeglas hos deltagarna i 
denna studie. Oro för bristande kunskap om medicineringens effekt på 
längre sikt och att flera av kvinnorna efterfrågar andra typer av insatser 
än medicinering kan ses som ett ifrågasättande av farmakologiseringen. 
Viktigt att poängtera är dock att mer sociala insatser och behandling inte 
efterfrågas av alla kvinnor i denna studie. Ett exempel på det är Birgitta 
som inte vill ha någon annan behandling än en farmakologisk behandling.  
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Sammanfattning 
Jag har i detta kapitel diskuterat farmakologisering som ett medel för att 
anpassa och omforma identiteter och hur autentisk identitet kontrasteras 
mot en farmakologiserad identitet i en del av kvinnornas identitetsskap-
ande narrativ. Att genom psykofarmaka förändra identiteten mot en mer 
ideal identitet diskuteras i detta kapitel som en strategi för att möta in-
stitutionella förväntningar och krav på hur man ska vara för att passera 
som ’normal’, men också för att öka sin kapacitet och förbättra sin pre-
stationsförmåga för att nå personligt uppsatta mål, som exempelvis att 
klara av IQ-test för att kunna bli medlem i Mensa. Genom psykofarmaka 
reglerar kvinnorna i studien sin identitet för att anpassa dessa till institut-
ionaliserade ideal. Medicinering anses leda till att vardagsproblem kan 
hanteras bättre, och leder också till upplevelser av att passa bättre in i 
normalsamhället. Medicinering kan ses som ett sätt att omforma kroppar 
för att bättre motsvara förväntningar om hur den ideala samhällsmedbor-
garen ska vara.  

Alla kvinnor utom en har valt att medicinera sin ADHD. De femton
kvinnor som valt att medicinera lyfte fram de positiva aspekterna av me-
dicinering som upplevelser av att kunna fungera bättre i vardagslivet. 
Kritik mot ett alltför ensidigt fokus på medicinering finns dock också. 
Olika negativa aspekter av att farmakologisera självet lyfts fram liksom 
ambivalenta känslor inför det. Även om en viss ambivalens och oro för 
vad medicinerna ”gör med kroppen” och den egna personligheten ut-
trycks av vissa av kvinnorna i denna studie är det endast en av kvinnorna 
som som helt valt bort mediciner, och hon uttrycker också ett starkt och 
uttalat motstånd mot farmakologisk reglering av kroppen. För femton av 
de sexton kvinnorna upplevs det farmakologiserade självet som en nöd-
vändig anpassning för att fungera i vardagen. Att fungera i vardagen in-
nebär att förhålla sig till olika former av institutionaliserade krav på hur 
en normal/ideal människa ska vara.  

Som lyftes fram i teoriavsnittet utövas biomakt inom den senmoderna 
nyliberala välfärdsstaten genom subjekt som själva väljer att förändra 
sina hjärnor, sina neurokemiska själv, med syfte att uppnå en mer ideal 
medborgaridentitet (jfr Pitts Taylor 2010, s. 640). Man kan säga att kvin-
nornas strategi att förändra sina kroppar farmakologiskt för att orka med 
ett högt tempo, höga krav på effektivitet på jobbet i kombination med 
ansvar för hem och barn är en anpassning till att bli en mer ideal medbor-
gare.  Kvinnorna i denna studie som medicinerar med centralstimulerande 
läkemedel beskriver det som att de på farmakologisk väg reglerar sina 
själv för att bli mer stresståliga, fokuserade, balanserade i humöret, rat-
ionella och strukturerade. Den kropp som på farmakologisk väg görs
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funktionell med hjälp av mediciner är dock även en könad kropp och den 
farmakologiserade könade kroppen förhandlas i relation till könade nor-
mer och ideal. Då kvinnorna beskriver farmakologiseringens effekter i sin 
vardag framhåller de de positiva effekterna av medicinerna med argu-
menten att de blir mödrar med mer tålamod med sina barn, effektivare 
och mer organiserade husmödrar som är bättre på att ta hand om tvätt, 
städning och annat hushållsarbete. De beskriver också att medicinerna 
som ett medel för att reglera känslor, och att de därigenom kan bli en mer 
rationell och ”tänkande” människa som kan planera och organisera sin 
vardag. Medicinering lyfts också fram som ett medel för att ’orka med’. 
Att förhålla sig till institutionaliserade krav formuleras av intervjuperso-
nen Camilla som att det av en kvinna på 2010-talet krävs att ”man ska 
kunna allting” och ”vara på sju ställen samtidigt” i ett tempo som är ”jät-
tesnabbt”. Genusanalyser av centralstimulerande läkemedel som con-
certa, ritalin och metamina är ett underutvecklat forskningsområde (jag 
har i min genomgång av tidigare forskning inte kunnat hitta någon forsk-
ning som tar upp detta ämne) men annan psykofarmaka som valium och 
antidepressiva läkemedel som prozac har varit föremål för genusanalys.
Dessa läkemedel (som också används av fler kvinnor än män) kopplas till 
2000-talets nyliberala normativa femininitet, präglad av kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden, jämställdhetsnormer, produktivitet, konkurrenskraft 
och en önskan att lyckas som sammanfaller med en nyliberal ideologi om 
lika rättigheter (se Metzl 2002, och Blum och Stracuzzi 2004, se forsk-
ningsöversikt). Jag menar att även centralstimulerande läkemedel är en 
typ av psykofarmaka som samverkar med konstruktionen av en sådan 
nyliberal normativ femininitet. Genom att farmakologisera sin identitet 
disciplinerar kvinnorna sina kroppar för att motsvara vad som anses som 
normal och samtidigt ideal femininitet; en mer rationell, fokuserad och 
känslomässigt stabil kvinna. Eftersom de institutionaliserade krav som 
kvinnorna förhåller sig till ställs inom ramen för en könsmaktstruktur blir 
förhandlingarna om farmakologisering av självet för att få en mer ideal 
identitet därmed också en förhandling om vad en ’normal’ kvinna är och 
rör föreställningar om ideal femininitet. Farmakologiseringen av kvinno-
kroppen för att göra denna mer stresstålig, fokuserad och balanserad i
humöret måste också förstås i relation till den rådande arbetsdelningen
inom en könsmaktstruktur. Att genom farmakologisk behandling anpassa 
sina kroppar innebär att kvinnornas vardag upplevs flyta lättare och smi-
digare, men den riskerar också att reproducera snarare än förändra rå-
dande maktordning. (Detta tema kommer att utvecklas vidare i kapitlet 
”Diagnosens kön och ADHD som könad erfarenhet”.)  
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Att anpassa och omforma sin identitet genom farmakologisering 
hänger samman med den biomedikaliserande diskursens förkroppsligande 
av avvikaridentiteten och konstruktionen av ’ADHD-hjärnan’ som en 
avvikande och ’defekt’ hjärna vars neurokemiska balans behöver korrige-
ras. I nästa kapitel kommer temat konstruktioner av ’ADHD-funktionali-
tet’ som ett fenomen lokaliserat till den avvikande biologiska kroppen 
respektive olika former av motstånd mot en biomedikaliserande syn på 
’funktionalitet’ och ADHD som funktionshinder att utvecklas.  
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7. ’ADHD-funktionalitet’ – patologisk 
avvikelse eller positiv särart?  

Detta kapitel kommer att ta upp hur kvinnorna i studien beskriver sin 
egen funktionalitet och synen på ADHD som ett funktionshinder.  Som 
jag tagit upp tidigare kategoriseras ADHD som ett neuropsykia-
triskt/kognitivt funktionshinder, och de frågeställningar som kommer att 
lyftas här är hur kvinnorna i studien förhåller sig till att ADHD kategori-
seras som ett funktionshinder/en funktionsnedsättning. Beskriver de 
själva ADHD som ett funktionshinder och hur kan i så fall det förstås i 
relation till en biomedicinsk diskurs där funktionalitet förstås som lokali-
serad till kroppen? Ger kvinnornas berättelser också uttryck för andra 
konkurrerande förståelser som exempelvis en social förståelse av funkt-
ionalitet? På vilka sätt kan kvinnornas beskrivningar av sin funktionalitet 
förstås som anpassning respektive motstånd mot en biomedikaliserande 
diskurs? Som jag tog upp i kapitel 2 kategoriseras ADHD som både ett 
kognitivt och socialt funktionshinder. Detta kapitel kommer därför att ta 
upp hur kvinnorna i studien beskriver kognitiv och social funktionalitet,
och beskrivningarna analyseras utifrån om de kan kopplas till en biome-
dicinsk diskurs, det som inom funktionshindersociologisk forskning be-
nämns som den medicinska modellen. Om kvinnorna ger uttryck för en 
social och normkritisk förståelse av funktionalitet kommer också det att 
lyftas här. Kapitlet avslutas med kvinnornas egna reflektioner kring om 
och i så fall på vilket sätt ADHD utgör ett funktionshinder. 

Kognitiv och social funktionalitet  
ADHD kategoriseras som ett funktionshinder som rör kognitiv och social 
funktionalitet. I detta avsnitt kommer jag att ta upp hur kvinnorna i stu-
dien beskriver hur de själva ser på sina kognitiva och sociala förmågor. 

149



Att tänka på ett ADHD-sätt
ADHD beskrivs av samtliga kvinnor i studien som något som har med 
sättet att tänka, kognitionen, att göra: 

Anita: Vi är inte, vi tänker inte… vi är precis som ett eget släkte. Om man 
jämför med vanliga människor som inte har diagnosen så är vi… vi tänker 
på ett helt annat sätt, vi handlar på ett helt annat sätt. Vi tar in information 
på ett helt annat sätt.

Anita beskriver personer med ADHD som en kategori människor som 
utmärks av ett särskilt sätt att tänka. Hon beskriver att ’tänka på ett 
ADHD-sätt’ som något skiljer människor med ADHD från ”vanliga män-
niskor”. Att tänka på ett ADHD-sätt beskrivs av flertalet av kvinnorna 
också som något som medför olika typer av svårigheter. Camilla menar 
att hennes sätt att tänka gör att hon får problem med ”koncentrationen” 
och ”uppmärksamheten”. Även Natalie karakteriserar personer med 
ADHD som en kategori som har svårt att koncentrera sig och beskriver 
’ADHD-kognitivitet’103 som ett problematiskt sätt att förhålla sig till värl-
den: 

Natalie: Man störs av yttre stimuli […] Jag är väldigt ljudkänslig också …
det hör också ihop med det här. [...] Man hör ju ljuden som ingen annan…
jag ska inte säga ingen annan men ljuden som för dig kanske är så själv-
klart att de finns där och du kan koppla bort det. Du hör att de klipper 
gräsmattan och du hör när de sätter på det men sen försvinner det in och 
då kanske du hör det om en stund igen … Det kan inte vi stänga av. Jag 
säger vi men alla med ADHD har inte så men de flesta har ju så. Vi kan 
inte ta bort de här ljuden utan den där gräsklipparen, den är där hela tiden 
tills den stängs av. Fläkten, det här i träden … jag hör det hela tiden inne i 
mitt huvud.  

 

103 Jag har här medvetet valt att inte benämna detta som som kognition, vilket är ett veder-
taget begrepp inom psykologisk teori och fältet kognitionsforskning. Termerna kognitiv 
och kognition används där för att beskriva tänkande som har att göra med hur information 
och kunskap hanteras. Exempel på olika former av kognitionsförmågor som studeras inom 
kognitionsforskning är varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlös-
ning och uppmärksamhet. Kognition och kognitiv kommer från latinets cognitio och 
cognosco och kan översättas med att undersöka och lära känna (Nationalencyklopedin, 
2014b). Då kognition är en term som är starkt förknippad med en viss syn på tänkande har 
jag medvetet valt att istället för termen kognition göra en nybildning på ordet och be-
nämna detta som kognitivitet. På samma sätt som socialitet (bildat på det latinska ordet 
socialitas) beskriver förmåga till socialt umgänge betecknar kognitivitet förmåga att tänka 
i en vid bemärkelse.  
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Natalie beskriver sitt sätt att tänka som avvikande vad gäller hur hon 
uppfattar omgivningen (det som inom kognitionsforskning benämns som 
perceptionsförmåga). Hon beskriver det som att hon inte kan avskärma 
sig från intryck från världen på samma sätt som andra kan. Att hon upp-
fattar så mycket av världen runt omkring henne menar hon leder till att 
hon får problem med att koncentrera sig:  

Natalie: Man orkar inte hålla fokus på det som händer där när det händer 
tusen … tio andra saker här. Folk som pratar, det händer saker. Och sen 
allt det här, de här ljuden … Jag kan ha väldigt många människor runt 
mig som pratar och jag kan hålla fokus ganska länge men det är ofta ett 
väldigt problem med ADHD. Man orkar inte, man störs av yttre stimuli.  

Natalie beskriver ’ADHD-kognitivitet’ som att översvämmas av intryck 
från nästintill allt runt omkring sig hela tiden, vilket leder till att hon inte 
kan ”hålla fokus”. Då hon formulerar sig kring sin kognitiva funktion-
alitet framställs den yttre världen som ett antal ”stimuli” som ”stör” 
henne.104 Till skillnad från hur hon föreställer sig att en normal hjärna 
fungerar menar hon att hennes hjärna saknar förmåga att sortera och prio-
ritera mellan olika intryck. Den hjälper henne inte med att sålla bort och 
bestämma vad som är viktigt och vad som är oviktigt. En normalt funge-
rande hjärna framställs som något som ska fungera som en medierande 
kraft mellan psyket och omvärlden genom att sortera i olika intryck. 
Hennes hjärna fungerar dock inte på det sättet enligt Natalie. Hjärnan 
som borde stå emellan henne och omvärlden och skydda henne från att 
översvämmas av omvärldens komplexitet framställs som en agent som 
motarbetar henne genom att släppa in för mycket ”stimuli”. 

Även Camilla beskriver sin kognitiva funktionalitet som ett avvikande 
sätt att tänka som är problematiskt. Hon menar att då hon är en person 
med ADHD fungerar hennes hjärna annorlunda än andra normala” män-
niskors hjärnor: 

Camilla: Tänk dig att en normal frisk människa har som ett kaffefilter i 
huvudet. Hjärnan vet ju det, jag hör en fågel där, det är ingenting att bry 
sig om och det skriker nån där och det är ingenting att bry sig om, jag fo-
kuserar på det här. Men har du ADHD så har du inte det här kaffefiltret 
utan hjärnan tar in allting och bearbetar det hela tiden. Det är ju liksom…
det är därför man också har svårt med fokus och … åh, vad hände där? 
Hjärnan har inte det filtret som kan tala om att det där är inte viktigt, det 
var en fågel som kvittrade. Och där var någon som sprang förbi och det 

104 Då Natalie uttrycker sin rleation till omvärlden som att hon blir störd av ”yttre stimuli” 
kan detta ses som en form av biomedikalisering av identitet och TSI (se diskussion ovan, 
s. 101-103). 
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var inte heller nåt viktigt. Men hos en annan då blir det att man suger in 
allting i huvudet ... sen bearbetar hjärnan det fast den egentligen inte be-
höver det. 

Camilla beskriver en normal hjärna som en hjärna som kan sortera och 
prioritera mellan olika intryck och en ’ADHD-hjärna’ framställs som en 
hjärna som saknar denna funktion. Intressant att notera här är att det som 
i diagnosbeskrivningar beskrivs som karakteristiskt för ADHD betecknas 
som ouppmärksamhet. På det sätt som Camilla och Natalie beskriver sin 
funktionalitet framställer de sig dock inte som att de är ouppmärksamma. 
De beskriver snarare sitt problem som att de är för uppmärksamma. De är 
lika uppmärksamma på allt som händer. ’ADHD-hjärnan’ framställs i 
kvinnornas berättelser som en problematisk avvikelse, en defekt hjärna 
som inte har den förmåga som ’normala’ hjärnor har att sortera mellan 
olika intryck. Att inte bli vägledd av sin hjärna i vad som ska ses som 
centralt och vad som ska ses som perifert framställer ADHD-hjärnan som 
ett hinder och ’ADHD-kognitivitet’ som något som kopplas till problem i 
vardagen. 

Kvinnorna i exemplen ovan beskriver sin kognitiva funktionalitet som 
avvikande från normaliteten och detta konstrueras också som problema-
tiskt. De kan även sägas acceptera den biomedikaliserande diskursen i 
sina beskrivningar av sitt tänkande genom att de placerar funktionalitets-
brister i hjärnan på ett sätt som lägger tänkandet utanför jagets kontroll. 
Beskrivningarna står dock i kontrast till formuleringen av ett av diagno-
skriterierna, bristande uppmärksamhet, då kvinnorna snarare beskriver för 
hög grad av uppmärksamhet.  

Temat ’ADHD hjärnan’ som avvikande på ett negativt sätt och 
’ADHD-kognitivitet’ som ett problem och ett hinder i vardagen kontrast-
eras också mot andra beskrivningar där detta ges mer positiva innebörder.
Natalie som tidigare beskrivit ’ADHD kognitivitet’ som problematiskt 
lyfter längre fram i intervjun fram sitt sätt att tänka som något positivt:  

Natalie: Man är väldigt snabbtänkt. Alltså jag kommer på så här [knäpper 
med fingrarna] […] Och det är ganska fantastiskt. Det är nånting som är 
bra. Att jag kan liksom tänka på saker… nu när jag sitter här och pratar 
med dig kan jag planera vad jag ska göra i morgon… fast jag är helt inne i 
vad jag… jag håller ju fokus i det jag säger. Samtidigt så håller jag på 
med andra saker i mitt huvud. Och planerar och grejar och fixar och do-
nar.  

Det Natalie just beskrivit som ett problem (att inte kunna fokusera på en 
sak i taget) blir här istället en resurs; hon kan tänka på flera saker samti-
digt och det är ”fantastiskt” och ”bra”. Även Sofia argumenterar emot en 

152



beskrivning av sin kognitiva ’stil’ som problematisk genom att referera 
till ’ADHD-kognitivitet’ som något positivt: 

Sofia: Ja alltså man [en person med diagnosen ADHD] är ju väldigt 
snabbtänkt och uppfinningsrik. Man kommer på saker ganska fort som 
andra kanske inte gör och ser saker ur en annan synvinkel.  

Sofia beskriver precis som Natalie ADHD-kognitivitet som att vara 
”snabbtänkt”. Förmågan till ’kognitiv snabbhet’ tillsammans med inten-
siv koncentration på en specifik uppgift lyfter Sofia fram som något som 
är en resurs för henne vid exempelvis studier: 

Sofia: [Man är] hyperfokuserad. Till exempel om jag ska skriva en upp-
sats som jag håller på med nu, på en kväll kan jag kanske skriva 40 sidor 
och det är för att man bara styr in på en sak och sedan går det bara jätte-
fort. Det är mycket lättare att göra saker fort än långsamt. För att går det 
långsamt blir man rastlös och tappar intresset och fokus och så vill man 
göra något annat.  

Sofia beskriver en förmåga att vara ”hyperfokuserad” som inträder då 
hon blir engagerad av något och då hon får arbeta i sin egen takt (det vill 
säga snabbt). Att vara hyperfokuserad lyfts fram som en resurs, som nå-
got positivt. Detta ger två motstridiga bilder av ’ADHD-kognitivitet’ som 
beskrivs som att vara ofokuserad och ha bristande koncentrationsförmåga 
och samtidigt som förmåga att vara hyperfokuserad när det gäller vissa 
uppgifter. (Att vara hyperfokuserad på något beskrivs också som något 
som kan vara problematiskt, vilket kommer att utvecklas mer längre 
fram.)  

Sammantaget utgår kvinnornas beskrivningar av sin kognitiva funkt-
ionalitet från en syn på kognitiv förmåga som lokaliserar denna till den 
egna hjärnan. ’ADHD-kognitiviteten’ beskrivs som en negativ och pato-
logisk avvikelse enligt en biomedikaliserande diskurs. Detta kontrasteras 
dock av att kvinnorna även beskriver den egna kognitiva funktionaliteten 
som avvikande i en positiv bemärkelse. Förståelsen av sig själv som in-
nehavare av en ’defekt’ hjärna är något som exempelvis Sofia och Natalie 
gör motstånd mot genom att de också argumenterar för ’ADHD-
kognitivitet’ som ett bra sätt att tänka på.  

Kognitiv funktionalitet och intelligens  
Centralt för föreställningar om kognitiv funktionalitet är föreställningar 
om intelligens. Intelligens är också något som testas när man genomgår 
ADHD-utredningen. Anita beskriver hur hon under sin ADHD-utredning 
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”fick svara på tusen frågor” för att testa olika kognitiva förmågor. Testet 
resulterade i att Anita bedömdes ha god förmåga vad gäller vissa former 
av kognition men sämre på andra. De typer av kognitionsförmågor som 
hon genom testet fick veta att hon var svag på fick hon också veta var de 
som var typiska för ADHD och de hade med hennes förmåga att ”ta in 
information” att göra. Anita får av utredaren veta att det beror på att som 
person med ADHD har hon mindre utrymme i sin hjärna att förvara in-
formation på. För Anita blir det en förklaring till de problem hon haft 
under sin skoltid då hon haft svårt att ”lära sig” saker. Anita beskriver hur 
hon under sin skoltid fick en stämpel på sig att ”vara korkad” och skolans 
stämpling av henne och de låga betyg hon fick gjorde att hon fortsatte att 
tänka om sig själv och känna sig som mindre intelligent. För Anita inne-
bar ADHD-diagnosen och att få sina kognitiva förmågor testade att hon 
förändrar den bilden av sig själv:  

Anita: Det var att jag kände så där att jag är inte dum i huvudet utan jag 
har ett dolt handikapp […] Att det inte är den här dumma idioten eller 
puckade människan som man har liksom levt hela livet med att man är.  

 

Anita upplever att diagnosen ADHD stärker hennes självkänsla. Hon 
beskriver det som att hon förändras från att vara en tyst person till att bli 
någon som kan ta plats. Från att ha internaliserat en bild av sig själv som 
”dum i huvudet” medförde ADHD-diagnosen att hon istället började se 
sig själv som en person med ett ”dolt handikapp”. Att betrakta sina skol-
svårigheter på det sättet upplever hon är något som tar bort stämpeln av 
att vara mindre intelligent och mindre värd: 

Anita: Det fick jag också höra att det är på grund av ADHD som man har 
det som man har det. Så att det känns … det känns skönt. Det är inte mig 
det är fel på utan det är nåt helt annat som, ja felet ligger ju hos mig men 
…[…] det känns skönt idag att kunna säga att ”Det är inte för att jag inte 
vill, det är för att det inte finns”. Så jag växer som person och på det sättet 
mår jag riktigt, riktigt bra. […] Och bara en sån sak, att inte vara puckad 
längre! Inte för att jag fattar bättre idag men jag är inte puckad i alla fall! 
[Skratt] Utan jag har bara … behöver hjälp att lära mig på ett annat sätt.  

I kategoriseringen av sig själv som en person med ett ”dolt handikapp” 
använder sig Anita av en biomedikaliserande diskurs för att förstå och 
förklara sina svårigheter, men också av en social diskurs. Orsaken till att 
hon inte kunde lära sig saker i skolan placerar hon med en biomedikali-
sering av problemet i sin kropp utanför det som hennes jag har kontroll 
över. Att se det som ett funktionshinder innebär dock också att orsaken 
till hennes problem med att lära sig saker i skolan kan placeras i skolan 
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som institution. Att kategoriseras som och kategorisera sig själv som en 
person med ett ”dolt handikapp” beskriver Anita som befriande. Det är 
”inte mig det är fel på” framhåller hon men korrigerar sedan detta utta-
lande där hon placerar ’felet’ utanför sig själv till att förlägga det hos sig 
själv: ”ja, felet ligger ju hos mig”. Det är hon som har ’felet’ (det finns i 
hennes kropp/hjärna) men de problem detta skapat för henne genom livet 
är inte hennes ’fel’. Felet är att skolan inte kunnat tillgodose hennes sär-
skilda behov. Hennes sätt att fungera kognitivt kräver andra pedagogiska 
insatser från skolan än de hon fått. Att Anita inte kunde vissa saker som 
barn och att hon nu som vuxen fortfarande har svårt för vissa saker kan 
hon därmed inte belastas moraliskt för. Det handlar inte om att hon ”inte 
vill” (individualiserande moralisk diskurs) – det handlar om att ”det inte 
finns” (biomedikaliserande diskurs) men också om att skolan måste an-
passa sitt sätt att undervisa efter hennes kognitiva särart (samhällelig 
moralisk diskurs). 

Även Susanna som har diagnosen ADHD fick då hon gjorde ett intel-
ligenstest sina olika kognitiva förmågor specificerade. Hon får utifrån 
testresultatet veta att hon är ”överintelligent” inom vissa ”begåvningsom-
råden” medan hon på andra (de som anses höra till ADHD-diagnosen) 
ligger på en ”utvecklingsstörds nivå”: 

Susanna: När jag såg min utredning så fick jag se nån skala, typ IQ-skala 
på olika begåvningsområden och det här med arbetsminne och impuls-
kontroll och allt det andra som kännetecknar ADHD så låg jag liksom på 
en utvecklingsstörds nivå men på det andra så låg jag på överintelligent 
nivå och han som gjorde utredningen sa att han hade aldrig sett en sådan 
stor skillnad. Han sa att det gör att din medelnivå är fortfarande över den 
typiska normalgränsen, mellan 90 till 110 eller nåt sånt. Jag låg på 124. 
Han sa att: ”Du har nog ganska tur som haft någonting som dragit ner dig 
för förstå om du hade varit så smart!” ”Jaha. Okej.” Så han hade nog lite 
rätt i det. Då hade det nog varit något annat fel, tror jag.  

Susannas intelligensnivå ligger sammantaget på en nivå över genomsnit-
tet. Susanna berättar att enligt utredaren ska hon se det som ”tur” att hon 
haft lägre begåvningsprofil på vissa områden så att hennes intelligensnivå 
inte hamnade på en för hög nivå. Att vara för ”smart” antyder utredaren 
skulle ha medfört problem för Susanna, något hon också tagit till sig. 
Samtidigt som hög intelligensnivå kan sägas ha hög status och ses som 
eftersträvansvärt konstrueras således att vara för intelligent som något 
som också kan vara problematiskt.  

För Susanna fungerar testet av hennes kognitiva förmågor som själv-
stärkande och samtidigt som något som sporrar henne att förbättra sina 
kognitiva förmågor inom de områden där hon bedömts vara mindre bra:  
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Susanna: Det var ganska skönt att få det på papper. […] jag får en liten 
ego-boost av att veta att jag är jättebra på vissa saker och då gör det inte 
så jättemycket att jag är dålig på andra saker för jag vet ju att de sakerna 
går att träna upp. 

Susanna är inte nöjd med att de värden hon fått på intelligenstestet gör att 
hon sammantaget ligger på ett värde över genomsnittet utan vill höja sig 
inom de områden där hon bedömts som mer svagpresterande. Hon förhål-
ler sig till sina kognitiva funktioner som något som hon vill och bör träna 
upp på de områden där hon bedömts ha svaga kognitiva förmågor. Det 
finns här en ambivalens då den biomedikaliserande problemorienterade 
diskursen förenas med föreställningar om att som subjekt kunna förbättra 
sin kognitiva funktionalitet. Att få sina kognitiva förmågor specificerade i 
svaga och starka kognitiva sidor kan användas för att legitimera krav på 
särbehandling utifrån kognitiv särart. Det öppnar dock också upp för ett 
tryck på individen att förbättra just de kognitiva förmågor man genom 
testet fått veta att man är svag på. Detta kan jämföras med teorikapitlets 
diskussion om biomedikalisering som en process som, till skillnad  från 
medikalisering, inte bara syftar till att bota i bemärkelsen ’återställa’ till 
normalitet utan också betonar förbättring av kapaciteter. Detta kan också 
kopplas till förväntningar på subjekt inom neurokulturen att sträva efter 
att vilja förbättra och utveckla hjärnans kognitiva kapaciteter.  

Att ses som intelligent har hög status i vår kultur/vårt samhälle medan 
att kategoriseras som mindre intelligent har låg status. Att ADHD som 
kognitiv funktionsnedsättning inte innebär att man är ointelligent eller 
mindre begåvad är de flesta av kvinnorna tydliga med att understryka. 
Intelligens lyfts fram som mångfasetterad i bemärkelsen att man kan ha 
olika begåvningsområden och vara mer eller mindre stark vad gäller vissa 
typer av intelligens. Intressant att notera är dock att även om hög intelli-
gens anses eftersträvansvärd (att ha en hög profil på alla begåvningsom-
råden) så konstrueras också för hög intelligens (som citatet med Susanna 
ovan visar) som något som kan vara problematiskt. Hur problematisk 
’ADHD-kognitivitet’ i form av begåvning eller intelligens beskrivs vara 
varierar också. Vissa av kvinnorna (som exempelvis Anita) beskriver 
stora problem i skolan. Det finns dock stora variationer vad gäller upple-
velser av skolan. Några av kvinnorna berättar om svårigheter med att ta 
till sig och hänga med i undervisningen, men det finns också de som be-
skriver ämnena i skolan som lätta. Susanna beskriver sig som att hon i 
skolan hade lätt för skolämnena men menar att trots detta var det ingen 
som såg henne som duktig i skolan, då hon sågs som ”den där slarvern 
istället för den som faktiskt var duktig på någonting”. Anna (som har 
diagnosen ADD) beskriver sig själv som en person med hög intelligens. 
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Hon har gjort det IQ-test som krävs för att få bli medlem i Mensa och 
kvalificerade sig för det. Trots det beskriver hon en skoltid som präglats 
av problem. Anna kopplar det till sina svårigheter att prestera i den takt 
som skolan kräver, något hon nu åtgärdat genom att medicinera med rita-
lin (se ovan, s. 136).  

Flera av kvinnorna beskriver också skoltiden som svår då denna präg-
lats av mobbning och känslor av att inte passa in i skolan som institution. 
Motvilja mot skolan som institution beskrivs också som avsaknad av 
utmaningar och upplevelser av skolan som ”tråkig”. Diskursen om 
ADHD som ett problem som ’växer bort’ finns också med i undertexten 
hos de kvinnor som upplevt svårigheter i skolan med att ta till sig under-
visning eller att anpassa sig till skolan som institution:  

Birgitta: När jag gick ut nian talade min mattelärare om för mig att jag 
skulle bli ett socialfall. Jag fattade ingenting av matte. Sen när jag började 
läsa matte som 35-åring så kände jag: Hur ska jag klara matten?” Nu har 
jag VG, jag har MVG upp till matte C. Plötsligt så var det: ”Hur kunde 
procent vara svårt?” Allting bara var hur lätt som helst.  

Att Birgitta tyckte att matte var svårt som 15-åring men inte som 35-åring 
tolkar hon som att personer med ADHD ”mognar senare”. Här kommer 
också en diskurs in som knyter synen på funktionalitet till ålder, vuxenhet 
och mognad. Hur ålder på olika sätt blir betydelsefull för konstruktioner 
av funktionalitet är något jag kommer att återkomma till längre fram.  

Kvinnorna i detta avsnitt har anpassat sitt identitetskapande till en bio-
medikaliserande tolkningsram för förståelse av brister i sin funktionalitet 
och kan använda diagnosen för att avvisa degraderande förståelser av sig 
själva som mindre intelligenta eller med karaktärsbrister. Diagnosen upp-
fattas därmed som positiv. Kvinnorna ger även exempel på hur möjlig-
heten öppnas för att istället lägga ansvar för de skolproblem de haft på 
skolan som institution som inte tillgodosett de särskilda pedagogiska 
behov de utifrån sina funktionsbrister har både behov av och rätt till. Den 
biomedikaliserande tolkningsramen kombineras därmed med en social 
diskurs i förståelsen av deras skolsvårigheter. Därigenom gör de motstånd 
mot att tillskrivas identitet utifrån en individualiserande moralisk diskurs.  
Kvinnorna använder diagnosen för att positionera sig som en person som 
inte är mindre intelligent än ’normala’. De begåvningsområden, det vill 
säga den typ av kognititionsförmåga som förknippas med just ADHD, 
konstrueras därmed som något som både har och inte har med ’intelli-
gens’ att göra. Den biomedikaliserande diskursen fungerar här på två sätt. 
Dels får individen sina kognitiva förmågor specificerade i svaga och 
starka kognitiva sidor vilket kan användas för att legitimera krav på sär-
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behandling utifrån kognitiv särart, dels öppnar den för ett tryck på indivi-
den att förbättra just de kognitiva förmågor man genom testet fått veta att 
man är svag på. Den kan således både användas för att föra fram särarts-
politiska krav och vara en form av biopolitisk styrning där individen för-
väntas förändra och förbättra sin kognitiva kapacitet.  

Social funktionalitet   
Som vi sett tidigare så definieras ADHD inte bara som ett kognitivt 
funktionshinder utan även som ett socialt. Detta avsnitt kommer att lyfta 
fram kvinnornas berättelser om sig själva som socialt avvikande. Vad 
som ses som ’normal’ socialitet och vem som ses som socialt avvikande 
utgår från föreställningar om ’hur man ska vara’ om man är en ’normal’
människa - det vill säga en person utan en neuropsykiatrisk diagnos. Jag 
kommer att lyfta fram olika sätt som ’ADHD-socialitet’ och sätt att vara i 
kvinnornas berättelser konstrueras som en avvikelse från ’den normativa 
samhällsmedborgaren’. Föreställningar om social funktionalitet och själ-
vet som socialt avvikande är i kvinnornas berättelser också något som 
skapas i intersektion med maktordningar som rör kön och ålder. Före-
ställningar om hur en ’normal vuxen kvinna’ ska vara skiljer sig exem-
pelvis från föreställningar om hur man ska vara för att vara en normal 10-
årig pojke. I detta avsnitt kommer mer generella aspekter av hur kvin-
norna beskriver sin sociala funktionalitet som vuxna (det vill säga utifrån 
maktordningen ålder) att lyftas. I nästa kapitel, ”Diagnosens kön och 
ADHD som könad erfarenhet”, lyfts social funktionalitet fram som en 
könad erfarenhet (det vill säga konstruktioner av funktionalitet utifrån 
maktordningen kön).  

Att vara en person som är för mycket eller för lite  
Vi har i tidigare kapitel sett hur kvinnorna i studien beskriver sig utifrån 
erfarenheter av sig själva som avvikande, och hur de genom diagnosen 
får en biomedikaliserande förklaring till sin avvikaridentitet. Erfarenheter 
av sig själv som annorlunda och avvikande på olika sätt i sociala sam-
manhang beskrivs av kvinnorna när det gäller diagnosen ADHD som att 
på olika sätt vara ”för mycket”, prata för mycket, vara för aktiva eller ta 
för mycket plats. För diagnosen ADD beskrivs den egna socialiteten i
termer av att vara ’för lite’, för osocial, för inåtvänd och för inaktiv.  

Cajsa, som har ADHD, beskriver exempelvis sig själv och sin person-
lighet, sitt sätt att vara, som att hon av andra upplevs som ”för mycket”: 
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Cajsa: [Jag] har ett regleringsproblem, ADHD. Det betyder ju allt eller 
inget av allt på nåt vis. Det finns liksom inget mellanläge, det är väldigt 
svårt att vara lagom. Ja, vilka problem man har i lagom-Sverige med det 
då! Man är bara ’too much’ eller så är man lite exotisk och kul, men man 
orkar inte med oss någon längre stund för man blir trött av att umgås med 
oss. Vi är för mycket helt enkelt.  

Då Cajsa beskriver sin sociala funktionalitet som avvikande och sig själv 
som ”för mycket” gör hon det genom att beskriva det som ett ”regle-
ringsproblem”. Hon kan sägas biomedikalisera och individualisera pro-
blemet genom att hon lokaliserar problemet till sig själv. Problemet finns 
i henne, det är hon som inte har något ”mellanläge”, det är hon som inte 
kan reglera självet på ett sätt som överensstämmer med normer för vad 
som är ”lagom”. Vi såg tidigare att föreställningar om avvikande personer 
konstrueras mot en föreställd normalitet. Cajsas definition av sig själv 
och andra med ADHD som personer som har svårt att vara ”lagom” som 
ett problem som finns i henne, det vill säga bilden av ett själv som har 
regleringsproblem, bemöter Cajsa med ett motargument som kontextuali-
serar och relativiserar den bilden av henne. Hon förtydligar att det är just 
i ”lagom-Sverige” som det sätt hon är på blir problematiskt. Hon förflyt-
tar sig därmed från en individualiserande och patologiserande diskurs till 
en diskurs som pekar på normer för känsloreglering som socialt konstrue-
rade. Hennes beskrivning av sig själv som ”för mycket” blir därmed mot-
sägelsefull då hon samtidigt beskriver att detta är relativt och beroende av 
normerna i det samhälle hon lever i. Det Cajsa på detta sätt ger uttryck för 
genom denna retoriska konflikt är också ett ideologiskt dilemma: ska 
hennes funktionalitet placeras i den individuella kroppen eller ses som 
kontextuell, relativ och socialt konstruerad? Hon försöker inte lösa detta 
olösliga dilemma – det ena framställs inte som mer sant än det andra –
men genom denna retoriska konflikt i berättelsen, genom att hon kontex-
tualiserar och relativiserar förståelsen av ”att vara för mycket” destabili-
serar hon det hon nyss sagt, att regleringsproblemet finns i hennes kropp.  

Att ha H eller inte i sin diagnos
Då Cajsa och andra kvinnor beskriver att vara ”för mycket” som ett ut-
märkande drag för personer med ADHD hänger detta samman med en 
identifikation med diagnoskriteriet ’hyperaktivitet’. Att vara eller inte 
vara hyperaktiv är något som alla intervjupersoner, oavsett om diagnosen 
är ADHD eller ADD, kan sägas positionera sig i förhållande till och kon-
struera sin identitet i relation till. De kvinnor som har hyperaktivitet i sin 
diagnos (alltså de som har ADHD med ett ”H” och inte ADD) beskriver 
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sig på ett sätt som framställer dem som ’hyperaktiva’, eller aktiva och 
högpresterande personer. Ett exempel på det är Anita: 

Anita: Jag provade på så här arbetsträna […] i 3 veckor. Och jag körde 
stenhårt! […] jag har inte lärt mig det här, jag kommer aldrig att lära mig 
det, att köra medel. Antingen kör man full sula eller ingenting alls. Jag har 
ingen sån här medel. […] Jag gjorde det jobbet som ordinarie tre personer 
brukar göra under sommaren, det gjorde jag på mina tre veckor.  

Även Natalie konstruerar sin identitet i termer av att vara högpresterande 
och aktiv: 

Natalie: Jag har inget stopp, jag bara kör, kör, kör, kör. Jag stoppar aldrig 
och känner efter utan jag bara matar på. Nytt, nytt, nytt. […] det är hela 
tiden saker på gång. 

Natalie kopplar också samman vissa diagnoser med driftighet och fram-
gång: 

Natalie: Jag är ju väldigt målmedveten och har alltid haft så här mål… ut-
omlands till exempel och jobba och plugga och USA … […] jag har alltid 
vetat vad jag vill. […] Man vill liksom bara fortsätta, nå högre och högre 
och högre. […] Och det är därför också som det är så väldigt många män-
niskor som är väldigt framgångsrika som har just ADHD [eller] Asperger. 
För när de gör någonting som de verkligen har intresse av, som de brinner 
för då de, bara så här … hela vägen.

Natalie beskriver sig själv och andra personer med diagnosen ADHD 
med ord som ”målmedveten” och associerar detta med att vara ”fram-
gångsrik”.105 På liknande sätt menar Camilla att detta med att hela tiden 
”ha saker på gång” utmärker henne och andra personer med ADHD. 

ADHD-identiteten konstrueras som en aktiv (positiv) avvikaridentitet i 
relation till en föreställd normalitet, men också i relation till sin motpol, 
diagnosen ADD. Ett exempel på detta är Natalie (som har diagnosen 

105 Kvinnorna i studien menar dock att man kan ha ADHD utan att hyperaktiviteten märks. 
De beskriver detta som att hyperaktivitet för kvinnor kan rikta sig antingen ’inåt’ eller 
’utåt’, och att flickor/kvinnor oftare har en slags dold hyperaktivitet som inte syns utåt. 
ADHD med ’inåtriktad’ hyperaktivitet är ändå inte samma sak som ADD och detta verkar 
ha att göra med föreställningar om personer med ADHD som ’kognitivt snabbare’. För att 
få ADHD diagnosen ska du kategoriseras som/kategorisera dig själv som någon som 
’tänker snabbt’ och inte långsamt. Denna diskussion utvecklas i kapitel ”Diagnosens kön 
och ADHD som könad erfarenhet”. 
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ADHD) som beskriver sig själv som i vissa bemärkelser motsatsen till en 
person med diagnosen ADD:  

Natalie: Har man ADD så är man väldigt loj och passiv. Så är inte jag 
utan … Jag gör’t! Jag når dit jag vill.

I Natalie konstruktion av sin ’ADHD-identitet’ får ADD representera 
ADHD:s motsats genom att framställas som en ”loj” och ”passiv” person-
lighetstyp. Maria (som har diagnosen ADD) karakteriserar ADD som att 
vara tillbakadragen och en person som har svårt att ”komma igång” med 
aktiviteter, ”inte orkar” och vars ”energi tar slut”: 

Maria: Man har inte riktigt den här motorn alla gånger att få igång sig 
själv och då passar man inte riktigt… eller passar inte riktigt in så. 

Kitty: Mm. Hur ska man vara idag då för att passa in?   

M: Ja man ska vara väldigt effektiv, och kunna få in saker i rätt tid tycker 
jag [skratt] vara lite så där. 

Anna (som har diagnosen ADD) beskriver också på vilket sätt hyperakti-
vitet fungerar som gränsdragning mellan en ADHD- och ADD-identitet:  

Anna: Där skiljer sig väl ADHD mer eftersom det är hyperaktivitet […] 
det är väldigt stor skillnad. Om man har hyperaktiviteten, om man inte har 
hyperaktiviteten då är det väldigt stora skillnader […] det är två väldigt 
skilda typer, ADHD och ADD. […] ADHD då är det ju, man pratar 
mycket, man avslutar folks meningar, man slappnar inte av, man är väl-
digt på tror jag.  

Anna beskriver skillnaden mellan ADHD och ADD på ett sätt som får 
dessa att framstå som två mycket olika personlighetstyper. Maria beskri-
ver hur personer med ADD inte ”passar in” på grund av kraven på pro-
duktivitet. Att vara en aktiv person betraktas som ett positivt karaktärs-
drag i den nyliberala ideologin. Att presentera sig som en person som 
hela tiden har ”saker på gång” konstruerar förmågan till (hyper)aktivitet 
som ett positivt drag. Att presentera sig själv som hyperaktiv kan i en 
ideologi/kultur som hyllar prestationer och den hårt arbetande människan 
få en positiv betydelse och bli som en resurs. I relation till en föreställd 
normalitet avviker visserligen personer med diagnosen ADHD men i en 
positiv bemärkelse då de beskrivs ha förmågan att vara högpresterande. 
Att personer med ADHD karakteriseras som (hyper)aktiva kan därmed 
tolkas som att diagnoskarakteristika för ADHD (hyperaktivitet) kan an-
vändas som en tillgång i identitetsskapande narrativ, vilket kvinnorna 
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med ADHD tenderar att göra, medan ADD som beskrivs i termer av låg 
aktivitetsgrad leder till tolkningar av personer med denna diagnos som 
”loja” och ”passiva”, karaktärsdrag som hör till de lägre värderade inom 
en nyliberal ideologi.  

Den positiva bilden av ADHD-identiteten som aktiv och därmed på ett 
sätt i linje med medborgarskapsideal106 inom en nyliberal ideologi som 
hyllar driftighet och entreprenörskap kontrasterar dock också mot att 
’ADHD-aktivitet’ även konstrueras som ett problem:

Natalie: Om man håller på med det som man tycker är kul och som intres-
serar en då kan man driva det hur långt som helst. Man får alltså sån 
energi och sån… push liksom så att man… liksom… det blir så bra …
oftast. […] Däremot om jag gör saker som jag inte tycker är kul. Som jag 
inte känner att jag får nåt … utbyte av … alltså jag känner inte att jag 
kommer framåt. Och det är ofta de här vardagliga … […] det blir så mo-
notont. Jag måste ha lite ny stimuli hela tiden. Action! 

Natalie framställer sig själv och andra personer med ADHD som personer 
med en stark drivkraft vilket visserligen kan vara positivt men hon menar 
också att det är problematiskt att hon i första hand har en drivkraft att 
göra de saker som hon tycker är intressanta och roliga och saknar samma 
drivkraft för det ”monotona” och ”vardagliga”. Att vara aktiv på ett 
’ADHD-sätt’ framställs därmed som något som blir problematiskt då det 
styrs av lust snarare än plikt. Detta framställer personer med ADHD som 
en mer hedonistisk människotyp som behöver disciplineras för att bli en 
mer pliktstyrd och reglerad samhällsmedborgare. Att Natalie beskriver 
det som problematiskt att hon upplever att hon inte har samma förmåga 
att reglera sitt själv för att göra sådant hon tycker är tråkigt kan återigen 
sägas ske i relation till idealet om den normala och samtidigt ideala sam-
hällsmedborgaren som en balanserad människa. Även om hög aktivitets-
nivå har positiva konnotationer och hedonism i form av att drivas framåt 
av det man upplever som lustfyllt kan ses som positiva drag som kan göra 
människor framgångsrika så framställs också det som styrs av lust och 
inte av plikt som en mer problematisk drivkraft, ett sätt att vara som be-
höver regleras och disciplineras.  

Brist på rätt balans vad gäller aktivitetsgrad kopplas också av flera 
kvinnor till risk i form av att ”krascha”:  

106 Se Alexander 2006 för en diskussion om hur medborgarideal struktureras kring binära 
koder baserade på set av symboler; ”structured categories of pure and impure into which 
every member, or potential member, of civil society is made to fit” (Alexander 2006, 
s. 54f).
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Susanna: Man [ska] inte bagatellisera ADHD:n för det är ett handikapp på 
det sättet att du kan ju vara högpresterande och normalfungerande under 
ganska lång period men sen kraschar du om du ska hålla den standarden 
om du inte fått hjälp och stöd och stöttning. 

Natalie som i tidigare kapitel liknat sig själv vid en bil beskriver det som 
att hon behöver hjälp och stöd med att ”bromsa”, hålla tillbaka och 
”backa” när hon blir för aktiv, annars finns en risk för att ”köra slut på 
sig” och ”krascha”. Detta skapar en bild av normal aktivitet som att 
kunna hålla samma aktivitetsnivå (en hög eller ’normal’, det vill säga en 
socialt accepterad aktivitetsnivå) genom hela livet. Om hög aktivitetsnivå 
framställs som ett positivt karaktärsdrag för personer med diagnosen 
ADHD så beskrivs den ha en skadlig baksida för individen som ’kras-
char’ om aktivitetsnivån inte regleras. 

Vad vuxna personer ska ’klara av’
Hur man är och fungerar, oavsett om det kan beskrivas som kognitiv eller 
social funktionalitet, konstrueras av kvinnorna också som avvikande i 
förhållande till normer för vuxenhet. Cajsa beskriver en aspekt av sin 
’ADHD-funktionalitet’ som bristande förmåga att hantera tid, och menar 
att det krockar med förväntningar i form av vuxenhetsnormer:  

Cajsa: Jag [har] ju ingen uppfattning om tidens gång och det är jättevan-
ligt att det är så när man har den här diagnosen. […] det är ju bara att titta 
på klockan va, men det är ju inte det för mig därför att när jag bara tittar 
på klockan […] då har det gått 2 timmar i stället för en kvart. […] Vi kan 
bestämma något, ja så gör vi, och sedan vänder jag på klacken och gör 
något helt annat. Då tappar jag tråden och då behöver jag ju bara det här 
som man gör med barn: ”Vi bestämde ju!” ”Javisst ja!” Och då tar jag det 
därför att jag vet att jag är sån. Men andra vuxna människor tycker så här:
”Hon är ju för fan en vuxen människa, hon måste ju kunna, jag ska inte 
behöva säga till henne!” […] [Det är] den sociala kompetensen som man
skall kunna när man är vuxen […] Vissa människor kan inte ta det här 
funktionshindret för de tycker: ”Men för fan det går ju inte, hon är ju som 
en unge!”

Cajsa beskriver det som en avvikande situation vuxna emellan och att det 
kan väcka irritation hos andra när hon inte lever upp till förväntingar om 
vad hon som vuxen borde kunna.  

Som jag tog upp i föregående avsnitt kan även sättet att uttrycka käns-
lor upplevas bryta mot normer för vuxenhet. Cajsa beskriver normer för 
hur känslor får uttryckas som något som styrs av ålderkodade förvänt-
ningar: 
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Cajsa: Nästan alla ettåringar har ju lite ADHD, det är ju så. […] De är 
impulsiva, man har ett humör som går upp och ner, man blir skitförban-
nad och lägger sig ner och skriker på golvet. […] Och så mognar barnet 
eller utvecklas eller vad man nu ska kalla det. […] Eller så har barnen de 
här problemen kvarstående. 

Cajsa kan här sägas vända på hela resonemanget om diagnosen som avvi-
kande genom att föra in ålder som en dimension. För ett-åringar är det 
normalt att ’ha ADHD’. När man blir äldre förväntas man dock lämna 
’ADHD-stadiet’ (som enligt Cajsas beskrivning mer eller mindre alla 
genomgår). ADHD associeras här till att ge uttryck för starka känslor 
vilket barn gör innan de socialiserats in i normer för känsloreglering.  
Känsloreglering enligt socialt accepterade mönster är en social kompe-
tens som den vuxna kvinnan/människan förutsätts ha tillägnat sig. Att 
uppfattas som oreglerad vad gäller känslor innebär därmed en risk att inte 
ses som en kompetent vuxen kvinna. En annan norm för vuxenhet som 
ADHD-personligheten upplevs utmana är olika förväntningar på den 
vuxna kvinnan vad gäller hemmets skötsel, hushållsarbete och föräldra-
skap. Då denna i hög utsträckning kopplas till föreställningar om kön och 
normativ feminitet kommer temat den vuxna kvinnan att utvecklas mer i
kapitlet som tar upp könade dimensioner av att leva med diagnosen 
ADHD.   

I detta avsnitt har vi sett hur kvinnorna i studien använder diagnosen 
och en biomedikaliserande tolkningsram då de beskriver sin sociala 
funktionalitet som avvikande. Genom retoriska konflikter aktualiseras 
dock också ideologiska dilemman vad gäller synen på social funktion-
alitet, där den biomedikaliserande diskursen kontrasteras mot en normkri-
tisk och relativiserande förståelse av social funktionalitet. En tydlig bio-
medikaliserande förståelse finns också vad gäller att klara krav som ställs 
på kvinnorna som vuxna. Samtidigt som risken för nedvärdering på grund 
av denna avvikande funktionalitet lyfts fram, ifrågasätts utifrån den bio-
medikaliserande tolkningsramen omgivningens bristande förståelse och 
avsaknad av stöd vilket fördjupas i kommande avsnitt. Åter ser vi ambi-
valensen i förståelsen och de ideologiska dilemman som kvinnornas iden-
titetskapande narrativ omfattar i kraft av spänningen mellan olika diskur-
ser. Ambivalensen handlar om fokus på individen eller på samhället som 
bärare av problemen. I det avslutande avsnittet kommer denna diskussion 
att utvecklas. 

164



ADHD – ett funktionshinder eller en resurs? 
Som framgått i tidigare avsnitt beskriver kvinnorna den egna funktional-
iteten genom att använda både en problemorienterad, biomedikaliserande 
och patologiserande diskurs och en positiv särartsdiskurs där den egna 
funktionaliteten lyfts fram som en resurs och en styrka. Ingen av de inter-
vjuade kvinnorna beskriver ’ADHD-funktionalitet’ som något enbart ne-
gativt, utan betonar snarare det positiva med ADHD. Genom att ansluta 
sig till mer normkritiska diskurser kan kvinnorna därmed sägas göra mot-
stånd mot en ensidigt biomedikaliserande och patologiserande ADHD-
diskurs där ADHD-funktionalitet enbart förstås som problematisk. I detta 
avsnitt kommer jag att utveckla den normkritik som förs fram vad gäller 
synen på ADHD som en funktionsnedsättning.  

”Det är inte jag som har ett hinder”
Flera av kvinnorna har, som vi sett tidigare, beskrivit ADHD som en 
tillgång och en resurs. Om exempelvis social funktionalitet beskrivs som 
ett regleringproblem finns också många motberättelser där det positiva 
med ”ADHD-människor” lyfts fram: 

Helena: Det är människor som kommer oftast väldigt, väldigt långt om de 
kan använda det på rätt sätt. Kreativa för den där impulsiviteten kan man 
ju använda, det behöver ju inte vara negativt. […] ADHD-människor 
överlag tror jag är ganska roliga människor. Kreativa och företagsamma. 
[…] ADHD-människor är ofta ganska framåt […] de tar för sig. 

Helena förknippar ADHD med positiva egenskaper som att vara rolig, 
kreativ och företagsam. Flera av kvinnorna beskriver också ADHD som 
en tillgång och en resurs för dem i deras arbete. Birgitta, Helena och Ca-
milla och Cajsa som arbetar med barn och ungdomar menar att de har 
lättare än andra utan en diagnos att förstå och relatera till barn och ung-
domar med samma diagnos, eller som anses svåra av andra anledningar. 
Då ADHD beskrivs som något positivt, inte bara för dem själva utan 
också för omgivningen, argumenterar kvinnorna mot en förståelse av 
ADHD som något problematiskt. Problemet beskrivs istället av Emma 
ligga i omgivningens attityder till personer som är annorlunda:  

Emma: ADHD är inget funktionshinder. Alla människor är ju olika. Oav-
sett om man har ADHD eller om det skulle heta ’ÖBC’. Men skolan är ju 
uppbyggd så att man ska vara på ett visst sätt. […] Man ska vara stöpt i 
samma form. Man ska vara likadan. Det finns inte utrymme för folk som 
är annorlunda. Då spelar det ingen roll vilken diagnos man har för att …
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det finns ju olika grader också. Vissa som har ADHD kan ju anpassa sig 
väldigt bra, kanske inte ens behöver få en diagnos. Men så fort det är för 
mycket utanför normen då finns det ingen hjälp. Då finns det ingen …
nej, då är man för annorlunda liksom […] och jag känner det att … alltså 
där måste man ju på ett sätt ta ett ansvar i hela samhället för att alla ska …
där känner jag att det är inte jag som har ett hinder, det är alla andra, som 
ser det som ett hinder. 

Emma lägger hindret i skolans normer. Hon menar att egentligen är alla 
människor olika och att oavsett benämningen på ett annorlundaskap, om 
det benämns som ADHD eller något annat, så är det inte att vara an-
norlunda som är problemet. Problemet menar Emma är att det saknas
utrymme för människor som är ”annorlunda” i ett samhälle där alla för-
väntas vara ”stöpta i samma form”. Hon beskriver också detta som en 
graderad skala av annorlundaskap där de som befinner sig närmare nor-
men och kan anpassa sig inte får lika stora problem som de som anses 
som mer avvikande. ADHD i sig är inte ett funktionshinder menar Emma. 
Hindret är istället en bristande tolerans av de som ses som avvikande. 
Därigenom ger Emma uttryck för en syn på funktionshinder som något 
som konstrueras i och genom maktrelationer och som därmed är ett i
grunden socialt problem. 

Även Susanna är kritisk till att ADHD kallas ett funktionshinder. Hon 
menar att ordet har en alltför laddad innebörd för att beskriva hennes 
funktionalitet: 

Susanna: Det där med funktionshinder, det är så negativt betingat bara det 
ordet, för ingenting i mina funktioner, varken i hjärnan eller någon annan 
del av kroppen, är hindrande. Det är inte så att man har kapat mina ben 
men däremot så är det lika omöjligt för mig att säga åt mig att städa nu 
och vara klar om två timmar. Det är lika omöjligt för mig att utföra det 
som det är för någon utan ben att springa maraton. Däremot så är det 
ingenting som är helt omöjligt för jag vet att med hjälpmedel och med rätt 
struktur och strategier så kommer jag i alla fall att kunna ha gjort det där, 
det är mer funktionsstörning än funktionshinder men det är definitivt ett 
handikapp. 

Susanna uttrycker det som att ingenting i hennes kropp eller hjärna egent-
ligen är något hinder på så sätt att något är omöjligt. Med rätt förutsätt-
ningar, om hon har rätt hjälpmedel, struktur och strategier är ingenting
omöjligt. Genom att lyfta fram att hindret inte ligger i den individuella 
kroppen ger Susanna liksom Emma uttryck för en syn på funktionshinder 
som något som uppstår i relation till en social kontext och är relativt. 

Liksom Emma och Susanna är också Malena negativ till att använda 
ett ord som funktionshindrad om sig själv. Hon menar liksom Susanna att 
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ordet i för hög utsträckning betonar det negativa. Liksom Emma menar 
också Malena att hindret i första hand finns i omvärldens syn:  

Malena: Det låter så negativt när det heter funktionshinder. Kalla det inte 
för funktionshinder, vi borde kalla det för… resursfunktion! Allting är ju 
det att det är så mycket värderingar i [ohörbart] jag säger ”Jag vill inte 
vara utan den!”  

ADHD som något positivt och något man inte vill vara utan kan kopplas 
till diskussionen som fördes i kapitlet ”Att diagnostisera och biomedikali-
sera självet”. Som vi såg där pendlar den innebörd och betydelse kvin-
norna tillskriver ADHD mellan en problemorienterad biomedikaliserande 
betydelse där ADHD tolkas som problematiska aspekter av självet i be-
hov av reglering och disciplinering, positiva aspekter av självet, och en 
tredje betydelse där ADHD omfattar hela personligheten (se Figur 3). Att 
beskriva ADHD som ett funktionshinder ses därmed som en alltför ensi-
dig betoning av ADHD som problematisk avvikelse vilket hamnar i kon-
flikt med de andra betydelserna som ADHD också ges.   

Kvinnornas norm- och samhällskritik handlar om huruvida ADHD ska 
ses som en negativ eller positiv avvikelse från normen, och hur ’de nor-
mala’ förhåller sig till ’de avvikande’. Normkritiken handlar också om 
förställningar om beroende och oberoende, där vissa ses som oberoende 
och andra i behov av särskild hjälp och särskilt stöd. I kontrast till den 
biomedikaliserande tolkningsramen med dess fokus på individernas 
kroppar kan kvinnorna här sägas konstruera sina problem som sociala då 
gränsen mellan normalitet och avvikelse avgörs av tillgång till hjälp och 
stöd. Detta kan ses som ett motstånd mot en biomedikaliserande diskurs 
som de ändå hänvisar till för att kunna ställa legitima krav på särskilt 
stöd. Ytterligare en aspekt av den normkritik som förs fram är problema-
tisering av dikotomiseringar i form av distinktionen normalitet-avvikelse. 
Susanna uttrycker det som att ingen är egentligen normal, man är bara 
mer eller mindre ”störd”:

Susanna: Jag tror ju att alla människor har en liten föreställning om att 
vara normal är när allting bara flyter på och allt funkar. Ju äldre man blir 
desto mer fattar man att det finns ju ingen som är normal, jag brukar ut-
trycka det som normalstörd, det vill säga de som inte har någon diagnos 
utan där saker och ting sker lite mer naturligt. Man lär sig saker och ting 
mer naturligt.  

Bilden av ett liv där allting ”flyter” är ett idealtillstånd som ingen lever 
upp till. De ”normalstörda” som Susanna uttrycker det är dock personer 
som hon tror har lite mer saker på ”autopilot” vilket gör att deras liv fly-
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ter på lite ”mer naturligt” än hennes eget. Enligt Susanna finns det ingen 
som är normal. Med detta menar hon att ingen kan leva upp till bilden av 
idealmedborgaren. I jämförelse med de som beskrivs som ’normala’ lyf-
ter dock flera av intervjupersonerna fram personer med diagnosen ADHD 
som en kategori av människor som har det svårare i dagens samhälle.  

Ett nutida funktionshinder 
Varför ADHD dyker upp som diagnos och varför vissa sätt att vara och 
fungera som människa leder till problem i vardagen just i slutet av 1900-
talet och början av 2000-talet var en fråga som jag ställde till de kvinnor 
som deltog i studien. Idéhistorikern Karin Johannisson har i ett flertal 
studier beskrivit hur diagnoser präglas av den specifika tid de uppkom-
mer i och jag var nyfiken på hur kvinnorna i min studie såg på sin dia-
gnos i relation till sin samtid.107 Flertalet av intervjupersonerna ser upp-
komsten av diagnosen ADHD som en effekt av olika samhällsförändring-
ar och krav som ställs på medborgare. Natalie beskriver de samhällsför-
ändringar som hon menar leder till att så många människor får diagnosen 
ADHD idag så här:   

Natalie: Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt att det plötsligt… folk 
tycker: ”Ja, men herregud, nu har alla ADHD!” Helt plötsligt, folk tycker 
att nu får alla diagnos helt plötsligt… från ingenstans … Men jag tycker 
inte att det är ett dugg konstigt. […] Samhället idag ser inte ut som det 
gjorde typ när jag … på åttiotalet eller … Nu är det väldigt speedat allting 
och det krävs, man ska kunna allting, man ska vara på sju ställen samti-
digt och tempot är så här […] jättesnabbt! Och det är då som det inte fun-
kar för oss. För hamnar vi i den situationen att det krävs mycket av oss …
tiden … vi blir stressade, vi funkar inte i stressrelaterade situationer. […] 
Det är då våra svårigheter kommer fram. […] Så var det ju inte förr, det 
var inte så här som det är nu. […] Nu är det ju helt hysteriskt på alla fron-
ter.

Natalie beskriver dagens samhälle som präglat av ett högt tempo och 
stress och menar att det skiljer sig mycket från det samhälle hon växte 
upp i på 1980-talet. Att neuropsykiatriska diagnoser som ADHD uppstår 
som ett svar på den ökade stressen är enligt Natalie inte konstigt då per-
soner med ADHD enligt henne är extra känsliga för stress. 

En ökande stress är också något som Cajsa lyfter fram som utmär-
kande för dagens samhälle, och även hon ser det som särskilt negativt för 

107 Se Johannisson (1990, 1997, 2004, 2007).
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personer med ADHD. Hon menar att det är dagens stressade samhälle 
som gör att hennes sätt att vara människa på blir en funktionsnedsättning:  

Cajsa: I dagens samhälle är det en funktionsnedsättning, så är det ju. […] 
det går lite för snabbt, jag hinner ju inte processa allting och det är ju det 
som är mitt största problem. Du måste prestera i dag nästan i varje minut 
på något vis, det finns ingen fristad från prestation. Då går man och bär på 
en stress hela tiden och jag är ju stresskänslig, det är ju alla med ADHD, 
ADD va, och har en högre stresskänslighet än vad andra har. Och i det här 
samhället är det tidspress, det är prestationspress. Det är klart att det blir 
ett funktionshinder, vi presterar ju sämre då än vad vi skulle kunna göra 
om det var lugn. Så då tänker jag att: ”Men för två hundra år sen hade jag 
inte haft ett funktionshinder” Så tänker jag. För i det samhället hade det 
inte varit det. 

Cajsa beskriver ADHD som något som blir en funktionsnedsättning på 
grund av det hon upplever som höga prestationkrav. Hon beskriver Sve-
rige idag som ett samhälle där det inte finns någon fristad från kraven på 
prestation. Tids- och prestationspress gör, menar hon, att människor med 
diagnosen ADHD presterar sämre än vad de skulle göra om tempot var 
lugnare.  

ADHD som ett nutida funktionshinder kopplas också till förändringar 
mot ett samhälle där utbildning blivit allt viktigare. Att ADHD blir ett 
funktionshinder kan därmed ses som något som hänger samman med en 
övergång mot ett samhälle med ökat fokus på utbildning för att få jobb 
och socialt erkännande. Camilla menar att människor av ’ADHD-typen’ 
har svårt att passa in i ett samhälle präglat av ökade utbildningskrav: 

Cajsa: Det är ju, det har ju blivit på grund av att samhället ser ut som det 
gör idag. […] Idag ska alla gå tre år i gymnasiet annars så får du inget 
jobb. Och de som inte grejar det, ja då passar man inte in och då … då är 
man lite outsiders.  

Även Birgitta beskriver ADHD-diagnosen som ett svar på samhällets 
krav på utbildning. Hon menar att de som inte klarar av gymnasiet sorte-
ras ut, och ofta krävs idag utbildning på eftergymnasial nivå för att få 
arbete. För dem som inte klarar sig igenom utbildningssystemet är risken 
för utslagning större idag än på 1980-talet menar Birgitta:  

Birgitta: Gymnasiet räcker ju inte heller längre. Du måste gå ett steg till. 
Och på den långa vägen som jag tror inte passar de med ADHD så är det 
så otroligt lätt att bli utslagen. Och har du då inte ett skyddsnät som 
fångar upp dig då är det ju… […] Och skolan har blivit en mycket mycket 
större utslagningsfunktion nu. Om man inte grejar det då passar [man] 
inte in. 
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Birgitta lyfter precis som Natalie fram skillnaderna mellan 2010-talet och 
1980-talet. Hon beskriver sig under högstadietiden som ”skoltrött”, vilket 
innebar att hon hoppade av skolan efter nian och började arbeta. Först i 
30-årsåldern studerade Birgitta vidare på komvux och universitetet. De 
möjligheterna finns inte på samma sätt idag för ungdomar som faller ifrån 
i utbildningssystemet menar hon och syftar då på de förnyade chanser 
som dåtidens komvux gav ungdomar som misslyckats i skolan. Hon be-
skriver dagens utbildningssystem som något som slår ut dem som inte 
kan leva upp till kraven. Samhället saknar enligt Birgitta idag skyddsnät 
för de som inte klarar skolan, och hon har därför kämpat hårt för att hen-
nes barn ska klara sig igenom skolan. 

Något som flera av kvinnorna också beskriver som ett utmärkande 
drag för dagens samhälle är att utrymmet och toleransen för att vara an-
norlunda minskat. Att ADHD blir ett funktionshinder beskrevs tidigare i 
kapitlet av Emma bero på omgivningens bristande förståelse och tolerans 
för dem som ses som avvikande. Flera av kvinnorna, som exempelvis 
Birgitta, menar att toleransen för de som ses som avvikande är mindre i 
dagens samhälle än i tidigare samhällen: 

Birgitta: Det kan bli ett funktionshinder för att man inte passar in. […] Jag 
tror, jag har en känsla av, fråga mig inte varför, att förr, om man tänker 
tillbaka på bondesamhället. Ivar Lo Johansson-tiden. Att det fanns så 
mycket mer att välja på på nåt sätt. Om man var bonde eller dräng eller 
jobbade på fabrik. Det var inte så otroligt slimmat som det är nu. Det 
fanns nån slags större utrymme för att vara lite udda eller speciell. Sen är 
det klart att jättemånga råkade illa ut också men nu är det så otroligt… du
måste gå dina nio år och du måste gå gymnasiet, det finns egentligen inget 
annat nu.  

Vilken typ av samhälle man lever i beskriver Birgitta vidare som något 
som ökar respektive minskar acceptansen för vissa personlighetsdrag och 
typer av människor:  

Birgitta: Jag hittade också en artikel en gång av nån som tog upp det här 
vilken tid du lever i. Vad som är önskvärt i samhället. Och hur ja, hur ac-
ceptansen är under den tiden för … Om det är krig eller när det är kaos då 
är många med ADHD, den här oräddheten kan ju vara ganska positivt då. 

Den beskrivning Cajsa, Birgitta och Natalie ger av diagnosen som en 
reaktion på dagens samhälle är en form av civilisationskritik. Hastigheten 
och prestationskraven i dagens samhälle ställs i kontrast mot det industri-
ella samhällets och bondesamhällets lugnare tempo. I kvinnornas be-
skrivning av ADHD som ett nutida funktionshinder framställs personer 
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med ADHD som en människotyp som passade bättre in i agrar- och indu-
strisamhällen. I tidigare samhällen: i industrisamhället, i bondesamhället, 
och till och med ännu längre bakåt, i jägar- och samlarsamhällen beskrivs 
”ADHD-typen” och ADHD-personlighetsdrag som mer ’rätt’ medan det 
postindustriella, informationsteknologiska kunskapssamhället framställs 
som ett samhälle där ADHD-typen blir ’fel’. Civilisationskritiken fram-
förs därmed utifrån en i det närmaste evolutionsbiologisk syn på männi-
skan där ADHD framstår som en biologisk typ, en personlighetstyp som 
utvecklingen sprungit ifrån och som inte passar in i det senmoderna sam-
hället.108

Civilisationskritiken bygger också på föreställningar om agrar-, indu-
stri- och nomadsamhällen som mer öppna och toleranta mot avvikande 
människor. Det industriella samhället och bondesamhället framställs som 
friare, med större utrymme för att vara annorlunda och udda och det sen-
moderna samhället som mindre tolerant och mer likriktat.   

En av intervjupersonerna ifrågasätter dock en sådan bild av det för-
flutna. Anna menar att biomedikalisering av avvikelse genom diagnoser 
gör det lättare att ha den personlighet och de svårigheter hon har jämfört 
med hur hon tror att det skulle ha varit för 100 år sen: 

Anna: Förr var man ju inte medveten och då visste man bara att man är 
dålig, kan jag tänka att man kände sig då. Jag känner inte att jag är dålig 
på något sätt men skulle jag inte klarat av saker för 100 år sen och inte 
haft någon förklaring då skulle jag känt mig väldigt dum och värdelös. 

Anna beskriver diagnoser som en effekt av att medicinsk utveckling lett 
till bättre kunskap. Orsaken till att en diagnos som ADHD uppkommit 
och expanderar är dock som de andra framhåller också att det finns ett 
behov av en sådan diagnos. I ett samhälle präglat av stress, prestation och 
konkurrens behövs en diagnos för de som har svårt att prestera under 
dessa förutsättningar. I en annan typ av samhälle skulle diagnosen ADHD 
inte behövas.  

Kvinnornas kritiska blick på samhället tar upp olika aspekter. En del 
av detta är den civilisationskritiska aspekten, en annan är den mer sam-
hällskritiska som tar upp vad man menar är brist på stödinsatser till dem 
som har svårare att klara sig i ett prestations- och konkurrensinriktat sam-
hälle. En annan aspekt är mer normkritisk då samhället beskrivs som 
mindre tolerant gentemot den vars förmåga att prestera är mindre, eller 

108 Etableringen av ADHD som diagnos och funktionshinder kan jämföras med hur sam-
hällsförändringar i form av urbanisering och industrialisering vid sekelskiftet kring 1900 
frammanade tidstypiska ”civilisationssjukdomar” och diagnoser i förra sekelskiftet (Jo-
hannisson 1997, s. 99).
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den som ses som socialt avvikande. Dessa samhällskritiska, civilisations-
kritiska och normkritiska perspektiv på ADHD som funktionshinder ak-
tualiserar också frågan om anpassning kontra motstånd. Ska personer 
med ADHD anpassa sig och normaliseras för att passa in i normalsam-
hället eller hävda sin rätt att få fortsätta vara ’som man är’? Det är också 
här som den biomedikaliserande förståelsen av ADHD-funktionalitet inte 
räcker till och behovet av sociala förklaringsmodeller träder in. 

Mellan biomedikaliserande och sociala förklaringsmodeller  
I detta kapitel har vi sett exempel på hur kvinnorna utgår från en biome-
dikaliserande förståelse av sin funktionalitet då de beskriver sina hjärnor 
och sin kognitiva och sociala funktionalitet som patologiskt avvikande. 
Då kvinnorna lokaliserar orsaken till de svårigheter de har till sina hjärnor 
utgör detta en anpassning till en biomedikaliserande diskurs och biomakt. 
Motstånd finns dock också mot att helt och hållet förstå problem och 
hinder som lokaliserade till den egna kroppen. Som togs upp i föregående 
avsnitt kan kvinnorna genom en social förståelse av ADHD-funktionalitet 
kontextualisera och också politisera erfarenheter av att tillskrivas och 
erfara sig som en person med ADHD, en möjlighet som saknas i en ensi-
digt biomedikaliserande förståelse av funktionalitet.  

Då kvinnorna beskriver den biologiska kroppen som ett hinder och 
samtidigt beskriver hur det egentliga hindret finns i sociala och ideolo-
giska strukturer ger de uttryck för ett ideologiskt dilemma. Detta dilemma 
gäller, som togs upp ovan, om huruvida de som personer med ADHD ska 
anpassa sig eller göra motstånd genom att hävda sin rätt att få fortsätta 
vara ’som man är’? Som togs upp i teorikapitlet problematiserar kritisk 
funktionshindersociologisk forskning en medicinsk förståelse av funkt-
ionalitet just för att den genom att placera funktionalitet i den individuella 
kroppen döljer det faktum att funktionshinder uppkommer i en specifik 
social och ideologisk kontext. Då kvinnorna sätter sin diagnos i en social 
och ideologisk kontext kan det därmed förstås som motstånd mot en bio-
medikaliserande diskurs. Personer med diagnosen ADHD har dock ifrå-
gasatt huruvida perspektiv som den sociala modellen är lämpade för att 
förstå erfarenheter av ADHD som diagnos och funktionshinder. Den so-
ciala modellen förknippas med vad som benämns som ett antipsykiatriskt 
perspektiv, det vill säga ett kritiskt perspektiv på psykiatrisk kunskap och 

172



makt109 och huvudkritiken mot sociala modellen är att den är för kritisk 
mot ett medicinskt perspektiv på funktionalitet. Ett alltför medicinkritiskt 
perspektiv är inte tillämpbart när det gäller ADHD då personer med 
denna diagnos inte upplever det medicinska systemet och psykiatrin som 
förtryckande på samma sätt som personer med traditionella psykiatriska 
diagnoser, menar man inom nätverket ADHD Europe (ADHD Europe 
2011).  

Den sociala modellen är kritisk till ett ensidigt medicinskt perspektiv 
på funktionalitet som placerar hindren i den individuella kroppen. Detta 
innebär dock inte att en biomedicinsk förståelse av ADHD-funktionalitet 
inte går att kombinera med en kritisk förståelse av funktionshinder som 
socialt konstruerade hinder. Då sociala förklaringsmodeller ställs mot 
biomedikaliserande handlar det om huruvida hinder och problem ska 
tillskrivas den biologiska kroppen eller placeras i sociala strukturer och 
maktrelationer. Om problem hänförs till den biologiska kroppen eller 
sociala maktstrukturer är dock inte en antingen-eller fråga utan en både-
och. Därmed är det, som jag visat i tidigare kapitel, ett ideologiskt di-
lemma som inte går att slutgiltigt ’lösa’ utan något som dagligen förhand-
las. För individen finns, som jag också visat, såväl fördelar som nackdelar 
med att biomedikalisera identiteten. Gränserna mellan vad som ses som 
’biologiskt’ och ’socialt’ är som vi såg flexibla, möjliga att ifrågasättas 
och något som förhandlas i vardagen.  

En annan central fråga är den normkritiska. Som jag lyft fram tidigare 
kan normkritik utmana antaganden om mänsklig skillnad som naturlig 
och lyfta fram hur den sociala konstruktionen av vissa grupper som avvi-
kande utgör en grund för förtryck.110 Att peka på hur ADHD konstrueras 
som avvikande i relation till en föreställd normalitet har dock också upp-
levts som ett ifrågasättande av diagnosens legitimitet. Att våra föreställ-
ningar om normalitet och avvikelse är socialt konstruerade och inte bio-
logiska fakta har därför blivit en fråga som blivit en vattendelare i 

109 Det som går under benämningen den antipsykiatriska vågen påbörjades på 1960-talet 
av ett antal kritiska forskningstudier som problematiserade psykiatrins institutioner och 
psykiatrisk kunskap och makt (se Foucault, 2010 [1961], Goffman 2004 [1961], Laing 
1999 [1965], Løchen 1965, Håkansson 1973 [1968]. För diskussion av den 
antipsykiatriska traditionens kritiska perspektiv se Piuva, 2005, s. 63f, 71f).
110 Förtrycket av avvikande grupper utgår enligt detta perspektiv just från att vissa grupper 
konstrueras som avvikande i relation till en föreställd normalitet. Det kan därför inte 
bekämpas genom att uppvärdera det nedvärderade utan det är själva diktomiseringen som 
ska bekämpas. Se Davis (1997). För exempel på normkritisk funktionshinderforskning 
som riktar blicken mot konstruktionen av normalitet se Garland Thompson (1997) och Mc 
Ruer (2006).
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ADHD-debatten.111 Att synen på ADHD som en ’naturlig kategori’ som 
baserar sig på olika biologiska ’fakta’ problematiserats är också det som 
gjort att detta kritiska perspektiv haft svårare att få genomslag i neu-
ropsykiatrisk diagnosaktivism medan kritiska perspektiv som är identi-
tetspolitiska blivit mer tongivande. Istället för att ifrågasätta huruvida 
kategoriseringar är naturliga eller inte strävar identitetspolitiska perspek-
tiv efter att uppvärdera nedvärderade kollektiva identiteter. Det upplevs 
därför inte på samma sätt utmana biomedikaliserande förklaringsmodeller 
av skillnad som placerad i kroppen. Den så kallade Neurodiversityrörel-
sen utgör ett exempel på en kritisk social rörelse som kan ses som identi-
tetspolitisk. Den argumenterar för att neuropsykiatriska diagnoser som 
autism spektrum diagnoser inte ska ses som patologiska avvikelser utan 
som positiva skillnader, och ifrågasätter utifrån en positiv särartsposition 
de ’normalas’ hegemoni och krav på att personer med autism ska föränd-
ras för att passera i en ’neurotypisk’ värld (Bertilsdotter Rosqvist 
2012a).112 Neurodiversityrörelsen har dock även kritiserats för att naturali-
sera och reifiera skillnad mellan olika ’neurotyper’ (se Ortega 2009, 
s. 425) och neurodiversityperspektivet har också kritiserats av personer 
med ADHD på ADHD Europes websida (ADHD Europe 2011). Att i för 
hög utträckning betona styrka och positiv skillnad menar man underskat-
tar de problem som finns med att ha en diagnos och riskerar i förläng-
ningen leda till att personer med diagnoser får mindre stöd och hjälpinsat-
ser.

Sammanfattningsvis så uttrycks motstånd mot en biomedikalisering 
och patologisering av ADHD-funktionalitet hos kvinnorna i studien fram-
förallt genom en betoning av ADHD som positiv skillnad. Då motståndet 
sker utifrån en position som person med ADHD är det till övervägande
del ett identitetspolitiskt motstånd, alltså den normkritik som förs är ut-
från identiteten ’person med ADHD’. Utifrån denna identitetetsposition 
förhandlas de krav som ställs på anpassning till ’normalsamhället’, vilka
krav man kan ställa på att bli accepterad som ’man är’ och vilka krav man 
själv kan ställa på en anpassning av omgivningen efter särskilda behov.  

111 För diskussion om ADHD-debatten se s. 14 i denna avhandling.
112 Begreppet identitetspolitik myntades i slutet av 1970-talet inom funktionshinderrörel-
sen (se Anspach 1979). Enligt Anne Phillips (2007) gör identitetspolitik det möjligt för 
människor att sluta sig samman och tala som medlemmar av en kategori och hon menar 
också att ett betonande av kategoriskillnader utmanar den liberala välfärdsstatens univers-
alism som i själva verket vilar på en individcentrering. För diskussion om psykiatriska 
diagnoser och identitetspolitik, se Hydén, 2005, Meeuwisse, 2005.
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Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel sett exempel på hur kvinnorna i studien konstruerar 
en bild av den egna funktionaliteten utifrån en biomedikaliserande förstå-
else av självet och ’ADHD-hjärnan’ som en patologiskt avvikande hjärna. 
’ADHD-kognitivitet’ beskrivs som något som på olika sätt utgör ett hin-
der, men motberättelser finns också, där denna också tillskrivs mer posi-
tiva betydelser. ’ADHD-kognitivitet’ konstrueras då fortfarande i termer 
av att ha en avvikande hjärna och kognitionsförmåga, men då i form av 
positiv särart, där att tänka på ett ’ADHD-sätt’ ses som positivt och en 
resurs. Även socialitet och social funktionalitet biomedikaliseras. Genom 
att handlingar och sociala relationer omvandlas till individuella och pro-
blematiska ’beteenden’ som tillskrivs ’ADHD-hjärnan’ konstrueras en 
syn på social funktionalitet som något som finns i den individuella krop-
pen, en kropp som beskrivs som patologiskt avvikande. Mot denna bio-
medikaliserande diskurs argumenteras dock även för en förståelse av 
funktionalitet som socialt konstruerad. 

I kvinnornas berättelser har vi sett exempel på hur de kan sägas repro-
ducera ett biomedikaliserande förhållningssätt till funktionalitet samtidigt 
som de retoriskt destabiliserar detta genom att lyfta fram alternativa och 
motstridiga tolkningsmöjligheter. Den biomedicinska modellens förstå-
else av ADHD som en problematisk och patologisk avvikelse kontraste-
ras mot ADHD som positiv skillnad. Båda dessa utgår från en förståelse 
av kroppen och självet som avvikande, men skiljer sig åt vad gäller om 
denna avvikelse ska ses som problematisk eller om den ges en mer posi-
tiv betydelse. ADHD som positiv skillnad ger utrymme för att utveckla 
en mer positiv självbild, och normkritik och identitetspolitik ställs mot en 
förståelse av den egna kroppen som patologiskt avvikande och i behov av 
att normaliseras. Genom retoriska konflikter ger kvinnorna uttryck för det 
ideologiska dilemmat om hinder ska lokaliseras till den individuella 
kroppen eller till den sociala och ideologiska kontext man befinner sig i. 
Kvinnorna anpassar sig därmed till viss del till en biomedikaliserande 
diskurs och biomakt, men motstånd finns också mot att helt och hållet 
förstå problem och hinder som lokaliserade till den egna kroppen. Bio-
medikalisering av funktionalitet kontrasteras därmed mot en syn på funkt-
ionalitet och funktionshinder som en effekt av socialt konstruerade hin-
der.  

I nästa kapitel kommer jag att fortsätta utveckla diskussionen om hur 
bilden av självet som avvikande konstrueras genom föreställningar om 
funktionalitet i intersektion med en maktordning som rör kön, hur kvin-
norna ’gör’ kön i relation till ADHD och hur diagnosen ADHD och 
’ADHD-funktionalitet’ på olika sätt ’könas’. 
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8. Diagnosens kön och ADHD som könad 
erfarenhet 

I tidigare kapitel har jag snuddat vid hur föreställningar om kön kommer 
in i konstruktioner av diagnos och funktionalitet. I detta kapitel kommer 
jag att fördjupa diskussionen av hur kvinnorna beskriver ADHD-
funktionalitet som en könad erfarenhet, och hur föreställningar om femi-
ninitet och maskulinitet på olika sätt ’könar’ föreställningar om diagno-
sen. Som togs upp i inledningskapitlet bär ADHD på ett arv att ha intro-
ducerats som diagnos för ’bråkiga pojkar’, men att flickor och kvinnor i 
allt högre utsträckning under de senaste tjugo åren börjat tillskrivas och 
göra anspråk på diagnosen. Där togs även upp hur flickor i debatt och 
forskning beskrivits som en grupp som inte passar in i diagnoskriterier, 
symtombeskrivningar och föreställningar om ADHD, och att ADHD hos 
flickor och kvinnor där beskrivs som något som tar sig andra uttryck än 
samma diagnos hos pojkar och män. Frågeställningen som detta kapitel 
kommer att fördjupa sig i är om och i så fall hur kvinnorna förhåller sig 
till könade föreställningar om diagnosen. I den första delen av kapitlet 
kommer jag att ta upp hur ’kvinna med ADHD’ konstrueras som en avvi-
karidentitet i relation till föreställningar om hur en kvinna ’ska vara’. 
Könade konstruktioner av ’ADHD-kvinnans’ funktionalitet kopplas där 
framför allt till hemmet och mödrande och analyseras som motsats till 
föreställningar om  den respektabla kvinnan och den goda modern. Däref-
ter fördjupar jag diskussionen av hur identitet och diagnos förhandlas i 
relation till vad jag benämner som normativ femininitet. Kapitlet avslutas 
med att jag tar upp hur ADHD respektive ADD konstrueras som könade 
diagnoser och hur föreställningar om kön och diagnos på olika sätt vävs 
samman.  

Identitet som ’kvinna med ADHD’ och normativ 
feminitet  
I tidigare kapitel har ADHD-funktionalitet beskrivits utgå från en biome-
dikaliserande förståelse av funktionalitet. ADHD-funktionalitet beskrevs 
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där också på olika sätt avvika från vissa vuxenhetsnormer som exempel-
vis emotionell reglering. I detta avsnitt återkommer jag till temat funkt-
ionalitet för att diskutera det som något som konstrueras som en sam-
manvävning av normer för ’vuxenhet’ och normativ femininitet. Jag 
kommer att diskutera hur den egna ’ADHD-funktionaliteten’ konstrueras 
utifrån positionen ’vuxen kvinna’, hur identitetspositionen ’ADHD-
kvinnan’ konstrueras som avvikande i relation till normativ femininitet, 
samt hur identitetskonstruktion som ’vuxen kvinna med ADHD’ kan 
förstås i relation till föreställningar om den ideala samhällsmedborgaren 
som en könad samhällsmedborgare. 

Normativ femininitet, det vill säga hur en kvinna ska vara för att anses 
vara ’normal’ förhandlas på en rad arenor och rör olika förväntningar som 
riktas mot den som tillskrivs och erfar tillhörighet till kategorin ’kvinna’.
Som togs upp i teorikapitlet definieras könsidentitet i denna avhandling 
som något som ’görs’ inom ramen för en dikotom könsmaktordning. Jag 
analyserar kvinnornas berättelser som ett görande av olika varianter av 
femininiteter. Att göra kön som kvinna kan också innebära att göra mas-
kulinitet. Då kvinnors görande av maskulinitet dock sker inom ramen för 
en dikotom könsmaktordning gör kvinnor maskulinitet inom ramen för 
den tillskrivna och erfarna identiteten som ’kvinna’. Att göra kön be-
skrevs i teoriavsnittet som något som sker i relation till normer för hur en 
kvinna ’ska vara’, det vill säga att göra kön innebär att på olika sätt agera 
för att ’vara rätt’ som kvinna.

Normativ femininitet har i olika studier beskrivits som något som rör 
kvinnors kroppar, det vill säga hur man förväntas se ut, gå, tala, uttrycka 
känslor etc. Då jag i detta kapitel använder begreppet normativ feminini-
tet är det en förenkling. Normativ femininitet, det vill säga hur en kvinna 
’ska vara’ för att anses ’normal’  skiljer sig beroende på i vilken situation 
och i vilket sammanhang man befinner sig, och beroende på klass, ålder, 
etnicitet etcetera ser också normerna för hur kvinnor ska vara olika ut. Jag 
har dock här valt att använda begreppet normativ femininitet för den bild 
av ’kvinnan’ som kvinnorna i studien jämför sig med och konstruerar sin 
identitet som ’ADHD-kvinnor’ i relation till. Ett sådant tema som av 
kvinnorna konstrueras som tydligt könat är funktionalitet kopplad till 
hemmet och föreställningar om kvinnan i hemmet. I senare avsnitt kom-
mer andra könade förväntningar som riktas mot en utifrån tillskriven och 
erfaren tillhörighet till kategorin ’flicka’ och ’kvinna’ att diskuteras.
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Hemmet och ’ADHD-kvinnan’  
Hemmet som oorganiserat och problematiskt, och konstruktioner av själ-
vet som en person som brister vad gäller hushållssysslor och att hålla 
ordning och struktur hemma är ett tema som tas upp av flera av kvin-
norna. Natalie beskriver hushållsarbete som tråkigt och relaterar bristande 
förmåga att sköta ett hushåll till att hon som person med ADHD har svårt 
att göra det hon upplever som tråkigt, mindre utvecklande och repetitivt: 

Natalie: Saker som jag inte tycker är kul. Som jag inte känner att jag får 
nåt utbyte av … alltså jag känner inte att jag kommer framåt. Och det är 
ofta de här vardagliga… 

Kitty: Som att tvätta...?113  

N: Ja. Det är liksom, det blir så monotont…

Diagnosen ger vissa av kvinnorna en biomedikaliserande förklaring till 
bristande lust att utföra hushållsarbete. Susanna beskriver det som att hon 
innan hon fick diagnosen inte förstod det motstånd hon kände inför hus-
hållsarbete: 

Susanna: Jag förstod inte varför jag kände mig så himla, himla trött så fort 
jag ens tänkte tanken att jag skulle tvätta eller vika tvätt eller det här med 
att dammsuga, jag ville hellre hoppa ut från balkongen än att göra de sa-
kerna. Jag fattade inte varför det var så.

Diagnosen beskriver både Ingrid, Anita, Natalie och Susanna som något 
som ger dem en biomedikaliserande förklaring till varför de upplever ett 
motstånd mot att göra saker som att dammsuga och vika tvätt. Detta in-
nebär att deras funktionalitet vad gäller att utföra hushållsarbete konstrue-
ras som en patologisk avvikelse från det normala. Anita som är gift och 
har ett av två barn boende hemma formulerar sig exempelvis kring ’sin’ 
ADHD som något som leder till att hon har en bristande förmåga att 
”sköta ett hushåll”:

Anita: Det största problemet jag har, det är egentligen att sköta ett hushåll.
Jag kan laga maten men allt det andra runt omkring, det kommer jag inte 
ens på förrän jag ser min man springa runt med dammsugaren till exempel 
”Jaha, ja dags för att dammsuga igen?” Och då springer ju du redan där så 
det finns ju ingen idé att jag rycker den från dig… och så tänker jag inte 

113 Natalie har tidigare under intervjun pratat om just organisering av tvätten som 
ett problem.
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på det [paus] förrän nästa gång han springer där med dammsugaren. Så 
för mig finns det inte invant det här med att dammsuga och skura golv 
och damma och allt sånt där lull lull. Det finns inte! 

Även Ingrid (som också hon är gift och har två barn i skolåldern som bor 
hemma) beskriver sig ha svårt med hushållsarbete och ser detta som nå-
got som beror på att hon har ADHD: 

Ingrid: Jag kanske ser att det behöver städas ”Äh, men det gör jag imor-
gon!” Och det har blivit liksom bättre då efter det här för nu får jag mer 
gjort ja, rutinmässigt liksom. Just det här med disk och om man säger 
såna här vardagliga grejer som kanske bara flyter på för andra.  

Ingrid förhåller sig till föreställningar om det normala hemmet som ett 
hem där rutiner med disk och vardagligt hushållsarbete är något som 
”bara flyter på”. För henne är det inte så och det är något som hon till-
skriver sin ADHD. Hon berättar att innan hon fick diagnosen och hjälp av 
en boendestödjare tog hennes man en stor del av hushållsarbetet. Diagno-
sen och boendestödjaren har förändrat arbetsfördelningen hemma så att 
Ingrid nu gör mer hushållsarbete än vad hon gjorde tidigare och hennes 
man mindre.   

Även Anita har fått höra att det är på grund av ADHD som de ”har det 
som man har det” i hennes familj, det vill säga ADHD används för att 
förklara varför det varit hennes man och inte hon som initierat när det 
behöver städas i deras hem. Sedan Anita fick sin diagnos har hon fått 
hjälp av en arbetsterapeut för att bli mer organiserad och strukturerad och 
lära sig ta mer ansvar för hushållsarbetet hemma och att städa på ett mer 
välorganiserat sätt.114

Andra sätt att komma till rätta med brister i förmåga att ”sköta ett hus-
håll” är medicinering. Som tagits upp tidigare beskrev exempelvis Emma 
hur hon genom att äta concerta blivit bättre på att ta hand om tvätthögar. 
Tvätten som hon upplevde som tråkig och något som inte blev gjort har 
hon genom medicinering lättare att ta tag i (se avsnittet ”Farmakologise-
ring av identitet för att möta institutionaliserade krav” i kapitlet ”Att dia-
gnostisera och biomedikalisera självet”). 

114 Fem av de elva kvinnorna berättar att de får hjälp av en boendestödjare i hemmet. Alla 
fem har barn som bor hemma och fyra av dessa fem (Natalie, Emma, Anita och Ingrid) 
bor tillsammans med barnens pappa eller en ny partner medan en av kvinnorna som har 
hjälp av en boendestödjare (Pernilla) är ensamstående mamma. De som inte har hjälp i 
form av en boendestödjare (vare sig de är sammanboende med en partner eller inte) reso-
nerar kring detta som att de inte har det behovet, att de själva klarar av att strukturera upp 
sitt liv (Helena, Camilla) eller att de inte ser något behov av få sitt liv ’uppstrukturerat’ av 
någon (Birgitta).
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Även kvinnor som lever i relationer utan barn tar upp hushållsarbete 
som ett område som leder till problem. Susanna berättar om återkom-
mande bråk med sin sambo om detta: 

Susanna: Det […] var ju att han tyckte att jag var lortig, att jag aldrig stä-
dade, att jag aldrig liksom plockade undan efter mig utan han fick alltid 
påminna mig. […] Vi bråkade jätte-, jättemycket om det. […] Och det 
vart ju liksom mer och mer infekterat. Jag fick höra mer och mer om hur 
dålig jag var, hur knäpp jag var. Sedan var det någon gång när han varit 
borta […] Och så kom han hem och jag hade ju städat hela lägenheten in-
nan han kom hem för han blev ju jättearg om det inte var städat. Jag hade 
inte dammat av ordentligt bakom någon ram i bokhyllan och han ger mig 
en örfil och jag sa ”Bra, det är över nu.” Två veckor senare så hade jag 
flyttat. 

Susanna berättar hur hon kritiserades av sin före detta sambo för att hon 
inte städade ordentligt och höll ordning hemma. Det blev bråk och krän-
kande omdömen som slutade i att han tog till våld och att hon bröt relat-
ionen.  

Även Ylva beskriver konflikter kring hushållsarbete men här är det 
istället hon som får vredesutbrott mot sin sambo. Att hon ”brusar upp” 
mot sin sambo när han inte gör saker i hemmet som att tömma diskma-
skinen relaterar Ylva till sin ADHD:   

 Ylva: Ja men diskmaskin kanske inte är utplockad, en räkning som är fel 
och då kan jag bli liksom varför är inte det gjort och vad har du gjort som 
är så viktigt? Ja men såna här jättesmå saker som jag kan brusa upp för 
som om det vore världens världskrig liksom.  

[…] Kitty: Och det är ADHD-relaterat (Y: Ja) känner du (Y: Ja. Ja) att du 
har såna? 

Y: Ja det är det tycker jag. 

Problemet med att vardagliga sysslor i ett hushåll inte blir utförda och att 
det resulterar i ett oorganiserat och stökigt hem eller i konflikter är något 
som kvinnorna i hög utsträckning tillskriver sin ADHD. Som vi sett i 
tidigare citat blir patologiseringen av funktionalitet i hemmet något som 
beskrivs i kontrast mot det ideala hemmet som framställs som ett hem där 
rutiner med disk och vardagligt hushållsarbete är något som ”bara flyter 
på”. Samtidigt aktualiserar flera av kvinnorna att deras problem med att 
’sköta ett hushåll’ är något som hänger ihop med en könad arbetsdelning i 
hemmet och olika förväntningar på kvinnor och män. Malena menar att 
traditionella värderingar om vad män respektive kvinnor ska göra hemma 
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är till nackdel för kvinnor med ADHD. Det skulle underlätta för kvinnor 
med ADHD om de istället fick vara mer som män, menar hon:    

Malena: Framförallt så kan jag känna att som kvinna med ADHD att göra 
manssysslorna. Alltså förstår du om jag skulle vara den som istället skötte 
… bilen … vad gör man mer? Vad gör mannen? Han bygger altanen! […] 
Jag gjorde lite, jag försökte göra så med min före detta man ett tag. Det är 
lite tycker jag värderingar som är till nackdel för en tjej med ADHD.

 

Ojämlikhet vad gäller fördelning av hushållsarbete och problematisering 
av en normativ femininitet i hemmet som innebär att att kvinnan/modern 
förväntas vara den i familjen som har det övergripande ansvaret i hemmet 
genom att stå för ordning och struktur ifrågasätts av flera av kvinnorna:  

Emma: Jag tror att som kvinna överlag så har man … fast vi har det rätt 
jämställt så när man kliver upp på morgonen så tar man på sig ansvars-
kostymen. Sen sitter den där. Barn ska ha gympa tre gånger i veckan eller 
vad farao det är. Så på det sättet tror jag att det kan vara mycket jobbigare 
men nu generaliserar jag. För det är inte säkert…[ohörbart] och sen då att 
dessutom göra det när man har svårt för just de sakerna. Det funkar ju 
inte. 

Normativ femininitet i hemmet i betydelsen att som kvinna vara den som 
tar på sig ansvarskostymen menar Emma blir särskilt problematiskt för 
henne på grund av hennes ADHD. Emma menar att hennes ADHD gör att 
hon har svårt med att ha överblick och skapa ordning och struktur. Att då 
förväntas gå in i den traditionella kvinnorollen menar hon blir extra svårt 
för henne.  

Som vi sett i citaten ovan så problematiserar Emma och Malena kö-
nade förväntningar på arbetsfördelning i hemmet och normer kring vad 
män respektive kvinnor förväntas ta ansvar för och göra. Detta sker dock 
fortfarande inom en biomedikaliserande diskurs då kvinnor med ADHD 
ses som en särskild typ av kvinnor som har svårare än andra ’normala’ 
kvinnor att leva upp till normativ femininitet i hemmet. Inte alla kvinnor 
beskriver sig dock ha svårt för hushållsarbete på grund av bristande för-
måga att strukturera och organisera saker. Camilla, Ylva och Helena be-
skriver istället att ADHD för dem innebär att de är särskilt noga med 
ordning och struktur. Helena menar att hon aldrig upplevt att hon behövt 
hjälp med att strukturera upp saker hemma som andra kvinnor beskriver, 
eller att hon haft svårt att hålla ordning hemma. Tvärtom beskriver hon 
sig som välorganiserad och kontrollerad och det är något hon kopplar till 
sin ADHD: 
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Helena: Det [har] nog med min kontrollfreak att göra […] jag vet att släp-
per jag på det så växer ju snabbt högen på bordet. Jag […] behöver ha det 
så här strukturerat […] Jag tänkte på den där frågan du hade: ”Beror det 
på ADHD?” Ja, just det här, utifrån att jag sett att någonting stämmer inte 
eller att nåt är galet, ja att jag inte är som andra, det har gjort att jag haft 
en sån otrolig kontroll. 

Även Camilla beskriver att hon arbetat fram olika typer av strukturer och 
regler för att få vardagen att fungera och menar att bli extremt ordnings-
sam är en strategi hon haft just för att hantera sin ADHD:  

Camilla: Grejen är ju det att … det kan man väl också säga att det är ett 
ADHD-problem. Att egentligen – för att det ska funka – så måste du ju ha 
rutiner.  

[…] Kitty: Vad händer annars? 

C: Det blir kaosigt. 

Att hålla ordning i hemmet, oavsett om det upplevs som problematiskt 
eller som något man hittat strategier för att hantera, är något som flertalet 
kvinnor återkommer till under intervjuerna. Föreställningar om att perso-
ner med ADHD har särskilt mycket problem med ’oordning’ och behöver 
lära sig regler, rutiner och struktur lyfts fram av flertalet kvinnor under 
intervjuerna. En av kvinnorna, Birgitta, tar dock ett tydligt avstånd från 
en diskurs där personer med ADHD och deras hem framställs som pro-
blematiska. Hon är också kritisk mot att de professionellas beskrivningar 
av ”ADHD-hem” som problematiska övertas av personer med diagnosen: 

Birgitta: Och sen var jag på nån sån här kurs med Attention, en helgut-
bildning. […] Och då var det några ’morsor’ där och ”ja, nej, ADHD 
hem…” Bara för att det var lite stökigt. […] Min kära man är väl inte hel-
ler särskilt ordningssam. Det kan se ut som ett bombnedslag hemma hos 
oss.  […] Jag mår inte dåligt av att det är stökigt hemma hos mig. Jag mår 
dåligt för att det är ’fel’, man ska inte ha stökigt.  

Birgitta visar här att ”ADHD-hem” blivit ett uttryck för stökighet i hem-
met. Birgitta menar att själv mår hon inte dåligt av att ha stökigt omkring 
sig. Det som får henne att må dåligt är istället de normer som säger att det 
är fel att det är stökigt. Hon gör motstånd mot normativa föreställningar 
om hur ett hem ska se ut, och att det är ’fel’ att ha ett stökigt hem. Hon 
gör också motstånd mot föreställningar om att personer med ADHD be-
höver lära sig ordning och struktur, ett synsätt hon möter hos andra per-
soner med ADHD men också på sin arbetsplats: 
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Birgitta: På jobbet […] var det en som sa: ”Jag har en klient som har 
ADHD. Jag har ju hjälpt henne att strukturera upp sitt liv.” Och då sa jag 
”Vet du [ …] jag är så jäkla trött på att alla ska tala om för mig hur jag 
ska göra! Jag vill inte bli som er. Jag strukturerar upp mitt liv på mitt 
sätt!”  

Birgitta gör motstånd mot att andra (socialtjänsten) ska bestämma hur 
hon ska ordna sitt hem, sin familj och sitt liv. Till skillnad från flertalet av 
de andra kvinnorna som ansluter sig till en diskurs som menar att perso-
ner med ADHD behöver lära sig ordning och struktur markerar Birgitta 
att hon inte känner behov av att någon ska ”ordna” hennes tillvaro och 
lära henne att ”strukturera upp” sitt liv. Bilden av det motstånd som Bir-
gitta visar mot att bli normaliserad vad gäller att lära sig ha ordning och 
struktur hemma blir dock mer komplex då hon längre in i intervjun lyfter 
fram att oordning och städning visst kan vara ett problem. Birgitta skulle 
inte ha någonting emot att någon annan kom hem till henne och städade.
Det är en insats som hon skämtsamt brukar be sin läkare om när han frå-
gar vad hon behöver för hjälp:  

Kitty: Har du velat ha annan stöd och annan hjälp? Har du haft behov av 
något annat [än mediciner]? 

Birgitta: Mm. Han [läkaren] frågar varje gång och jag säger att jag vill ha 
nån som städar hemma hos mig men det får jag aldrig. 

K: [skrattar] Nej, ok. Så du skulle vilja ha haft någon arbetsterapeut eller? 

B: Nej! Nån som städar! […] Han ser lika sur ut varenda gång. 

K: [skrattar] Ok…

Det Birgitta således motsätter sig är inte att hon skulle behöva hjälp med 
att städa. Det hon inte vill ha är någon som kommer hem till henne för att 
lära henne städa och tala om för henne hur hon ska organisera sitt liv. 
Hon vill helt enkelt ha någon som utför den tjänsten, själva städarbetet, 
utan något pedagogiskt och paternalistiskt motiv. Birgitta har en bak-
grund i överklassen. Att det är just Birgitta som avviker i synen på pro-
blemet ’stökiga hem’ blir intressant ur ett köns- och klassperspektiv. Det 
städade och respektabla hemmet kontra det oorganiserade och stökiga 
hemmet hänger också intimt samman med föreställningar om den ’goda’ 
och den ’dåliga’ kvinnan. Oordning har inom en välfärdsstatlig socialpo-
litisk diskurs kopplats till den omoraliska ’dåliga kvinnan’. Välfärdssta-
tens disciplinering och fostran av ’sunda’ samhällsmedborgare har gått 
genom kvinnan (Piuva  2005). Konstruktioner av femininitet sker också 
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genom och i en diskurs där den goda kvinnan förväntas hålla ordning på 
familjen och ha ett respektabelt hem. Regleringen av hemmet och famil-
jen kan sägas ske genom kvinnan samtidigt som kvinnan regleras genom 
att hennes respektabilitet och värde kopplas till familjen och föreställ-
ningar om hemmet. (Se Skeggs 1999, se även diskussioner om normativ 
femininitet genom begrepp som ”duktighet” i Sohl 2014, och ”skötsam-
het” i Ambjörnsson 2005). Kvinnors respektabilitet och förmåga att ha ett 
städat och fint hem har dock framförallt gällt arbetarklassens och medel-
klassens kvinnor. Överklassens hem har skötts av andra (kvinnor) och 
därmed är överklasskvinnans respektabilitet inte lika hårt knuten till att 
själv ha förmågan att städa. Det Birgitta också efterfrågar är hushållsnära 
tjänster i form av någon som kommer hem till henne och städar. Att ha 
eller inte ha någon som städar ditt hem är även en fråga om ekonomiska 
resurser och alltså en klassfråga. De kvinnor (och män) som inte har eko-
nomiska resurser och upplever sin förmåga att städa som bristande kan få 
insatsen boendestödjare för att lära sig städa. Kvinnor och män som kan 
köpa hushållsnära tjänster behöver inte lära sig städa utan kan överlåta 
det på andra.  

Frågan om vem som behöver lära sig städa och vem som inte behöver 
det rör också föreställningar om arbetsfördelning i hemmet, och olika 
förväntningar på vad kvinnor och män ska göra och ’klara av’. De in-
stitutionaliserade krav som ställs på kvinnor formulerade Malena, som vi 
såg tidigare, som förväntningar på att vara den som har ”ansvarskosty-
men” hemma. Det ideologiska dilemma som förhandlas här rör huruvida 
identiteten som ’ADHD-kvinna’ ska ses som en patologisk avvikelse från 
normativ femininitet eller om det istället kan utgöra en position från vil-
ken det går att ifrågasätta normativ femininitet i form av exempelvis in-
stitutionaliserade krav på vad kvinnor förväntas ta ansvar för hemma. 
Ingrid och Anita beskriver att innan de fick diagnosen ADHD och hjälp 
av en boendeassistent städade deras män mer och de själva mindre. Dia-
gnosen innebar i Ingrids och Anitas beskrivningar att de får veta att det är 
fel på dem som inte städar och tvättar tillräckligt bra eller mycket. Enligt 
Ingrid och Anita blir resultatet av boendestödjarens hjälp att de får lära 
sig att ta mer ansvar för hushållsarbete och att deras män förväntas göra 
mindre.  

Exemplet med Anita och Ingrid visar hur att bli diagnostiserad för dem 
närmare en traditionell fördelning av hushållssysslor. Insatsen boende-
stödjare riskerar därmed att motverka ett potentiellt motstånd mot tradit-
ionell arbetsfördelning i hemmet genom att kvinnor anpassas till en mer 
normativ femininitet. Även farmakologisk behandling kan för kvinnor 
medföra en risk för att ’normaliseras’ till en normativ femininitet. Exem-
pelvis så beskrev Emma i tidigare kapitel hur hon genom att medicinera 
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nu orkar ta hand om tvätten. Det finns en uppenbar risk att behandling i 
form av boendestöd och medicinering konserverar en traditionell arbets-
fördelning i hemmet i dessa heterosexuella parrelationer då en biomedi-
kalisering av problemen leder till att fokus blir på kvinnor som inte ”kan 
sköta ett hushåll” istället för att diskutera vem som gör vad och hur 
mycket var och en ska göra i ett hushåll. 

Att vara en respektabel mamma
Jag har presenterat hur man inom tidigare forskning hävdar att flickor och 
kvinnor med ADHD har svårigheter med att leva upp till ”könsrollsför-
väntningar”, och att flickor och kvinnor med ADHD därför anses behöva 
lägga ner mer arbete för att göra normativ femininitet än andra flick-
or/kvinnor. En aspekt av normativ femininitet för vuxna kvinnor som är 
mödrar är att bli accepterad som ’god mor’. Helena beskriver hur hon 
länge försökt leva upp till normativ femininitet som ’duktig mamma’: 

Helena: Jag var ju alltid den som hade med mig fikakorgen, så var det all-
tid, det kan mina barn skratta åt fortfarande. Jag hade alltid med mig allt, 
det fanns ingenting som, inte ens en plastsked som saknades. Jag skulle 
aldrig åka ifrån något, jag har aldrig tappat plånboken. [...] Jag hade dött 
om någon sagt till mig att: ”Helena, du har en smula i mungipan!”.

Det respektabla, välorganiserade och städade hemmet och bilden av den 
goda modern hänger intimt samman. Att hålla ordning och visa upp ett 
respektabelt yttre är också centralt för Helenas konstruktion av den goda 
modern. Mödrande som praktik och makten över moderskap som samhäl-
lelig institution har lyfts fram som något som bygger på den binära upp-
delningen i respektabla mödrar respektive ’orena’ [tainted] mödrar (Litt 
1996, Malacrida 2003, Blum 2007, kommande, Will 1998, Caplan 1998). 
Helenas skam över om hon skulle glömma en sked eller bli ertappad med 
”en smula i mungipan” symboliserar hotet mot att inte ses som en respe-
katabel kvinna, där smulan blir en symbol för oordning, ’smuts’ och brist 
på kontroll. Att som kvinna associeras till oordning och bristande kontroll 
blir också ett hot mot att ses som en bra mamma. Respektabla mödrar 
anses upprätthålla familjens moral och respektabilitet men också sam-
hällets ordning och stabilitet då de ses som ansvariga för att uppfostra 
nästa generation av produktiva, friska, sunda och självreglerande med-
borgare. ’Orena’ eller ’monstruösa’ mödrar ses istället som upphov till 
oordning, omoral och ohälsa genom att uppfostra omoraliska samhälls-
medborgare som anses ”förorena” samhället (Blum 2007). Helena visar 
det arbete som läggs ned för att passera i rollen som ’god mor’ som orga-
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nisatören med ansvarskostymen på, hon som har koll på allting, håller 
ordning, ”aldrig åker ifrån något” och har ett respektabelt yttre. Andra 
kvinnor beskriver mer skuld- och skamkänslor för att inte leva upp till 
normativ femininitet, det vill säga att inte ses som den skötsamma och 
organiserande modern.  

Pernilla formulerar det latenta hotet av att som kvinna med ADHD ses 
som en ’dålig mamma’ på grund av hon inte kan leva upp till förvänt-
ningar på vad kvinnor ska klara av: 

Pernilla: Det […] handlar om synen på oss kvinnor som ska klara av att ta 
hand om hemmet och barnen, handla och tvätta och liksom hela den biten. 
Det blir tydligare när vi faller igenom. Jag vet inte om man då blir en 
sämre förälder [som kvinna med ADHD] med de förväntningarna man har 
på en mamma[…] Att dom ska klara av allting. Hämta och lämna barnen, 
handla, hålla reda på alla födelsedagar, allt det här praktiska hemma lik-
som med barn och hemmet och mat och…

Även Natalie menar att förväntningarna och kraven på kvinnor som för-
äldrar är högre än kraven på män:

Natalie: Mamma är mamma. Det är på nåt sätt så. Ta hand om allt som 
ska vara med och lappar som ska till skolan. [...] Män… de kan liksom 
stänga av…[...] Mammor är mammor, man kan inte stänga av allt det som 
rör barnen kring  skolan, och med papper som ska fyllas i. […] Det är den 
kulturen vi har att vi tar hand om det här. […] Och planeringen! Det är ju 
vi som planerar! […] Det är vi som planerar och grejar… […] Och fixar 
och donar, när och allting som har med att tänka att göra.  

Normativa förväntningar på mödrande innebär enligt Natalie att vara den 
som förväntas både ta hand om allting praktiskt och stå för planeringen. 
Hon menar att det leder till att kvinnor använder sina hjärnor hela tiden 
då de måste tänka på hela familjen och planera för hela familjen på ett 
sätt som hon menar att män inte behöver göra: 

Natalie: Jag tror att vi har mer … tankeverksamhet. Vi gör saker som krä-
ver mer av huvudet än vad de [männen] gör. De kanske har sina sporter, 
de kanske mekkar. Jag tror att vi har mer saker som kräver tankeverksam-
het. Och det är där det kan… det blir en annorlunda – det här är bara min 
teori – men jag tror att det är där det blir, det skär sig där för vår tanke, 
vår hjärna behövs hela tiden. Vi tänker på barnen också, till allihop, me-
dan männen mer kan koppla bort det.  

Liksom i tidigare exempel där bristande förmåga vad gäller hushållsar-
bete biomedikaliseras beskrivs även problemet med att inte ses som en 
bra mamma som något som hänger samman med en ’ADHD-
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funktionalitet’ som avviker från ’normala’ kvinnors. En kvinna med 
ADHD beskrivs som en person som på grund av sin diagnos har svårt att 
göra just de saker som ses som centrala för konstruktionen av det goda 
moderskapet. Centralt för att ses som en god mor är att ha förmåga att 
planera, organisera, ha ordning och det övergripande ansvaret för inte 
bara sig själv utan även hela familjen. Natalie sätter detta inom en neuro-
diskurs då hon formulerar det som att kvinnors arbete i hemmet handlar 
om tankeverksamhet, att kvinnor måste tänka mer än män då de är möd-
rar. Hon formulerar det som att kvinnors hjärnor blir överansträngda för 
att de måste tänka så mycket på alla andra, och planera för barnens och 
familjens aktiviteter. Hon föreställer sig att män på ett annat sätt kan 
”koppla bort” ansvaret för hemmet och barnen och att deras hjärnor där-
för inte blir överansträngda på samma sätt:

Natalie: De kan göra det för de vet att man står där… […] Det är liksom 
så här självklart att det är liksom okej att de gör så. Och vår hjärna – det 
får inte plats nåt mera! Och killarna, de utagerar, de kanske skriker och 
gapar, det blir nåt slagsmål eller de tränar kanske och får bort sitt adrena-
lin på det sättet. Medan vi fortfarande har tänket hela tiden. När jag tränar 
så tänker jag ju ändå om den där jäkla fritidslappen som ska skickas iväg. 
[…] Det har ju inte de i sitt huvud. Tror jag. (K: Nej) Så jag tror att vi 
måste bli bättre på att säga: ”Nej, det där får du göra. Det där jobbet får du 
göra.” Och har man ADHD så blir det ju svårt att få till det till slut.   

Att vara kvinna med ADHD menar Natalie gör det svårt att leva upp till 
normativa femininitetsideal av att vara den som har det övergripande 
ansvaret för att tänka för familjen. Detta konstruerar kvinnor med ADHD 
som en grupp som har svårare än ’normala’ kvinnor att leva enligt tradit-
ionella mönster för arbetsfördelning i familjen. Med hänvisning till sin 
ADHD borde därför kvinnor protestera mer och lägga över mer ansvar på 
männen att ta hand om ”tänkandet” i familjen menar hon. Detta blir ett 
motstånd mot traditionell arbetsfördelning i hemmet. Att hänvisa till sin 
ADHD som en motivering för att förändra arbetsfördelning blir dock 
samtidigt något som upprätthåller föreställningar om vad som är ’nor-
malt’ för kvinnor att klara av och där kvinnor med ADHD konstrueras 
som avvikande. De klarar inte av att göra det som kvinnor normalt sett 
’borde’ göra.   

Det finns också andra hot mot att ses som ’den goda modern’. Ett så-
dant är att ses som en alltför arg mamma. Att ses som för arg hotar bilden 
av den goda modern och de ”normaliserade och naturaliserade föreställ-
ningar” som finns om mödrande (Bennett 2007, s. 107, min översättning.) 
och i tidigare kapitel lyfte jag fram hur  flera av kvinnorna valt att medi-
cinera för att dämpa sin vrede. Att inte få vredesutbrott, få mer tålamod 
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och skapa en bättre relation till sina barn lyfts fram som ett skäl att medi-
cinera.  

Ett annat hot mot att få tillträde till positionen ’den goda modern’ är 
också att vara mamma till ett barn med ADHD-diagnos (se Bennett 2007, 
Blum 2007, 2011, Singh 2004, Malacrida 2004, och Wilder m. fl. 2009). 
Nio av de elva kvinnorna i studien som är mödrar har barn med 
ADHD/ADD eller andra neuropsykiatriska diagnoser och att vara föräl-
der till barn som upplevs som ’problematiska’ innebär att på olika sätt få 
sin föräldrakompetens ifrågasatt. 

Camilla beskriver det som att hon i olika sociala sammanhang på 
grund av detta ständigt får sin föräldrakompetens ifrågasatt, av skolper-
sonal, av grannar och av släkt och bekanta: 

Camilla: De pratar om det fast de vet inte riktigt, de har inte kunskapen 
utan de spyr ur sig en massa galla på det och tycker att föräldrarna är 
misslyckade […]  och ingen ordning på den där ungen och den kastade 
sten på hans hund och såna där grejer  [...] ja, nästan idiotförklarar ungar 
och hela familjen. […] Jag tycker ju då bara synd om den här familjen 
som de sitter och snackar skit om istället för att ta reda på saker och ting. 
Att det faktiskt inte är föräldrarnas fel. I och för sig så ofta så är det ju 
ärftligt […] Och många har förutfattade meningar att man ska inte ge barn 
knark. Men det är ju inte knark, det är ju medicin för att hjälpa dem. 

 

Camilla skildrar här genom att referera vad hon hört sägas om andra 
föräldrar och deras barn en okunnig och oförstående omgivning med en 
moraliserande diskurs om föräldrars (in)kompetens att uppfostra sina 
barn. De ifrågasättanden som grannar och andra i hennes närhet ger 
uttryck för vad gäller föräldrakompetens hos föräldrar med barn med 
ADHD är något som hon förhåller sig till och motsätter sig. Att välja att 
som mamma ge sitt barn ADHD-medicin blir också ett hot mot att ses 
som ’den goda modern’ då en mamma som ”ger sina barn knark” 
framstår som en mindre bra mamma.  

Att som mamma komma ut med att man själv har diagnosen ADHD 
beskrivs också som något som kan utmana föreställningar om mammor 
med ADHD som mindre ’goda’. När Malena kom ut med sin ADHD-
diagnos ifrågasatte hennes dotters lärare att hon kunde ha ADHD. Lära-
ren uppfattade Malena som en för bra mamma. Hon var helt enkelt för 
”duktig” och ”driftig” för att det skulle gå ihop med hans bild av en per-
son med ADHD. Att ifrågasätta hennes diagnos med hänvisning till att 
hon är ”duktig” och ”driftig” lyfter fram de fördomar som finns mot 
kvinnor med diagnosen ADHD som mindre kompetenta och bra mödrar 
menar Malena. Att ha ADHD ses då som oförenligt med att vara en god 
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mamma. Detta exempel rubbar dock inte normerna för hur  en ’bra’ 
mamma ska vara – snarare handlar detta om huruvida en kvinna med 
ADHD också kan inkluderas i normativ femininitet och det goda möd-
randet genom att vara just ”duktig” och ”driftig”.

Att göra kön i relation till ADHD  
Att tillskrivas/erfara självet som avvikande beskrev jag i föregående av-
snitt som något som sker i relation till olika förväntningar på hur en 
vuxen kvinna och mamma ’ska vara’ för att vara ’rätt’ och ’normal’. I
detta avsnitt kommer jag att utveckla diskussionen om flickor och kvin-
nor med ADHD som en kategori som framställs ha svårigheter att leva
upp till ”könsrollsförväntningar”. Hur beskriver kvinnorna i studien sitt 
möte med ”könsrollsförväntningar” eller normativ femininitet? Anser de 
att detta hänga ihop med diagnosen och i så fall på vilket sätt? Ser de 
själva problem med att göra identitet i relation till normativ feminitet och 
i så fall på vilket sätt? Gör de motstånd mot föreställningar om kön och 
normativ femininitet?  

’ADHD-flickan’ och normativa föreställningar om kön 
Ingen av kvinnorna som deltagit i studien har fått diagnosen som barn 
men de beskriver sig själva och konstruerar sin identitet genom att refe-
rera till sin barndomsidentitet som ’flicka’, och olika barndomserfaren-
heter och tillskriven och erfaren identitet som ’flicka’ är något de retro-
spektivt tolkar i relation till ADHD.   

I kapitlet ”Att diagnostisera och biomedikalisera självet” tog jag upp 
hur kvinnorna på olika sätt erfar sig som och beskriver sig själva som 
’avvikande’ och hur detta är en avvikaridentitet som genom diagnosen 
biomedikaliseras. I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram hur kvinnornas 
förståelse av sig själva som avvikande görs utifrån en könad position och 
könade föreställningar om hur man ska vara. Som Susanna beskriver i 
citatet nedan är känslor av att vara annorlunda och ”fel” en upplevelse av 
att inte vara som en tjej ska vara: 

Susanna: Man har ju tänkt tillbaka hur länge man har känt att man varit 
annorlunda och det har nog varit egentligen hela livet. För att för mig har 
det varit så pass mycket så att jag har varit utanför, jag har varit udda. 
[…] Varje söndag kommer jag ihåg i grundskolan, varje söndag tänkte jag 
att i morgon ska jag vara tyst, i morgon ska jag vara så där duktig som de 
andra tjejerna är, i morgon ska jag vara en sådan där som inte frågar så 
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mycket utan att det är någon som frågar mig i stället. Jag ska vara en så-
dan som andra lyssnar på. Men det funkade inte. […] Så man har ändå ve-
tat hela tiden någonstans att man varit fel.  

När Susanna beskriver sig själv som avvikande är det i förhållande till 
andra tjejer. Att hon inte var tyst och inte satt stilla gjorde att hon av 
andra beskrevs som ’pojkflicka’: 

Susanna: Jag fick ju alltid höra det i alla kvartssamtal, alla utvecklings-
samtal: ”Hon är som grabbarna.” ”Om du bara kunde ta och skärpa till 
dig, om du bara kunde vara tyst, om du bara kunde vara stilla så skulle det 
gå jättebra.” Jag var så trött på att höra det […]  I min värld var det de 
som var dumma i huvudet. […] Jag hade ju bara killkompisar, [höll på 
med] grabbiga grejer.  

Susanna beskriver sig som ”en av grabbarna” och pojkflickan blir en både 
tillskriven och erfaren identitet. Det skildras samtidigt som en ambivalent 
position där Susanna kämpade med en önskan om att bli mer som en tjej 
förväntas vara. Hon tänkte varje söndag att hon ville vara som de andra 
tjejerna men misslyckades med det. 

Liksom Susanna beskriver flera andra av kvinnorna i studien sig själva 
som avvikande i relation till kön, och flera refererar till sig själva i barn-
domen som ’pojkflickor’. Att tillskrivas och erfara identitet som pojk-
flicka handlar dels om vilka aktiviteter man vill göra. Att vara mer ’även-
tyrlig’ och fysiskt aktiv kan vara en grund för att bli sedd som pojkflicka.  
Att höras och synas mer än andra tjejer är också en grund för att se sig 
själv eller ses av andra som pojkflicka.  

Könat aktörskap i form av att som flicka välja könsidentifikation med 
det andra könet kan ses som motstånd mot könsnormer och en könad 
socialiseringsprocess (Carr 1998, s. 549) samtidigt som pojkflickan är en 
sedan länge etablerad social position (Paechter 2003, 2007, Francis 
2010). Malenas, Ulrikas och Susannas presentationer av sig själva som 
’pojkflickor’ kan tolkas som att de iscensätter en manlig femininitet 
(Francis 2008, Francis och Skelton 2008) som en motståndsidentitet 
(Castells 1997). En flicka som utövar könat aktörskap i form av att göra 
manlig femininitet måste dock också förstås i relation till maskulinitetens 
högre status i könsmaktordningen. I jämförelse med en pojke som till-
skrivs femininitet eller gör kvinnlig maskulinitet så har pojkflickan en 
högre status.115 Könat aktörskap i form av en pojkflickeidentitet är också 
villkorat så till vida att de som flickor vare sig kan (eller vill) helt di-
sidentifiera sig med femininitet och normer för femininitet i alla sam-

115 För diskussion om ”sissy” vs ”tomboy” och hur könsöverskridande identiteter får olika 
status se Paechter (2003, 2006, 2007) och Paechter och Clarke (2007).
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manhang och situationer. Även pojkflickan måste passera som flicka.
Identitetsskapande som pojkflicka innebär att också förhålla sig till femi-
ninitetsnormer, vilket exemplifieras av den önskan Susanna uttrycker att 
hon hade, att vilja passa in bättre som flicka. 

Pojkflickornas strategi, att göra maskulinitet i en kropp som diskursivt 
tillskrivs identiteten flicka, bryter mot normer för hur tjejer förväntas 
vara. De kvinnor som presenterar sig som pojkflickor i barndomen kan 
ses som exempel på ett könat aktörskap i form av en mer tydligt identifi-
erbar motståndsidentitet, men den är förknippad med ambivalens då den 
för en del kombineras med en samtidig strävan efter mer konform femi-
ninitet. Andra kvinnor som inte beskriver sig som pojkflickor iscensätter 
kön på ett sätt som mer tydligt strävar efter anpassning till femininitets-
normer i form av respektabilitet (Skeggs 1999), skötsamhet (Ambjörns-
son 2005) och duktighet (Sohl 2014). Ylva som har diagnosen ADHD 
beskriver sin barndomsidentitet som mer i linje med normer för den sköt-
samma och ordentliga skolflickan: 

Ylva: Jag menar i skolan, jag har ju alltid varit skötsam och väldigt noga  
och väldigt höga krav på mig själv. Och jag vet att när jag var i lågstadie-
åldern att mamma hade väldigt höga krav på sig själv och det skulle ju 
vara väldigt noga och ordning och så där. Och jag tror att som liten, jag 
menar man ser och gör samma sak fast man kanske inte tänker på det. 
[…] Så jag blev lite typ som hon var nästan då. Så att jag menar jag kunde 
ju sitta och grina på kvällarna om jag hade glömt att göra läxan och var 
helt förstörd och trodde att jag skulle få världens utskällning av läraren 
[…] Jag var väldigt så där…

Ylva identifierar sitt barndomssjälv som en högpresterande, respektabel 
och ordentlig flicka och kan därmed sägas beskriva en anpassning till
skolflicksnormen och en förmåga att passera som normal genom att vara 
en duktig och skötsam flicka. Men även Ylva beskriver sig som att hon 
avvek från normer för hur flickor ’ska vara’. Hon menar att hon skilde sig 
från andra tjejer då hon inte gillade att umgås i gäng utan hellre umgicks 
två-och-två. Hon beskriver sig också som avvikande för att hon fick vre-
desutbrott på ett sätt som inte ses som normalt för tjejer, alltså samma typ 
av avvikelse som de som varit pojkflickor beskriver.  

Anpassning respektive motstånd mot femininitetsnormer uttrycks i 
kvinnornas narrativ i termer av att ’lyckas’ bättre eller sämre med att 
passera som ’normala’ flickor i olika sammanhang (jfr Butler 1990 om att 
iscensättanden av kön aldrig helt kan ’lyckas’). Utifrån tillskriven och 
erfaren identitet som ’flicka’ beskrevs i detta avsnitt  hur kvinnorna gör 
kön genom att iscensätta  självet som mer maskulint (pojkflicka) eller 
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mer i överensstämmelse med normativ femininitet (som exempelvis 
”skötsam flicka”). Olika föreställningar om kön överförs också till kon-
struktioner av diagnosen ADHD som könad diagnos, vilket är temat för 
nästa avsnitt.  

Diagnosens kön  

Att ha pojk- eller flick-ADHD
Debatten kring kvinnor och flickor med diagnosen ADHD har tenderat att 
handla om att de anses vara en kategori som inte blir igenkända som per-
soner med ADHD. Diagnoskriterier för ADHD har hävdats utgå från 
pojkars sätt att vara, vilket anses ha lett till att flickor fått svårare att bli 
identifierade som personer med diagnosen ADHD (jfr tidigare kapitel). 
Svårigheter för flickor att få diagnosen ADHD är en diskurs som flera av 
kvinnorna knyter an till. Ylva beskriver erfarenheter av att som ’duktig 
flicka’ få diagnosen ifrågasatt av läkare. Att läkaren inte ser henne som 
en person med diagnosen ADHD beror enligt Ylva på att han menar att 
hon som har bra betyg och inte ”kastar grejer omkring sig” inte kan ha 
det. 

Malena beskriver sin dotter som en sådan typisk tjej med ADHD som 
inte blir sedd och erkänd: 

Malena: Hur hon har gått och hållit inne … och kämpat ... I skolan… Och 
så fortfarande nu, hur jag bråkade och… Det känns som att med tjejer så 
är det inget ovanligt utan det är på nåt vis så att ... [...] Ofta är det så med 
de här tjejerna annars så har de ju pojk-ADHD.  

Har man ADHD och är en mer typisk tjej, en ’duktig flicka’, innebär det 
alltså enligt både Ylva och Malena att det är svårare att få diagnosen 
ADHD då man inte passar in i föreställningar om vad ADHD är. Även 
Susanna som positionerar sitt barndomssjälv som pojkflicka uttrycker en 
liknande tankegång då hon menar att eftersom hon som tjej var mer som 
en ”bråkig pojke” var ADHD-identiteten inte lika problematisk för henne 
att ta till sig som om hon hade varit ”verkligen kvinnlig”. Hon anser att 
ADHD-identiteten kan vara mer problematisk om man är en tjej som är 
”typiskt tjejig”.  

Flera av kvinnorna gör också en könsdistinktion av själva ADHD-
diagnosen. Är man inte typiskt ’tjejig’, det vill säga en person som håller 
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saker inom sig och kämpar på så har man enligt Malena ”pojk-ADHD”.
Susanna talar också om sig som kvinna med ”pojk-ADHD”: 

Susanna: Från början fick jag höra att tjejer är ofta så här lite introverta 
och försvinner in i en drömvärld, de är lugna och sluter sig mer och har 
hyperaktiviteten på insidan så jag kunde inte identifiera mig med det. Jag 
kände det så att då är inte jag en typisk kvinna med ADHD. […] Om man 
ska kategorisera med flick-ADHD eller pojk-ADHD, då är jag definitivt 
den där pojk-ADHD:n.  

Det som beskrivs som typiskt för tjejer med ADHD är enligt Susanna inte
att vara som hon är. En typisk kvinna med ADHD är enligt henne intro-
vert och sluten. Hon passade därför som barn inte in i föreställningarna 
om hur en tjej med ’flick-ADHD’ förväntas vara: 

Susanna: Jag var inte som en bråkig pojke utan jag var som en pojke […] 
jag var inte som andra flickor. Jag var mycket utåt, jag var explosiv och 
det är mer accepterat för pojkar att vara så. Men jag hamnade ju bara på 
jämn nivå med grabbarna i stället och tog lika mycket plats som de, jag 
tog inte mer plats. Hade jag tagit mer plats då hade ju någon börjat rea-
gera. Nu var det bara ”pojkflicka”. […] Jag var inte som en pojke med 
ADHD utan en tjej med pojk-ADHD. 

De kvinnor i studien som positionerar sig som pojkflickor och/eller gör 
maskulin femininitet passar på ett sätt bättre in i diagnosens ramar som ju 
bär på ett historiskt arv av ADHD som en diagnos för ’bråkiga pojkar’.
Susanna gör dock ytterligare en distinktion. Hon beskriver sig som att 
hon inte var en typisk flicka med ADHD, men hon var heller inte som en 
pojke med ADHD. Hon var en tjej med ”pojk-ADHD”, vilket enligt 
henne innebar att hon snarare var som en ’normal’ pojke än en pojke med 
ADHD.  

’Inåtriktad’ och ’utåtriktad’ hyperaktivitet  
Kön i relation till diagnosen ADHD beskrivs av flera av kvinnorna i stu-
dien som något som avgörs av sättet man är ’hyperaktiv’ på. Hyperaktivi-
tet hos flickor/kvinnor konstrueras som något som kan yttra sig i två for-
mer. Flickor/kvinnor med ”pojk-ADHD” beskrivs ha en ”utåtriktad” vari-
ant av hyperaktivitet medan tjejer som beskrivs som ”typiskt tjejiga” 
beskrivs ha en form av ”inåtvänd” variant av hyperaktivitet. Normen för 
flickor och kvinnor med ADHD beskrivs vara en mer ”inåtriktad” hyper-
aktivitet. Att flickor oftare har en inåtriktad hyperaktivitet och pojkar en 
utåtriktad beskrivs som en effekt av en könad socialiseringsprocess. Att 
flickor och kvinnor blir mer ’inåtriktade’ och pojkar och män mer ’utåt-
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riktade’ är således en effekt av att flickor och pojkar behandlas olika un-
der socialiseringsprocessen och detta anses också påverka hur ADHD 
uttrycks. Sofia beskriver sig själv som att hon i sin tidiga barndom var 
utåtriktat hyperaktiv, men hon menar att hon, eftersom hon var flicka, 
under sin uppväxt fick lära sig att vända sin hyperaktivitet ”inåt”: 

Sofia: När jag var liten yttrade den [ADHD:n] sig genom att jag var helt 
uppåt väggarna, jag var helt hyperaktiv när jag var liten, jag sprang om-
kring som ett skållat troll överallt. Jag gjorde inte som någon sa. […] Jag 
lyssnade helt enkelt inte. I takt med att jag blev äldre så var det liksom 
inte accepterat eftersom jag var tjej.  

Att vara busig, säga emot och vara trotsig är inte lika accepterat för en 
flicka, och när Sofia blev äldre var det därför något hon lärde sig att 
”trycka ner”. Enligt Sofia förhåller man sig olika till flickors och pojkars 
’hyperaktivitet’. Där pojkars hyperaktivitet mer ses som ett behov som 
måste få utlopp ses flickors hyperaktivitet istället som något de förväntas 
reglera genom självkontroll: 

Sofia: Jag hade en granne som hade fått ADHD-diagnosen när han var li-
ten och i hans familj var det direkt: […] ”Då måste vi se till att han får 
göra sig av med den så att han lugnar ner sig.” Så han fick en massa akti-
viteter för att få bort det där. Men […] tjejer får inte vara hyperaktiva, de 
ska vara fina, söta och snälla så det var ju bara att trycka ner det. […] Jag 
gjorde det själv för jag kände att jag fick ett sådant tryck tillbaka att sluta: 
”Du måste lugna ner dig.” Så istället har jag vänt det inåt och det har bli-
vit en källa till ångest. Så i stället för att springa runt och få ur sig rastlös-
heten som man har i kroppen har jag vänt det inåt och förvandlat det till 
ångest. 

Att flickors hyperaktivitet i högre utsträckning vänds ”inåt” menar alltså 
Sofia är ett resultat av skillnader i socialiseringen av flickor och pojkar, 
där det ställs större krav på flickor att reglera självet och sin hyperaktivi-
tet istället för att få ge utlopp för den. Enligt Sofia är tjejer i högre ut-
sträckning än killar tvingade att trycka ner och dölja sin ’hyperaktivitet’
på grund av socialt tryck riktat mot flickor/kvinnor att inte vara för ”utåt-
riktade”. 

Helena formulerar dessa skillnader i socialiseringsprocessen som att 
normerna för vad tjejer får göra är snävare: 

Helena: För killar är det mer ok att säga att, det är mer ok att bete sig, att 
inte fixa eller att inte komma ihåg eller att inte… […] En tjej som går runt 
och klappar till nån… det blir ju krig, det blir ju så fruktansvärt. Det är det 
ju när killar gör det med men det är ju mer accepterat. […] Killar är killar 
liksom. Eller det här med läxor och så där. Jag tror att där skulle man 
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kunna hjälpa tjejerna eller kvinnorna att göra deras röster hörda mer lik-
som att det är lika ok för en kvinna eller tjej att glömma läxorna som det 
är för en kille. Det upplever jag nog att det är annorlunda. 

Emma uttrycker en liknande tanke om att killar får vara ”bråkiga” och 
ändå ses som normala, medan bråkiga tjejer blir mer ”obekväma”:

Emma: Tjejer som bråkar är mer obekväma och jobbiga. […] Man ska 
inte vara så, man ska vara snäll och gullig och puttenuttig [...] Själv har 
man ju lärt sig att anpassa sig till som man ska vara. Även om jag ibland 
inte har det på många sätt så har man ju ändå lärt sig.  

Som jag tagit upp tidigare så anses flickor med ADHD ha svårt att passa 
in i ”könsrollsförväntningar” (se Quinn 2005). Kvinnorna i denna studie 
visar hur de förhandlar att på olika sätt inte anses ’passa in i’ föreställ-
ningar om hur flickor ska vara. Susanna menar att även för den vuxna 
kvinnan är den ”utåtriktade” hyperaktiva kvinnan något som avviker från 
normer för hur kvinnor förväntas vara:

Susanna: Jag tror att det är mycket den här stereotypa genusbilden av hur 
en kvinna eller tjej ska vara. Vi ska vara den här milda och så… […] Det 
märker jag i dag att om jag säger att jag har ADHD, det blir mer ifrågasät-
tanden och sedan förväntas jag fortfarande vara lugn och lite mild. Men 
om man haft någon kollega eller kompis som är kille och har ADHD så 
accepteras det att han är lite för mycket och så där. 

Susanna beskriver hur hon behandlas olika när hon säger att hon har 
ADHD jämfört med en kille som säger att han har ADHD. Susanna upp-
märksammar därmed ett ideologiskt dilemma med att hävda att kvinnors 
och flickors ADHD är annorlunda än pojkars och mäns. Hon upplever 
inte att hon bör behandlas annorlunda för att hon är tjej med ADHD. Men 
det är ändå sådana reaktioner hon möter. Fast hon säger att hon är en tjej 
med ADHD så förväntas hon ändå vara lugn och lite mild. Även när Su-
sanna tydligt gör anspråk på att ha ADHD på samma sätt som en kille så
accepteras det inte av omgivningen. Hon förväntas ha ADHD på ett ’fe-
minint sätt’. Susanna menar att det leder till att kvinnor med ADHD kän-
ner mer skam över den de är och över sin diagnos än vad män gör: 

Susanna: Jag tror att tjejer framför allt försöker trycka ner och dölja det. 
Antingen för att man skäms eller för att det är ett sådant tryck från världen 
runt omkring. Tjejer är ju inte så. […] Pojkar har mer tillåtelse att vara ut-
åtriktade än flickor har. Så jag tror att det är väldigt många flickor som 
trycker undan just den delen och vänder den inåt och det är absolut inte 
bra i längden. 
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Skammen som är förknippad med att inte passa in i den ”stereotypa ge-
nusbilden” menar Susanna gör att flickor ’väljer’ att rikta sin hyperaktivi-
tet inåt. Att inte tillåtas ”externalisera” det vill säga att ge ’utlopp’ för sin 
ADHD är alltså det som Sofia och flera andra kvinnor menar leder till att 
en särskild feminin typ av ”inåtvänd” hyperaktivitet konstrueras som 
norm för flickor/kvinnor med diagnosen ADHD. Det anses också leda till 
att kvinnor med ADHD som vuxna mår sämre än män med ADHD. Ylva 
beskriver konsekvenserna av att tvingas följa femininitetsnormer genom 
att rikta sin hyperaktivitet ”inåt” som något som sätter sig i kroppen:

Ylva: Det är ju någonting som också ingår när man har ADHD att man 
lätt får muskelspänningar, eh just som kvinna då, för att om man är mer 
inåtagerande medan killar är mer utåt. Då så bygger du upp mycket i dig 
istället för det hade jag ju mycket när jag var liten, jag hade ju huvudvärk, 
extrem huvudvärk nästan varje dag. Och magont är vanligt och det hade 
jag också. Så det där är också ett tecken på … ett ADHD tecken då att 
man vänder sig mycket inåt som tjej då.  

Att flickor fostras till att undertrycka sina ’hyperaktiva’ sidor leder enligt 
Ylva till värk, spänningar och smärta. De negativa effekterna av att ’lyck-
as’ reglera självet förkroppsligas i den värkande kroppen och de negativa 
effekterna av den könade socialiseringen beskrivs leda till såväl psykiska 
som fysiska problem som kvinnorna bär med sig in i vuxen ålder.  

Sofia menar dock att som vuxna är män med ADHD mer lika kvinnor 
med ADHD:

Sofia: En vuxen man han lutar nog mer åt hur en tjej beter sig, alltså […]
på samma sätt som tjejer gör när de växer upp, nämligen vänder det inåt. 
[…] [Men] kvinnor har vuxit upp med det här och börjat tidigt med att 
vända det inåt. Då har man hunnit bygga upp den här inåtgående rastlös-
heten och ångesten under mycket längre tid så jag tror att vuxna kvinnor 
kan må mycket sämre än vad vuxna män gör.

Även män måste börja rikta sin hyperaktivitet ’inåt’ då den annars bryter 
mot normer för vuxenhet. Som vuxna kan inte heller män ”springa runt 
och vara hyper”. Skillnaden mellan kvinnors och mäns sociala reglering 
av hyperaktivitet är dock att flickor mycket mer och tidigare än pojkar 
förväntas reglera och kontrollera självet genom att vända hyperaktiviteten 
inåt. Sofia menar att anledningen till att vuxna kvinnor med ADHD mår 
sämre än vuxna män är att de utsatts för detta under längre tid och tidi-
gare i livet. Skillnader i socialiseringsnormer mellan könen är därmed 
något som används både för att förklara skillnader i ’typer’ av ADHD i 
form av flick- respektive pojk-ADHD och för att förklara skillnader i 
mönster för ”samsjuklighet” mellan kvinnor och män.
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ADHD och ADD som könade diagnoser 
ADHD könas genom att utåtriktad hyperaktivitet konstrueras som masku-
lin och inåtriktad hyperaktivitet konstrueras som feminin. Kvinnorna med 
ADHD beskriver sig själva som två typer. Antingen är de ”som killarna” 
och den maskulina versionen av ADHD stämmer in på dem eller så be-
skriver de sig som mer ”tjejiga” vilket innebär att de ser sig som att de 
har en ”inåtriktad” feminin variant av hyperaktivitet. Distinktionen i 
’pojk’- respektive ’flick-ADHD’ innebär att tjejer som kategoriseras som 
’typiskt’ feminina i sitt beteende anses ha ’flick-ADHD’ medan de som 
gör en mer ’manlig femininitet’ det vill säga ’pojkflickor' anses ha ’pojk-
ADHD’. Diagnosen könas och kön konstrueras därmed så att femininitet 
och maskulinitet blir något som attribueras oberoende av identifiering 
som pojke/man eller flicka/kvinna. Som flicka/kvinna har man inte alltid 
’flick-ADHD’ utan man kan ha ’pojk-ADHD’. Flickor med pojk-ADHD 
överskrider gränserna för normativ femininitet. Samtidigt upprätthålls 
dock genuslogikens separation av könen då karaktärsdrag som att vara 
inåtvänd, tystlåten och mindre aktiv knyts till femininitet medan karak-
tärsdrag som att vara aktiv, synas och höras knyts till maskulinitet. 

Maskulinitet och ’pojk-ADHD’ beskrivs som destruktiv, våldsam och 
synlig medan femininitet och ’flick-ADHD’ beskrivs som självdestruktiv, 
osynlig och tystad. Pojkar och män med ADHD kopplas till maskulint 
kodade sociala problem som våld och aggressivitet. Killar med ADHD 
håller sig på ett sätt inom normen för traditionell maskulinitet samtidigt 
som de uppvisar en typ av ytterlighetsposition inom maskuliniteten som 
blivit föremål för patologisering och medikalisering (se Riska 2007,
2003).  

Vad gäller diagnosen ADD så framställs även den som en könad dia-
gnos. I motsats till ADHD som kopplas mer till maskulinitet är ADD 
enligt Anna en ”tjejdiagnos”:  

Anna: Det [ADD] är en tjejdiagnos. Det är ju ingenting som jag ser någon 
statistik som visar på det utan jag tror att man har kanske märkt att flera 
tjejer har det. Kanske man har börjat märka hos tjejer och så säger man att 
det är liksom en tjejdiagnos.116 […] Jag tror att det är självklart att man 
alltid gör en undermedveten koppling med det hyperaktiva, det är ju kill-
beteende, lite lat, lite trött ja men det är ju tjejbeteende. Det är ju bara det 
att vi tänker så. 

Till skillnad från ADHD som finns i en feminin och en maskulin variant 
menar Anna att en motsvarande distinktion inte finns vad gäller ADD. 

116 Även Socialstyrelsen (2013) beskriver ADD som en diagnos som är vanligare bland 
flickor.
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Hon gör ingen könsuppdelning av diagnosen ADD på det sätt som kvin-
nor med diagnosen ADHD gör i flick- och pojkvarianter av ADHD, utan 
menar att killar och tjejer med ADD är mer lika än vad killar och tjejer 
med ADHD är. Frånvaro av synliga tecken på hyperaktivitet kodas också 
olika för pojkar/män och flickor/kvinnor. ’Lugna’ tjejer kan ha ’flick-
ADHD’ och en ”inåtriktad hyperaktivitet” medan lugna killar inte tolkas 
som att de kan ha en dold hyperaktivitet som riktas inåt:   

Anna: De [killar] som jag tänker har ADHD och är lugna det tänker inte 
jag som ADHD […] då tror jag att man har ADD. 

Susanna (som har diagnosen ADHD) beskriver sin syn på kön och dia-
gnoserna ADHD och ADD som ett kontinuum där tjejer med ADD och 
killar med ADHD står längst ifrån varandra medan killar med ADD och 
tjejer med ADHD har fler beröringspunkter med varandra än tjejer med 
ADHD och tjejer med ADD eller tjejer med ADHD och killar med 
ADHD:

Susanna: För jag har märkt att jag har mer gemensamt med en man som 
har ADD än vad jag har med en kvinna som har ADD eller en man som 
har ADHD. […] tjejer […] [med] ADD […] dom är tröga och sävliga.
[…] [En man som] har ADD […] han och jag funkade jättebra ihop me-
dan den här andra mannen […] som hade ADHD-diagnos […]  han var så 
extrem, som mig fast gånger tusen. Så med [mannen med ADD] kände 
jag liksom att han och jag är på samma nivå, han var fortfarande snabb i 
huvudet och fortfarande det här med associationsförmågan, var blixtsnabb 
och samma humor och samma sätt att reflektera om saker och ting. Me-
dan den här mannen med ADHD han reflekterade inte så mycket, han 
bara körde på och så vart han arg och så vart han ledsen och så vart han 
glad men det var aldrig det här med att, inte ens med medicin, att han lik-
som stannade upp […]. Sen var det en tjej med ADHD, det funkade 
ganska bra med dom men så fort det är en tjej med ADD […] Jag vart ju 
skitarg på min psykolog som sa att: ”Är du säker på att du har ADHD, har 
du inte ADD?” Jag är inte dum i huvudet. Det var min första reaktion. Det 
är ju fortfarande så att det finns bara två kategorier men det finns så 
många fler nyanser så att det blir fel. Finns det flick-ADHD och pojk-
ADHD eller är ADHD för kvinnor samma sak som ADD för män? Jag 
tror att man måste titta mer på det, för det är lite bekvämt att bara säga 
ADHD. 

Såväl uppdelningen i ADHD och ADD som uppdelningen av flick-
ors/kvinnors ADHD i en pojk- och en flick-variant kan sägas reproducera 
en dikotom föreställningar om kön. Hur diagnoserna könas kan illustreras 
i följande figur: 
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Maskulinitet  Femininitet 

Pojke/man   Flicka/kvinna 
med ADHD               med ADD 

                  Flicka/kvinna   Flicka/kvinna  
med pojk-ADHD                        med flick-ADHD

Pojke/man  
                                                                                                   med ADD  

Figur 4. Könade skillnader ADHD/ADD 

Hyperaktivitet står i centrum för konstruktioner av kön och inåtriktad 
hyperaktivitet som en särskild feminin variant av hyperaktivitet beskrivs 
som en effekt av en könad socialiseringsprocess. Biomedikaliserings- och 
socialiseringsprocesser vävs därmed samman genom att flickors och 
kvinnors ’ADHD-kroppar’ beskrivs som utsatta för en hårdare social 
reglering än pojkars och mäns ’ADHD-kroppar’.   

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat hur kvinnorna beskriver tillskriven och erfaren 
avvikaridentitet som en könad erfarenhet, och hur föreställningar om 
femininitet och maskulinitet på olika sätt ’könar’ diagnosen ADHD. I
kapitlets första del analyserades konstruktioner av funktionalitet som 
vuxen kvinna med ADHD i relation till vardagslivets organisering, där 
hemmet och mödrande lyftes fram som centralt för konstruktionen av 
normativ femininitet. 

Att vardagliga sysslor i ett hushåll inte blir utförda och att det resulte-
rade i ett oorganiserat och stökigt hem, eller i konflikter beskrevs som 
något som kvinnorna i hög utsträckning tillskriver diagnosen ADHD. 
Normativ femininitet i hemmet beskrivs som att kvinnan/modern förvän-
tas vara den i familjen som har det övergripande ansvaret i hemmet och 
står för ordning och struktur, vilket enligt kvinnorna blir särskilt proble-
matisk för kvinnor med diagnosen ADHD som anses ha svårt att skapa 
ordning och struktur. Att nå upp till normativ femininitet framställdes 
som svårare för kvinnor med ADHD som ansågs få kämpa hårdare för att 
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uppfylla kraven för normativ femininitet än vad ’normala’ kvinnor får 
göra.  Detta innebär att kvinnors funktionalitet vad gäller att utföra hus-
hållsarbete konstrueras som en patologisk avvikelse från normativ femi-
ninitet. Samtidigt aktualiserar också kvinnorna jämställdhetsdiskurser 
som ifrågasätter könsuppdelningen av hushållsarbete. Detta sker dock 
fortfarande inom en biomedikaliserande diskurs då kvinnor med ADHD 
ses som en särskild typ av kvinnor som har svårare än andra ’normala’ 
kvinnor att leva upp till normativ femininitet i hemmet.  

Beskrivningar av den egna funktionaliteten som avvikande från ’nor-
mala’ vuxna kvinnors lyftes också fram som ett ideologiskt dilemma. 
Effekterna av en biomedikalisering och farmakologisering av kvinnors 
kroppar blir ett dilemma då insatser i form av boendestöd och medicine-
ringen riskerar att konservera en traditionell arbetsfördelning i hemmet 
genom att fokus blir på kvinnor som inte ”kan sköta ett hushåll” istället 
för att diskutera vem som gör vad och hur mycket var och en ska göra i 
ett hushåll. Att som kvinna kategorisera sig själv och bli kategoriserad 
som icke funktionell vad gäller hushållsarbete, och få insatser för att 
komma till rätta med detta problem blir ett ideologiskt dilemma då det 
kan motverka jämställdhetssträvanden och förändringar vad gäller hus-
hållsarbetets fördelning mellan könen. 

Att göra kön i relation till diagnosen ADHD och hur diagnosen könas 
analyserades även utifrån kvinnornas retrospektiva konstruktioner av 
flickidentitet. Kvinnorna lyfter i sina berättelser fram olika ideologiska 
dilemman med konstruktioner av femininitet i relation till ADHD som 
diagnos. ’ADHD-flickans’ villkor skildras som en position som innebär 
en hårdare social disciplinering jämfört med ADHD-pojkens då sociali-
seringsprocessen för flickor anses ställa högre krav på självreglering och 
självkontroll. ADHD som könad diagnos konstrueras av kvinnorna fram-
förallt som skillnader i vilka uttryck ’hyperaktivitet’ tar sig. Flickors rätt 
att vara ’hyperaktiva’ som barn framställs som mindre jämlikt. Ojämlik-
heten består i att det anses finnas en större tolerans för pojkar att vara 
extroverta, aggressiva och fysiskt aktiva vilket anses resultera i att flickor 
som är ’hyperaktiva’ undertrycker dessa sidor hos sig själva på grund av 
ett starkt socialt tryck att reglera sitt själv. Denna skillnad mellan hur 
flickor och pojkar bemöts i barndomen ansåg kvinnorna resulterade i att 
kvinnor med ADHD som inte fått ’externalisera’ sin ’hyperaktivitet’ vän-
der den inåt och får depressioner och ångest. Yttre socialt tryck och inter-
naliserade könsnormer under barndomen lyftes av kvinnorna fram som 
något som på olika sätt påverkar även den vuxna ADHD-kvinnans liv och 
hälsa på ett negativt sätt.  
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Diagnosen beskrevs som könad på så sätt att vissa värden knyts till 
maskulinitet och andra till femininitet vilket leder till att det inom ADHD 
som diagnoskategori skapas två undergrupper, flick-ADHD (med flickor 
som gör femininitet och riktar hyperaktivitet inåt för att inte avvika från 
könsnormer) och pojk-ADHD (där flickor gör maskulinitet och tydligt 
bryter mot könsnormer). Kapitlet beskriver också hur diagnosen ADD 
(med avsaknad av ’hyperaktivitet’) knyts till femininitet och kategorise-
ras som en ’tjejdiagnos’. Konstruktioner av ADHD och ADD som könade 
diagnoser kan därmed sägas reproducera föreställningar om utåtriktad 
aktivitet som kopplat till maskulinitet och inåtriktad hyperaktivitet och 
passivitet som kopplat till femininitet.   
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9. Anpassning, motstånd och ideologiska 
dilemman  

I denna avhandling belyser jag mikrosociologiska aspekter av det som 
inom medicinsk sociologi beskrivits som en tilltagande medikalisering av 
samhället. Att antalet (neuro)psykiatriska diagnoser ökat i antal och att 
allt fler människor får och lever med sådana diagnoser, har där beskrivits 
hänga samman med att sociala fenomen i ökad utsträckning omvandlats 
till medicinska problem. Nya möjligheter att förändra och anpassa männi-
skokroppen är en effekt av utvecklingen inom bioteknologi, farmakologi 
och hjärnforskning. Denna samhällsförändring, som jag i avhandlingen 
refererar till som biomedikaliseringsprocessen, påverkar synen på vad en 
människa är, och får också effekter för hur vi skapar identitet, det vill 
säga hur vi förstår oss själva och relaterar oss till andra. 

Vilka effekter denna biomedikaliseringsprocess får i människors var-
dagliga liv, om och i så fall på vilket sätt den påverkar hur man ser på sig 
själv, har jag i denna avhandling valt att undersöka genom att analysera 
hur vuxna kvinnor med diagnosen ADHD beskriver sig själva i relation 
till sin diagnos. Om det övergripande syftet varit att undersöka biomedi-
kaliseringsprocesser kopplat till identitetsskapande har det mer specifika 
syftet varit att få en fördjupad förståelse av vad det kan innebära att som 
vuxen kvinna skapa identitet i relation till en diagnos som ADHD.  

Avhandlingen utgår också från ett ideologi- och normkritiskt perspek-
tiv och undersöker hur makt utövas genom diagnoser, men också hur 
motstånd görs. Då medicinen som social institutiton utövar makt över 
människor handlar det om hur människor genom diagnoser kategoriseras 
som ’normala’ eller ’avvikande’. Den makt som utgår från medicinen 
som social institution handlar också om kunskap om vad en människa är.
Detta refererar jag i avhandlingen till som biomakt.  Biomakt är en makt 
som ’tränger in i kroppen’ och som utövas genom att påverka vår förstå-
else av vilka vi är mot en syn på oss själva som i första hand ’biologiska 
kroppar’. I detta kapitel kommer diskussionen fördjupas av hur identitets-
positionen ’vuxen kvinna med ADHD’ kan förstås som en anpassning till, 
men också motstånd mot biomakt, och hur detta kan förstås i relation till 
medborgarideal inom en nyliberal ideologi.  
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En expansiv och omstridd diagnos med maskulina 
förtecken 
Jag beskrev i inledningen ADHD som en omstridd diagnos. Det är också 
en diagnos som varit expansiv i flera bemärkelser. De senaste decennier-
nas gradvisa förändringar av diagnoskriterier har inneburit att diagnosens 
’upptagningsområde’ har expanderat, från pojkar i skolåldern som sågs 
som ’bråkiga’ till flickor, vuxna män och kvinnor, som fått eller sökt sig 
till diagnosen av helt andra anledningar. ADHD kan också beskrivas som 
en expansiv diagnos i andra bemärkelser. Denna studie visar att identi-
tetsskapanden i relation till en omstridd och expansiv diagnos som 
ADHD innebär att en stor del, för att inte säga allt, som upplevs som det 
egna jaget berörs av diagnosen. Som en av kvinnorna i denna studie ut-
trycker det: ”Man är ADHD för det är ett sätt att vara.”. Det är därmed en 
utsträckt men samtidigt diffus diagnos. En annan av kvinnorna i studien 
beskriver det som att det inte går att dra en tydlig gräns mellan vad det är 
i henne som är ADHD och vad som inte är det. Dilemmat blir att diagno-
sen både upplevs omfatta hela hennes jag samtidigt som hon inte vill 
reducera sitt själv till att hon bara är ADHD.

Att skapa identitet i relation till diagnosen handlar därmed om att i det 
dagliga livet dra olika gränser mellan ’det biologiska’ och ’det sociala’.
Dessa gränsdragningar är i sin tur nära sammanvävda med förhandlingar 
av andra gränser, som mellan ’manligt’ och ’kvinnligt’ och mellan 
’barnsligt’ och ’vuxet’.  Att ADHD är en diagnos med maskulina förteck-
en, och att den varit och fortfarande till viss del fortfarande främst för-
knippas med barn, innebär att identitetspositionen vuxen kvinna med 
ADHD inte överensstämmer med den gängse bilden av vem en person 
med ADHD är. I denna studie har jag belyst hur erfarenheter av att ’ha 
ADHD’ påverkas av förväntningar som riktas mot en beroende av om 
man tillhör kategorin ’kvinna’ eller ’man’. Ett exempel på en sådan kö-
nad förväntning som dessa kvinnor menar riktar sig mot dem för att de är 
just vuxna kvinnor är förväntningar på att vara den i familjen som har 
”ansvarskostymen”. Det innebär att du i positionen kvinna förväntas ta 
det övergripande ansvaret för hushållsarbetets organisering, och planera 
och på olika sätt strukturera familjens aktiviteter i det vardagliga livet.
ADHD kopplas av flera av kvinnorna till svårigheter att organisera och 
att utföra hushållsarbete som beskrivs som ”tråkigt”. Att inte uppfylla 
sådana förväntningar står i konflikt med institutionaliserade krav som rik-
tas mot dem i positionen ’vuxen kvinna’, och identiteten ’vuxen kvinna 
med ADHD’ kan därför upplevas som att misslyckas med att passera som 
’bra kvinna’, ’god mor’ och ’kompetent vuxen’. Andra kvinnor i studien 
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upplever dock inte några svårigheter med att organisera hem och familje-
liv. Det är inte något de ser som en del av ’sin’ ADHD. De upplever där-
för inte just detta område som i konflikt med institutionaliserade krav 
som riktas mot dem som ’vuxna kvinnor’. Däremot kan konflikten röra 
andra typer av normer för femininitet, som exempelvis känsloreglering. 

Konflikter mellan ’ADHD-identiteten’ och normer för femininitet kan 
således ta sig olika uttryck. Jag har redogjort för hur flickor och kvinnor 
med ADHD i tidigare forskning beskrivs som en kategori som har svårare 
än ’normala’ flickor och kvinnor att ”leva upp till könsrollsförväntning-
ar”. Frågan som inte lyfts i någon högre utsträckning är dock om det är 
eftersträvansvärt att leva upp till ”könsrollsförväntningar”? Kvinnorna i 
studien ifrågasätter också sådana institutionaliserade krav som riktas mot 
dem som ’kvinnor’. Istället för att beskriva kvinnor med ADHD som en 
kategori som har svårt att leva upp till och anpassa sig till ”könsrollsför-
väntningar, skulle jag därför snarare vilja vända på resonemanget. Jag 
menar att formuleringen av detta som ett ’problem’ leder fel då den pla-
cerar ’ADHD-kvinnor’ i en offerposition. Snarare bör vi förstå identitets-
positionen ’kvinna med ADHD’ som en position med emancipatorisk po-
tential, då den kan användas för att överskrida och utmana det naturlig-
gjorda och normer för femininitet.  

Flickor och kvinnor beskrivs i tidigare forskning även som en kategori 
som på grundval av könstillhörighet inte passar in i den gängse bilden av 
hur en person med ADHD är. Kvinnorna i studien kan därmed på ett sätt 
sägas föra en kamp för att erövra en köns- och ålderstypifierad diagnos.
Detta kan dels förstås som strävan efter att bli inkluderade i en maskulint 
typifierad diagnos, och dels en kamp för att förändra bilden av vad dia-
gnosen är så att den inkluderar även det som ses som diagnosens femi-
nina varianter. Inom tidigare forskning hävdas att det finns en uppdelning 
mellan maskulina och feminina varianter av ADHD, det vill säga diag-
nossymtom anses ta sig andra uttryck hos flickor och vuxna kvinnor än 
samma diagnos hos pojkar och män. I denna studie har en av frågorna 
rört hur en sådan könstypifiering av diagnosen kan förstås, och jag har 
analyserat hur kvinnorna i sina berättelser väver samman föreställningar 
om kön med diagnosen.  

Diagnosens kön beskrivs av kvinnorna i studien som något som avgörs 
av det sätt man kategoriseras som/kategoriserar sig själv i relation till 
’hyperaktivitet’, det vill säga att vara utåtriktad, prata mycket och vara 
fysiskt aktiv. Då kvinnorna karakteriserar maskulinitet och ’pojk-ADHD’ 
lyfts denna fram som destruktiv, våldsam och synlig medan femininitet 
och ’flick-ADHD’ beskrivs som självdestruktiv, osynlig och tystad. 
Flickor och kvinnor anses antingen ha ’pojk-ADHD’ – som karakteriseras 

204



som att ha en ’utåtriktad’ maskulin variant av hyperaktivitet – eller ’flick-
ADHD’ – som beskrivs som en form av ’inåtvänd’ feminin variant av 
hyperaktivitet. Ett högre socialt tryck på flickor att inte vara hyperaktiva 
anses leda till att en särskild feminin typ av ’inåtvänd’ hyperaktivitet kon-
strueras som norm för kvinnor med diagnosen ADHD. På så vis upprätt-
hålls genuslogiken genom separation av könen då karaktärsdrag som att 
vara inåtvänd, tystlåten och mindre aktiv knyts till feminitet medan ka-
raktärsdrag som att vara aktiv, synas och höras knyts till maskulinitet. 
Vad gäller identitetsskapande som anpassning och motstånd mot köns-
normer är detta något som likaså avspeglar sig i typifieringar inom dia-
gnosen. Föreställningar om femininitet och maskulinitet överförs därmed 
till diagnosen, samtidigt som könstypifieringen av diagnosen reproduce-
rar och upprätthåller föreställningar om kön. De dilemman som kvinnor-
na beskriver som förknippade med att göra kön i relation till diagnosen 
och om man ser sig själv ha en feminin eller maskulin variant av diagno-
sen, handlar om i vilken utsträckning identiteten anpassas till normativa 
femininitetsideal. Om förväntningar på att vara ’tyst’, ’snäll’ och ’duktig’
uppfylls. De två ytterlighetspositionerna beskrivs som att ’tvingas’ anpas-
sa sig till femininitetsnormer alternativt inte anpassa sig till dessa och då 
kategorieras, av andra och sig själv, som mer maskulin. Båda dessa posit-
ioner beskriver kvinnorna som dilemman, men på olika sätt. Att anpassa 
sin identitet efter normativa femininitetsideal beskrivs ge negativa konse-
kvenser för kvinnors psykiska och fysiska hälsa.  

De kvinnor i studien som beskriver sig själva som mer utåtriktade och 
’bråkiga’ associerar dessa drag och sina själv i högre utsträckning till 
maskulinitet. De upplever sig ’passa’ bättre in i diagnosbeskrivningar 
som ju bär på ett historiskt arv av att ha börjat sin bana som en diagnos 
för ’bråkiga pojkar’. Denna strategi – att göra maskulinitet i en kropp som 
diskursivt tillskrivs en feminin identitet – är dock något som de upplever 
bryter mot normer för hur kvinnor förväntas vara. När det gäller samman-
vävningar av konstruktioner av kön och diagnos kan flickor och kvinnor 
som identifierar sig själva som att de har ’pojk-ADHD’ på ett sätt förstås
som en position med emancipatorisk potential, då den på ett sätt över-
skrider gränser mellan könen. Samtidigt upprätthåller denna en föreställ-
ning om inåtvändhet och tystlåtenhet som feminina drag och utåtriktad 
synlighet och fysisk aktivitet som maskulina drag. Ett dilemma med att 
göra en distinktion mellan feminina och maskulina varianter av diagnosen 
är att detta reifierar föreställningar om kön.  

205



Att skapa identitet mellan ’det biologiska’ och ’det 
sociala’ 
Att skapa identitet i relation till diagnosen ADHD har jag i avhandlingens 
beskrivit som att identiteten på olika sätt, genom diagnosen, biomedikali-
seras. Hur detta görs ges exempel på i de olika analyskapitlena. När soci-
ala handlingar tillskrivs ’ADHD-hjärnan’, när ’ADHD-hjärnan’ fram-
ställs som en patologiskt avvikande hjärna och när den egna funktional-
iteten knyts till föreställningar om den egna kroppen som avvikande i en 
negativ bemärkelse tolkar jag detta uttryck för en biomedikalisering av 
identiteten. Diagnosen ADHD beskrevs också skilja sig från andra dia-
gnoser vad gäller i vilken grad identiteten upplevs beröras av diagnosen. I 
jämförelse med diagnoser som depression och ångest anses ADHD på ett 
helt annat sätt beröra hela personligheten, och ADHD beskrivs omfatta 
såväl positiva som negativa självaspekter. I jämförelse med mer ’sociala’ 
diagnoser, som utmattningsdepression och postraumatiskt stress syndrom, 
är biomedikalisering genom diagnosen ADHD något som flyttar fokus 
från den biologiska kroppen i relation till en viss miljö för att istället 
lägga större fokus på den individuella (patologiska) kroppen.  

Även om diagnosen ADHD flyttar ’längre in’ i ’den biologiska krop-
pen’ är vad som ska ses som ’socialt’ respektive ’biologiskt’ (ADHD 
eller inte ADHD) i den egna personligheten dock inte helt fastlagda av 
diagnosen, utan dessa gränser förhandlas och omförhandlas av kvinnorna 
i den vardagliga praktiken. Utifrån Billig m. fl. (1988) diskuterar jag i av-
handlingen hur kvinnorna genom att hantera olika vardagliga dilemman 
också ger uttryck för ideologiska dilemman på en djupare nivå. För en 
omstridd diagnos som ADHD innebär det att vad som ska tillskrivas ’det 
biologiska’ respektive ’det sociala’ i identiteten fortsätter att vara ett di-
lemma även efter att man accepterat diagnosen som ’sann’ på ett person-
ligt plan. Dilemman som förhandlas innebär att i olika situationer ta ställ-
ning till och argumentera för (eller emot) om det sätt jag är på beror på 
min diagnos eller något annat, om jag ska äta mediciner eller inte, och om 
mitt sätt att vara på ska ses som patologisk avvikelse eller positiv särart. 

Även om kvinnorna i denna studie genom att bekänna diagnosen, och 
genom att använda sig av en biomedikaliserande diskurs i sin förståelse 
av sitt själv kan sägas anpassa sig till biomakten, ifrågasätter de även 
denna genom att de drar gränser för i vilken utsträckning samt i vilka av-
seenden identiteten kan biomedikaliseras. Bör jag och kan jag biomedika-
lisera identiteten i just denna situation? Är det till gagn eller till skada för 
mig att biomedikalisera min identitet? 
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De förhandlingar av biomedikaliseringens gränser som görs av en-
skilda subjekt sker i en specifik ideologisk kontext. Genom att peka på 
olika ideologiska dilemman som hanteras av kvinnorna har jag velat lyfta 
fram hur förhandlingar av identitet i relation till en diagnos som ADHD 
omfattar biomedicinskt, farmakologiskt och ideologiskt aktörskap. Ideo-
logiskt aktörskap kan bestå i en kritiskt pragmatisk hållning till diagno-
sen. Detta innebär att förhålla sig till och använda diagnosen på ett in-
strumentellt sätt. Ett exempel på en sådan hållning är Birgittas. Birgitta 
menar att ökningen av neuropsykiatriska diagnoser är något som drivs 
framåt av andra institutioner i samhället, som exempelvis skolan. Att fler 
barn får olika typer av neuropsykiatriska diagnoser blir en konsekvens av 
ökade krav från skolan på att barn ska ha en diagnos för att få stödinsatser 
(se Isaksson 2009). Birgitta uttrycker det som att ”ungarna måste ha en 
diagnos för att få hjälp i skolan” och menar att institutionella aktörer på 
så sätt framkallar diagnoser. Detta hanterar hon genom att inta en kritiskt 
pragmatisk hållning till diagnosen. Birgitta uttrycker det som att ”egentli-
gen” borde ingen behöva få en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd 
eller äta mediciner för att anpassa sig till institutionaliserade krav men så 
länge samhället ser ut som det gör, när skola och arbetsliv inte kan anpas-
sas efter individer så behövs diagnoser och mediciner för att individer 
inte ska slås ut. Denna hållning till diagnosen är en form av ideologiskt 
aktörskap som kan ses som en anpassning till ett biomedikaliserande för-
hållningssätt, men som också rymmer motstånd i form av kritik av ett 
samhälle alltför inriktat på att diagnostisera sina medborgare.  

Det finns dock även andra mer existentiella dimensioner av diagnosens 
makt. Dessa berör de skuldreducerande fördelar som subjektet erfar av att 
biomedikalisera identiteten och tolka sitt själv i relation till en diagnos 
som ADHD. I avhandlingen beskrev jag detta som det sätt som diagnosen 
blir sann för individen genom bekännelsens sanning. Diagnosen som lätt-
nad och bekännelsens sanning hänger också samman med institutionali-
serade krav på medborgare, vilka i den senmoderna staten kan definieras 
som nyliberala. 

Biomedikalisering – anpassning och motstånd mot 
nyliberala medborgarideal 
Den ideala identiteten inom en nyliberal ideologi är ett oberoende subjekt 
som har fullt ansvar för sina egna handlingar, sina livsval och att lyckas 
eller misslyckas i livet. Biomedikalisering av identiteten kan sägas stå i 
motsatsförhållande till sådana nyliberala medborgarideal. Inom en indivi-
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dualiserande nyliberal ideologi där individen tillskrivs stort ansvar för 
framgångar och misslyckanden så erfar individen vissa fördelar med att 
’biomedikalisera’. Möjligheterna för individen att förlägga ansvar och 
skuld i sociala strukturer blir i en nyliberal ideologi mer begränsade och 
att diagnoser och biomedikalisering av identiteten ökar blir därmed en lo-
gisk följd. Genom att misslyckanden och tillkortkommanden kan relateras 
till diagnosen får subjektet ett sätt att hantera erfarenheter av att inte leva 
upp till de krav de upplever ställs på medborgaren i det senmoderna och 
nyliberala samhället. Biomedikalisering av identiteten kan lyfta ansvar 
och skuldkänslor för tillkortakommanden från individen, vilket av indivi-
den kan upplevas som skuldreducerande och därmed som en lättnad och 
befrielse. Att hänvisa till den biologiska kroppens begränsningar kan an-
vändas för att legitimera att undantag görs från nyliberalismens credo om 
individen som fullt ut ansvarig för sin livssituation. Samtidigt vidmakt-
hålls konstruktionen av det nyliberala medborgaridealet som norm av att 
alternativa sätt att vara på konstrueras som patologiskt avvikande.  

Samtidigt såg vi också att det fanns begränsningar för hur mycket 
kvinnorna i denna studie menar att man bör använda sig av en biomedika-
liserande diskurs. En biomedikalisering av identiteten kan bara ske i en 
viss utsträckning då den står i motsättning till nyliberala medborgarideal 
som betonar just individuellt moraliskt ansvar. Kvinnorna beskriver nack-
delar med att i alltför hög utsträckning se sig som ett ’offer’ för sin bio-
logi, och moraliska diskurser som lyfter fram subjektet som kompetent 
aktör motverkar därmed en för hög grad av biomedikalisering. Exempel 
på detta är då kvinnorna uttrycker vikten av att ”ta ansvar för sin diagnos”
och att inte ”skylla på sin diagnos”. 

Biomedikaliseringsprocessen och nyliberal ideologi kan därmed dels 
sägas stå i motsatsförhållande till varandra, dels samverka och förstärka 
varandra. Biomedikaliserande identitetsanspråk kan användas som en 
strategi för att lätta på de krav som finns för en nyliberal medborgariden-
titet. Som togs upp i teorikapitlet sammanvävs biomedikaliseringproces-
ser och nyliberalism då individen görs till ansvarig för den egna hälsan. 
Ideal om att bemästra självet formar individer att känna moraliskt ansvar 
för sin personliga livsstil och genom psykofarmaka förändra identiteter 
för att leva upp till normer för den ideala samhällsmedborgaren. 

Då kvinnorna beskriver sig som avvikande och sin funktionalitet som 
nedsatt när de har svårt att ’fokusera’, eller inte upplever sig vara tillräck-
ligt effektiva och målinriktade är det i en viss ideologisk kontext som 
detta konstrueras som en negativ och problematisk avvikelse. I teorika-
pitlet beskrev jag hur styrning genom biomakt också karakteriseras av
subjekt som styr sig själva och reglerar sig själva. En strategi som flerta-
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let kvinnor väljer är också att genom mediciner förändra sitt själv för att 
kunna ’fokusera’, sålla i intryck, bli mer organiserade, effektiva, kontrol-
lerade, rationella och mindre emotionellt utlevande. Med mediciner kan 
självet regleras och identiteten förändras mot en mer ideal identitet, en 
person som är mer strukturerad, effektiv, kontrollerad och rationell. Den 
senmoderna människan förväntas kunna sålla bland alla intryck i den 
urbana miljön och i konsumtionssamhället, inte ge opassande uttryck för 
känslor. Kvinnorna anpassar sin identitet på farmakologisk väg för att 
bättre leva upp till normativa förväntningar på det senmoderna nyliberala 
samhällsmedborgaren/subjektet.  

Då kvinnorna på farmakologisk väg väljer att förändra sina neuroke-
miska själv innebär detta att de anpassar sina kroppar till vad de beskriver 
som en mer ideal identitet. Flertalet av kvinnorna är positiva till medici-
neringens effekter då den upplevs underlätta vardagen. Kvinnorna är far-
makologiska aktörer som fattar beslut när det gäller om de vill medici-
nera, hur mycket mediciner de ska ta och när. Medicinering beskrivs som 
en nödvändig anpassning för att fungera i vardagen. Syftet är att optimera 
sin kognitiva och sociala funktionalitet för att anpassa den efter institut-
ionaliserade krav. Mediciner beskrivs som nödvändiga för att kunna delta 
i ’normalsamhället’ vilket upplevs som präglat av ett högt tempo och hö-
ga krav på effektivitet och prestation i arbetslivet. På farmakologisk väg 
beskriver de sig bli mer stresståliga, fokuserade, balanserade i humöret, 
rationella och strukturerade. De uttrycker dock också ambivalens och 
motstånd mot farmakologisering. Det bottnar dels i bristande kunskap om 
vad medicinerna har för effekt på kroppen på sikt, dels i motstånd mot att 
uppleva sig behöva anpassa personligheten på farmakologisk väg för att 
passa in i. Negativa effekter av medicinering och ambivalenta känslor 
mot att förändra sitt själv ställs därmed mot medicineringens positiva ef-
fekter. Flera av kvinnorna intar, vilket kan jämföras med inställningen till 
diagnostisering, en kritisk pragmatisk hållning till medicinering. Det in-
nebär att de egentligen tycker att de inte borde behöva medicinera men 
gör det ändå då de upplever att de måste. 

Den betydelse som kvinnorna tillskriver mediciner handlar i hög grad 
om att dessa gör det möjligt att, utöver yrkesarbetet, orka med hushållsar-
bete och mödrande. Vardagen flyter lättare och smidigare. Tidigare for-
skning har beskrivit kvinnors användning av antidepressiva läkemedel 
som en anpassning av kvinnors kroppar för att leva upp till nyliberala fe-
mininitetsideal. Nyliberal normativ femininitet utgår från att kvinnor ska 
ha förutsättningar att konkurrera i yrkeslivet på samma villkor som män. 
Den verklighet som kvinnorna i studien beskriver är dock också präglad 
av könade förväntningar på att ta ansvar för hemmets skötsel och famil-
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jen. Att med hjälp av medicinering underlätta vardagen, alltså en farma-
kologisering av kvinnokroppen för att göra denna mer stresstålig, fokuse-
rad och balanserad i humöret måste dock även förstås i relation till ojäm-
lika livsvillkor där kvinnor, trots nyliberala ideal om jämställdhet, fortfa-
rande bär en tyngre börda vad gäller oavlönat arbete i hemmet. Då 
’ADHD-kvinnan’ framställs som en avvikande femininitet som måste 
medicinera för att uppnå normativ femininitet är risken att vi istället för 
att ifrågasätta en sådan könad arbetsfördelning farmakologiserar de kvin-
nor som inte ’orkar med’. Biomedikalisering som medel för social kon-
troll kan därmed sägas samverka med andra dominanspraktiker (Garry 
2001).   

ADHD – positiv särart eller patologisk avvikelse? 
Jag har i avhandlingen beskrivit hur såväl kognitiv som social funktio-
nalitet beskrivs genom biomedikaliserande diskurser vilket innebär att 
hur man tänker och hur man är ses som problematiskt och detta problem 
lokaliseras till den egna hjärnan. Motberättelser finns även här då ADHD-
funktionalitet också ges mer positiva betydelser. Den biomedicinska mo-
dellens förståelse av ADHD som problematisk patologisk avvikelse kon-
trasteras då mot en syn på ADHD som positiv skillnad. ADHD som posi-
tiv skillnad utgår även den från en förståelse av kognitiv och social funk-
tionalitet som avvikande, men istället för att denna avvikelse ses som 
problematisk ges den en positiv betydelse. Kvinnorna kan därmed dels 
sägas biomedikalisera sin identitet genom att beskriva sin funktionalitet 
som en problematisk kroppslig avvikelse samtidigt som de retoriskt 
destabiliserar detta genom att lyfta fram alternativa och motstridiga tolk-
ningsmöjligheter.  

Den ena av dessa motståndsdiskurser är då ADHD beskrivs som posi-
tiv skillnad, något som ger utrymme för att utveckla en positiv avvika-
ridentitet. Exempel på det är då ADHD skildras som en personlighet som 
förknippas med kreativitet och företagsamhet, eller ’ADHD-kognitivitet’ 
beskrivs som förmåga att uppmärksamma mycket av sin omgivning, vara 
snabbtänkt och/eller ’hyperfokuserad’. Den andra motståndsdiskursen 
kommer till uttryck då funktionalitet inte förläggs till den egna kroppen 
utan hinder lokaliseras till sociala strukturer. Exempel på det är då det 
egentliga hindret beskrivs bestå i omgivningens attityder till personer som 
upplevs som avvikande, normer i skola och arbetsliv och brist på stöd och 
hjälp. I kontrast till en bild av ADHD-funktionalitet som knuten till den 
individuella och patologiskt avvikande hjärnan konstrueras problem som 
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sociala då gränsen mellan normalitet och avvikelse avgörs av tillgång till 
hjälp och stöd. Detta kan ses som ett motstånd mot en biomedikaliserande 
diskurs som de ändå hänvisar till för att kunna ställa legitima krav på 
särskilt stöd. Även könade sociala strukturer beskrivs av kvinnorna på-
verka erfarenheter av ’ADHD-funktionalitet’. Detta yttrar sig bland annat 
i hur vissa av kvinnorna menar att de, med början i sin barndom, tvingats
internalisera sin ’hyperaktivitet’ för att passa in i den könade mallen för 
hur flickor och kvinnor ska vara. Att det finns mindre utrymme för flickor 
att externalisera ’hyperaktivitet’ skildras som en social orättvisa som 
bottnar i en hårdare social reglering av flickors rätt att synas, höras och 
vara fysiskt aktiva. Motstånd mot denna könade socialiseringsregim kan, 
som jag diskuterat tidigare, uttryckas genom att kvinnorna gör anspråk på 
en mer maskulin femininitet som en form av motståndsidentitet. 

Kvinnor har i feministisk forskning om mental ohälsa tenderat att 
beskrivas som offer för förtryckande medicinsk maktutövning (se Russell 
1995). Frågan är om den nya biologiska psykiatrin och neurokulturen bör 
ses som en fortsättning av ett medicinskt förtryck av kvinnor – eller om 
den rymmer nya möjligheter till emancipation? Susan Bell (1995, s. 469) 
menar att bilden av det medicinska systemet och medicinen som ideologi 
som skadlig inom feministisk forskning förändrats, och att bilden av psy-
kiatriska diagnoser och kvinnors psykiska ohälsa blivit mer komplex. 
Metzl (2002, s. 351) argumenterar för att den biologiska psykiatrin kan 
bli ett verktyg för att skapa nya berättelser om det det könade självet. Den 
biologiska psykiatrin kan, enligt Metzl, frigöra kvinnor från en bild av 
kvinnor som offer för förtryckande medicinsk maktutövning då då den 
utgår från en syn på självet som bestående av neurokemiska processer
också blir ’ahistorisk’. Som denna studie visat förenas dock en sådan 
’ahistorisk’ neurokemisk förståelse av självet med föreställningar om kön 
som vilar på en historisk traditionell uppdelning av könet enligt princi-
perna om isärhållande av könen och det maskulina som norm (jfr Hird-
man 1988) och de ’nya berättelserna’ kan därför sägas förenas med ’de 
gamla’.
 Etableringen av ADHD som ett ’funktionshinder’ kan också analyse-
ras utifrån den möjlighet till identitetspolitiskt motstånd som en sådan 
identitet kan ge. Genom att organisera sig och identifiera sig med den 
kollektiva identiteten person med ’neuropsykiatriskt funktionshinder’ kan 
personer med diagnosen ADHD framföra krav på välfärdstaten. Personer 
med samma diagnos kan genom att bilda sociala gemenskaper få en stärkt 
identitetspolitisk position och en politisering av identitetsfrågor kan leda 
till att ’medicinens röst’ utmanas (jfr Meeuwisse 2005). Vad gäller 
ADHD verkar den identitetspolitiska kampen dock snarare gälla rätten till 
snabb diagnos och mediciner än ifrågasättande av normer, även om 
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normkritiska röster också hörs i debatten, och normkritik i form av att 
’rättighet att få vara som man är’ också till viss del förs fram av kvin-
norna som medverkat i denna studie.  

Diagnosens dilemman – avslutande reflektioner  
I denna studie har jag visat hur diagnosen får betydelse genom hur kvin-
norna förstår, förklarar och försvarar sina liv. I deras berättelser om att 
leva med diagnosen ADHD framträder en mångfald av dilemman och 
beskrivningar om hur dessa hanteras i det vardagliga livet. Vissa av dessa 
vardagliga dilemman har jag också lyft fram som ideologiska dilemman 
på en djupare nivå.  

Genom exemplet vuxna kvinnor med diagnosen ADHD har jag visat 
på dilemman med att som kvinna göra kön i relation till en diagnos med 
maskulina förtecken. Kvinnorna beskriver det som att antingen vända sin 
’hyperaktivitet’ inåt alternativt göra motstånd mot normativ femininitet 
och då uppleva sig avvikande som kvinna. I båda fallen anses detta ha ett 
pris i form av sämre fysisk och psykisk hälsa än pojkar och män med 
ADHD. Kvinnorna i studien menar att män med diagnosen ADHD kän-
ner mindre skam över den de är och över sin diagnos än vad de själva 
gör. Män med ADHD associeras till maskulint kodade sociala problem 
som våld och aggressivitet, medan kvinnorna istället beskriver problem 
med att ’få’ uttrycka aggressivitet. Könade förväntningar på att som 
kvinna ta mer ansvar för hushållsarbete uppfattas också som något som är 
en nackdel för kvinnor med ADHD jämfört med män med samma dia-
gnos. Kvinnor med ADHD beskrivs därmed som atypiska. Detta kontras-
teras mot män med ADHD som anses passa in i den ’stereotypa genusbil-
den’, även om dess (extrema) uttryck också problematiseras. ADHD hos 
män kan på ett sätt sägas ge uttryck för ’hypermaskulinitet’ om än en 
patologiserad sådan (jfr Riska 2003, 2007). Om ADHD beskrivs som en 
diagnos med maskulina förtecken är istället ADD en diagnos som asso-
cieras till femininitet. Intressant område för fortsatt forskning vore att på 
olika sätt belysa diagnoser som könad praktik, det vill säga femininitets 
respektive maskulinitetsgöranden i relation till diagnoser med såväl mas-
kulina som feminina förtecken.  

Att vara aktiv på ett ’ADHD-sätt’ framställs vidare som något proble-
matiskt då det styrs av lust snarare än plikt. Personer med ADHD besk-
rivs som en mer hedonistisk människotyp i behov av disciplinering för att 
bli en mer pliktstyrd och reglerad samhällsmedborgare. Hedonism i kom-
bination med hög aktivitetsnivå är dock inte självklart negativt i dagens 

212



samhälle, snarare det omvända. Det är en kraft som handlar om att bejaka 
sig själv, att drivas framåt av det man upplever som lustfyllt och på så vis 
kunna nå framgång. Dessa personlighetsdrag problematiseras dock när 
framgång uteblir eller när de vardagliga plikterna åsidosätts. Men plikter 
är ojämnt fördelade i samhället, och mer omfattande för den som inte kan 
köpa sig fri. Det är därmed angeläget att undersöka vad klass och etnicitet 
betyder för hur personer upplever sin diagnos och vilka interventioner 
som aktualiseras.  

Att vissa sätt att vara och fungera som människa ses som problema-
tiska och också leder till faktiska problem i vardagen beskrivs av kvin-
norna som en effekt av hur dagens samhälle ser ut. Dagens samhälle be-
skrivs som präglat av ett högt tempo, stress och prestationskrav. Att kog-
nitiv funktionalitet hamnar i fokus i ett post-industriellt kunskapssamhälle 
kan också ses som ett svar på förändrade produktionsförhållanden (jfr 
Oliver 1990). Flertalet av kvinnor i studien lyfter fram personer med 
ADHD som en särskilt utsatt grupp i ett mer stressat och konkurrensinrik-
tat samhälle. Välfärdsstaten sätt att hantera problemet med att vissa grup-
per av människor slås ut i konkurrensen blir att etablera en ny behovska-
tegori. Tillhörighet till kategorin ADHD är inom den senmoderna väl-
färdsstaten förknippad med tillträde till en viss position som ger vissa 
rättigheter. Den legitimerar anspråk på särbehandling, och utifrån posi-
tionen ’person med neuropsykiatriskt funktionshinder’ kan krav riktas 
gentemot välfärdsstaten att tillgodose specifika behov (jfr Fraser 1995).  

Dilemmat är att biomedikaliseringsprocesser i form av etableringen av 
ADHD som behovskategori visserligen kan ge resurser till denna grupp, 
men även bidrar till en individualisering av sociala problem. Den ökade 
användningen av läkemedel som ritalin, concerta och metamina handlar 
på ett plan om att lindra individuella lidanden. Men dessa läkemedel in-
nebär inte desto mindre en disciplinering av kroppar efter vad som anses 
normala eller önskvärda beteenden i den senmoderna nyliberala välfärds-
staten. En disciplinering som under 2000-talet antagit nya dimensioner. 
Den makt som utövas sker inte längre genom tvångsåtgärder som place-
ringar på anstalt, utan subjekten medverkar aktivt i disciplineringen av 
den egna kroppen. Ett av diagnosens dilemman är att vi riskerar att för-
bise ojämlika livsvillkor, när svårigheter att organisera privatliv och ar-
betsliv behandlas som medicinska problem. Detta dilemma handlar om i 
vilken grad avvikelser från vad som uppfattas som det ’normala’ och 
’ideala’ ska korrigeras genom medicin och olika sociala interventioner,
det vill säga i vilken grad individen ska förväntas anpassa sig. En diagnos 
som ADHD innebär att vissa människor pekas ut som avvikande medan 
andra framstår som normala. Låt oss vända på perspektivet. De problem 
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som kvinnorna i denna studie erfar kan istället användas för att ställa en 
diagnos på samhället. Om vi ser dem som orsakade av att samhället struk-
tureras efter vissa principer kan också åtgärder som ensidigt riktar in sig 
på att anpassa individer problematiseras. Istället kan vi fråga oss hur vi 
kan förändra samhället så att fler inkluderas i normaliteten och kan få 
erfara att de passar in. 
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English Summery – The Dilemmas of 
Diagnosis 

The proliferation of psychiatric and neuropsychiatric diagnoses is a topic 
that is of interest to medical sociology. It has been described as an effect 
of increased medicalization and of a paradigm shift in psychiatry towards 
a more biomedical perspective. Medicalization is the process whereby 
social phenomena are transformed into medical conditions (Conrad and 
Schneider 1992, Conrad 2007). The increase of medicalization has been 
attributed to a shift in the driving forces of the medicalization process, 
from medical profession to pharmaceutical companies and biomedical 
industry (Conrad and Leitner 2004). Clarke et al (2003) suggest that this 
change means that we now have moved into a phase of biomedicaliza-
tion. The objective of this study is to explore the effects of the biomedi-
calization process at a micro-sociological level.  By analyzing how adult 
women diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
[ADHD] or Attention Deficit Disorder [ADD] describe themselves in
relation to their diagnosis, this thesis means to highlight if and how con-
structions of identity in relation to receiving a neuropsychiatric diagnosis 
such as ADHD can be seen as a biomedicalization of identity.  

The empirical material consists of interviews with sixteen women, ag-
es 20 to 50, who have been diagnosed with ADHD in adulthood. The 
women’s identity work is analyzed in relation to four themes: biomedi-
calization, pharmaceuticalizaton, functionality and gender.   

By adopting a narrative approach towards identity construction I ana-
lyze the women as agents who, by the act of positioning themselves, con-
stitute themselves as subjects within the discursive systems and social 
relationships they are a part of (Bamberg 2004, Wetherell and Potter 
1992). Identity is understood as how we define and perceive ourselves, 
but also as the way we are given or ascribed identities by other people 
(Jenkins 2004). Being ascribed an identity means being located or ‘posi-
tioned’ within a social order. The subject, however, is also an agent who, 
by using different discourses, is positioning her- or himself. I also de-
scribe identity-work as something that has ideological implications, as 
individual narratives are related to grand narratives in various ways. I 
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further describe how such grand narratives can be in conflict with one 
another, and that this may be seen as ideological dilemmas, and that these 
ideological dilemmas are handled rhetorically in an individual's narratives 
(Billig et al 1988). To be categorized and to categorize oneself as a 
‘woman with ADHD’ are described as constructs of individual identity 
based on the individuals interpretations of the diagnosis (Brown 1995,
p. 37, Adams and Jones 1997, Charmaz 1995, Lewis 1995), and construc-
tions of collective identity in the form of experienced and ascribed simi-
larity and community with others with the diagnosis. 

Diagnosing the self   
As mentioned above, the thesis reflects women’s narratives of themselves 
as ‘women with ADHD’ from four different angles. The first empirical 
chapter addresses the identity-work these women do in relation to diag-
nostic descriptions. In particular how they negotiate being ascribed and/or 
feeling affiliation with diagnostic descriptions. Identity formation related 
to getting and living with a diagnosis is understood both as an event and a
process. An example of the diagnosis as an event is the moment when
one gets to know the results of the formal diagnostic investigation and the 
medical system categorizes one as a person diagnosed with ADHD. An-
other example of the diagnosis as an event is the moment some of the 
women describe as the life-changing moment of ‘diagnostic epiphany’ in 
their narratives. These moments of diagnostic insight are analyzed as acts 
of confession (Foucault 2002) and are described as a part of the diagnosis 
as process whereby the subject incorporate the diagnosis in their identity.

The diagnosis as a process is described as a negotiated order (Brown 
1995) where the women, in everyday life and in different arenas, negoti-
ate the significance of the diagnosis. I suggest that the diagnosis is used 
in identity-work in three ways. Firstly, the label ADHD is used to de-
scribe negative aspects of the self; secondly, it is used to describe positive 
aspects of the self; and, thirdly, the label ADHD is used to describe the 
whole personality. Identity construction in relation to the diagnosis of 
ADHD as ideological dilemma oscillates between biomedicalizing con-
structs of ADHD as an object possible to control and discipline through 
pharmacological interventions, its ‘mirror image’ of ADHD as positive 
difference  and ADHD as open, fluid and ambiguous. When ADHD is 
used to describe positive self-aspects or used in a way that embraces the 
whole personality this coincides with an identity political discourse where 
the ADHD identity is viewed as positive difference. When the diagnosis 
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is used as a label for negative self-aspects, this coincides with a biomedi-
calizing discourse where ADHD is portrayed as a problematic deviation 
and an object for different types of interventions, and is linked to an un-
derstanding of ‘the ADHD brain’ as deviant in a problematic way.  

The difficulty in identifying, defining and separating ADHD from the 
self is something that the women of the study claim distinguishes the 
diagnosis of ADHD from other psychiatric diagnoses, such as depression 
and anxiety. Depression and anxiety-related diagnoses are described as
temporary and unwanted illnesses, while ADHD embraces the whole 
personality in ways that also can be positive. To separate ADHD from the 
self is described as impossible because ADHD is considered to include 
fundamental aspects of the self. A distinct demarcation and an absolute 
answer to which parts of one’s self that are ADHD and which are not are 
described as impossible. The diagnosis of ADHD can therefore be said to 
differ from diagnoses such as depression and anxiety as it is a biomedi-
calization of the whole personality. 

Biomedicalizing the self 
The first chapter also addresses the question whether identity-
construction in relation to a diagnosis can be described as a biomedicali-
zation of identity. Biomedicalization of identity is described as develop-
ing a technoscientific identity [TSI], i.e. you apply a biomedical perspec-
tive on the self (Sulik 2009). Examples of TSI is when a biomedical ter-
minology is used in order to explain and describe the self, when one’s 
own body is described as a biomedical object or a ‘biochemical machine’. 

Biomedicalization of identity may also have positive effects.  When 
the diagnosis is used to explain shortcomings, problems are understood 
through the framework of a biomedical perspective. This places the prob-
lems within the realm of ‘the biological body’. This means that shortcom-
ings and problems that previously have been understood in a moral dis-
course are removed from morality. The positive effects of a biomedicali-
zation of identity are thus described by the women as feelings of being 
exempted from individual moral responsibility and guilt. Biomedicalizing 
identity through the diagnosis thus frees them from a sense of guilt.  
However, these positive effects are contrasted by the negative effects of 
biomedicalizing identities that the women describe. For instance, the way 
the diagnosis is perceived as a stigmatizing identity. Biomedicalization of 
identity is also portrayed as problematic in other ways. It means that your 
position as a moral agent can be questioned, and biomedicalization of 
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identity is limited by other discourses in the neoliberal welfare state that 
emphasizes the individual's moral responsibility to discipline and control 
the body. A biomedicalizing discourse is therefore contrasted with a dis-
course that emphasizes the individual as morally responsible actor. Inter-
preting your self in relation to the diagnosis means that you have to nego-
tiate whether a biomedical or a moral framework will be used to under-
stand and explain the self. This requires that the women perform identity 
work in terms of ‘self-analysis’. This includes the questions of how, when 
and how it is considered legitimate to biomedicalize the self. To identify 
oneself too much with one’s diagnosis is described as using the diagnosis 
in unjust or even immoral ways. A moral discourse is used to demarcate 
the limits for biomedicalization of identity. Through rhetorical conflicts 
(cf. Billig et al 1988, p. 143, see also Potter and Wetherell 1987) the 
women handle different ideological dilemmas that arise as a result of 
positioning themselves in relation to competing discourses as the limits of 
the scope of biomedicalizing identity is negotiated by the women in eve-
ryday life. Constructions of the self as biologically determined and bio-
medicalization of identity are contrasted with a discourse that emphasizes 
the individual as morally responsible agent and stresses the individual's 
moral responsibility to discipline and control the body. On the one hand, 
biomedicalization of identity can be seen as an adjustment to and a 
(re)production of biopower (Foucault 2010) that are interwoven with neo-
liberal ideology. On the other hand, biomedicalizing discourses can be
used in order to escape demanding notions of neoliberal citizenship, a 
topic that will be elaborated further on. 

Pharmaceuticalizing the self 
Fifteen of the sixteen women that participated in this study medicate their 
ADHD and they express high acceptance of disciplining the ‘ADHD-
body’ pharmacologically. Biomedicalizing the identity and describing the 
self as a neurochemical self in need of intervention open up the body for 
pharmacological regulation. By describing the self as a neurochemical 
self (cf. Rose and Novas 2005, Rose 2007, Rose and Abi-Rached 2010) 
in need of pharmacological intervention, cognitive abilities and emotions 
are made into items for pharmacological treatment (cf. Williams et al 
2008. See also Williams et al 2008, and Fox and Ward 2008). The pur-
pose of changing the self pharmacologically, for these women, is to ad-
just their brains to sift the information flow, filter out insignificant and 
peripheral information to become more focused, more organized and 
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more efficient. The medicine’s effect is described as making one think 
fewer thoughts and also changes ways of relating to the world. This alter-
ing of identity is analyzed as a pharmaceuticalization of identity. Pharma-
ceuticalization of identity means that women pharmacologically adapt 
their identity to the institutionalized demands for citizens in late moderni-
ty; i.e. to change your self in order to become more organized, structured, 
efficient and targeted. Pharmaceuticalizing of identity is, as mentioned 
earlier, also associated with regulating emotions and becoming more 
strategic and rational. By adjusting their identities with medication, the 
women regulate the scale and intensity of emotions and thereby experi-
ence having a greater control over their emotional self. By doing that, the 
women adapt their bodies to better fit the standards of the ideal citizen: an
emotionally balanced person, standards which are also linked to norma-
tive femininity and, not least, a ‘good mother’. As pharmaceutical agents 
the women to some extent also control and determine how much medi-
cine they take, and when, according to the demands of the situation.  

The ideal citizenship in a world of information technology and a post-
industrial, neo-liberal society places high demands on being able to sort 
and prioritize information and to perform at high speed. Pharmaceutical-
izing the self with medications, such as Ritalin, is apperceived as increas-
ing the individual’s ability to handle the flow of information, goods and 
impressions. The purpose of enhancing performance via pharmacological 
intervention is described by the women as a strategy to cope with the 
demands on them as mothers, partners and employees. This study uses 
theories of gender power structures and neo-liberal notions of citizenship 
to contribute to the sociological literature on the usage and implications 
of psychotropic drugs. Pharmaceuticals such as Ritalin, for example, are 
increasingly being prescribed to adults and especially to women. 

Research on this topic is, however, scarce. Furthermore, the use of 
psychotropic drugs offers an interesting point of departure to conduct 
research about how neoliberal ideas of ideal citizens get translated into 
medical imperatives. In line with previous gender research on the use of 
other psychotropic drugs, that has delineated the use of the new genera-
tion of antidepressants as a way of reproducing normative femininity 
coinciding with a neo-liberal ideology of equal opportunities, productivi-
ty, competition and a quest for success, this study explores how the use of 
Ritalin can be understood in terms of social control of women’s bodies 
and minds. The purpose of medicating is often described as something 
that could enhance personality-traits that allow people to become more 
competitive, disciplined, structured, efficient, and emotionally balanced. 
‘The pharmaceuticalization of the female body can be analyzed as an 
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adjustment to the productive and reproductive system and idealized no-
tions of femininity in the Western world in the 2010’s. The women’s use 
of medicine to regulate and adapt their minds and identities is analyzed as 
a way to meet the requirements in a competition-driven and performance-
oriented neo-liberal ideology. The women’s ‘choice’ to change their per-
sonalities – becoming more disciplined and well-balanced, productive
and competitive and the desire to succeed – coincides with a neo-liberal
ideology of ‘equal opportunities’ (Blum and Stracuzzi 2004, p. 271, see 
also Metzl 2002). Hence, the usage of stimulant medications, like Ritalin,
can be interpreted as an adaption to the 2010’s neoliberal normative fem-
ininity of being resilient, focused, organized, efficient and balanced in 
mood. 

To use pharmacological treatment can be seen as a pragmatic adapta-
tion of the body to make everyday chores flow easier and smoother. Fif-
teen of the sixteen women in this study consider the pharmaceuticalized 
self a necessary adaptation in order to function in everyday life, i.e. man-
aging various forms of institutionalized demands associated to ‘normal’ 
or ’ideal’ womanhood. Thus neurological explanations interact with the 
social norms of rationality and self-control as problems are localized to 
the brain, and by pharmaceutical interventions a regulation of the self is 
possible (cf. Lakoff 2000). As the women discipline their own bodies to 
become more productive and emotionally stable women, they can be seen 
as participating in their own governance (cf. Rose 1995). Although the 
women express high acceptance of disciplining the ‘ADHD-body’ phar-
macologically they also show resistance to the disciplining of the body 
towards a more ideal identity, and problematizes the usage of pharmaceu-
ticals as a way of disciplining the female body with the aim of becoming 
a more ‘ideal’ woman.

ADHD – pathological deviance or a positive 
difference? 
In addition, identity-work in relation to the ADHD diagnosis is analyzed 
in relation to different views on ability and disability. When the women 
describe their limitations as a consequence of a an impaired brain, and 
describe themselves as people with cognitive and social disabilities they 
biomedicalize their functionality by using discourses linked to ‘the medi-
cal model’, i.e. a view of functionality centered to the biological body. 
The medical model is an approach to disability which focus on individual 
and bodily deviation, and treatment is primarily focused on rehabilitation 
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and individual adaptation rather than social change (Lindqvist 2007,
Fawcett 2000; Oliver 1990, 1996). People with ADHD are described by 
the women as a group marked by a particular way of thinking, which is 
tied to notions of the ‘ADHD brain’ as a pathological brain in contrast to
‘normal’ brains. A normal brain is portrayed as a brain that can sort and 
prioritize between different impressions whereas an ‘ADHD brain’ is 
depicted as a brain that lacks this ability. The ADHD brain is considered 
to create problems for the individual as it does not sort and sift the im-
pressions from the environment. Thus the brain does not in an appropriate 
way ‘filter out’ the outside world’s complexity. The women, however, 
also resist an understanding of themselves as holders of a ‘defective’ 
brain by arguing for ADHD cognitive functionality as something posi-
tive. ‘ADHD cognitivity’ is, when constructed as a positive feature, con-
structed as the ability to be “witty” and “hyper-focused”.

In constructions of social functionality and notions of the self as so-
cially deviant there are differences between the women who associate 
themselves with the diagnosis ADHD and those who associate them-
selves with the diagnosis ADD. Women with ADHD described their so-
cial deviance as being “too much”; i.e. they describe themselves as peo-
ple who talk too much and are too active. The diagnosis ADD is instead 
depicted as a social deviation in terms of being ‘not enough’; i.e. to be 
perceived as too unsociable, too introvert and too inactive. The diagnoses 
of ADHD and ADD are constructed as opposites to ‘normal’ sociability. 
Social functionality is individualized, as it is constructed as a ‘regulatory 
problems’ that is localized in the individual’s brain. An individualizing 
and pathologizing discourse is however also contested in the women's 
narratives, as standards of sociability also are contextualized and relativ-
ized, and biomedicalization of functionality is thus also to some point 
resisted. The ideological dilemma in question here is whether functionali-
ty should be placed in the individual body or whether it should be apper-
ceived as contextual, relative and socially constructed.  

Another distinction between women with ADHD and women with 
ADD is that women with ADHD in their self-presentations tend to pre-
sent their ability to be ‘hyperactive’ as a positive self-aspect. Being an 
active person is regarded as a positive trait in the late modern Western 
neoliberal ideology. This characteristic of ADHD can therefore be used 
as an asset in identity work – which women with ADHD tend to do. In an
ideology that celebrates the capacity for high activity and performance 
ADHD traits such as high performance can be seen as a deviance in a 
positive way, whereas the  characteristics of a person with ADD, being 
reclusive, have difficulty “getting started” with activities, someone who 
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“cannot cope” and whose “energy runs out”, are not. As ADD is de-
scribed in terms of a low level of activity this leads to people with this 
diagnosis being interpreted as “passive” and “slow”, qualities which have 
a lower value within a neo-liberal ideology. The positive image of people 
with ADHD as active contrasts, however, with the way ‘ADHD-activity’
also is constructed as a problem. The problem of being active in an
‘ADHD-way’ is portrayed as being driven by desire rather than feelings 
of obligation.  

Being active in an ‘ADHD way’ thus depicts people with ADHD as
more hedonistic and in need of discipline in order to become more duty-
driven citizens. Although the high level of activity has positive connota-
tions and being driven by what you perceive as pleasurable can be seen as 
a positive trait that can make people ‘successful’ it needs to be curbed,
regulated and disciplined. A balanced person, not driven by lust but out 
of duty is apprehended as a more ideal identity. An ADHD type of activi-
ty is therefore construed as a resource but also as a liability. When cogni-
tive and social functionality is described through a biomedical discourse 
ADHD is interpreted as problematic, and the problem is localized to 
one’s own brain. There is however also resistance against this view of the 
self and in their narratives the women contest ADHD depicted as a prob-
lematic bodily deviation and rhetorically destabilizes notions of ADHD 
as an impairment. One type of resistance is when ADHD is described as a 
positive difference, opening for developing a more positive view of the 
self. These are in different ways a counter-power to demands of adjust-
ment towards ‘normality’.

Gendering ADHD
The women’s presentations of self are also analyzed as ways of ‘doing 
gender’ (West and Zimmerman 2002, West and Fenstermaker 2002,) and 
how this relates to ADHD as a gendered diagnosis and gendered power 
structures.  

The organization of daily life and labor division in the home is a cen-
tral theme in the construction of the adult ‘ADHD woman’s’ functionality 
as deviant. An example of the expectations that these adult women per-
ceive themselves to meet just because they are women is housework. 
Another is the expectations of them as mothers. Normative femininity in 
the home is described as expectations on the wife and/or mother to be the 
person who has the overall responsibility of the home and represents or-
der and structure.  
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Several of the women perceive ADHD as an obstacle to organizing 
and performing housework. And this is perceived to be in conflict with 
institutionalized demands on them as ‘adult women’. Normative femi-
ninity as the bringer of order and structure in the household is depicted as 
particularly problematic for women with ADHD. This may also be per-
ceived as an obstacle in terms of passing as a ‘good woman’, ‘good 
mother’ and ‘competent adult’. That they are regarded as failures in these 
respects is also something that can be reinforced by housing support to 
‘help people help themselves’ in the housework. For example some 
women in the study indicate that they do more cleaning and their men 
less after such social interventions. There is a risk that the image of wom-
en with ADHD as deviant from normal women in terms of capacity for 
‘managing a household’ preserves a traditional division of labor in the 
home. To categorize yourself and be categorized as non-functional wom-
an in terms of housework, and receive support that will help you to over-
come this problem can counteract with equality aspirations and changes 
in the division of labor in the household.  

Thus when the  social position ‘women with ADHD’ is constructed as 
a pathological deviation from normative femininity failure to live up to 
the standards of a functioning adult woman constructs women with 
ADHD as deviant as women. The gendered division of labor at home is
questioned by the women. However, the claims that are made for a 
change of gendered patterns are made within the frames of a biomedical-
izing discourse when women with ADHD are seen as a particular type of 
women who have more difficulties than ‘normal’ women to live up to 
normative femininity at home. Girls and women with ADHD have in 
previous research been described, for example by Quinn (2005), as a 
category that struggles more than ‘normal’ girls and women to live up to 
‘gender role expectations’. The question that is not emphasized to any 
great extent in this research is how desirable it is to live up to the ‘gender 
role expectations’? The women in the study questions, however, institu-
tionalized claims made against them as ‘women’. 

Girls and women are also described in previous research as a category 
that does not fit the expectations of how a person with ADHD is sup-
posed to be. There has also been claimed to be distinctions in terms of 
masculine and feminine versions of ADHD, i.e. diagnostic symptoms are 
claimed to manifest differently in girls and adult women than the same 
diagnosis in boys and men. In this study, one of the questions is how the 
women construct identity in relation to ADHD as a gendered diagnosis.  

The gendered distinctions revolve around whether ‘hyperactivity’ is 
perceived as extrovert, introvert or non-existent. Masculine ADHD traits 
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are seen as being destructive, violent and visible, while feminine ADHD 
traits are described as being self-destructive, invisible and silenced. The 
women of this study claim that ADHD in women is not always of the 
feminine type, but can manifest itself in two forms. Girls and women are 
considered to have either “boy-ADHD” - which is characterized as hav-
ing an ‘extrovert’ masculine variant of hyperactivity – or “girl-ADHD” –
described as a form of ‘inward-looking’ feminine variant of hyperactivi-
ty. The standard for girls and women with ADHD are described as having
a more ‘inward’ hyperactivity. This is described as an effect of the differ-
ences in the socialization of girls and boys, where there are higher de-
mands on girls to settle their ‘hyperactivity’. Thus the feminine versions
of ADHD are described as something that occurs as a result of a gendered
socialization process. A higher social pressure on girls not to be hyperac-
tive is seen as the cause of a feminine type of ‘introverted’ hyperactivity.
Notions of femininity and masculinity are thus incorporated in gendered 
types of the diagnosis, and gendered subtypes of the diagnosis reproduce 
and maintain notions of gender.

The women’s constructions of gender in relation to the diagnosis mean 
that they (re)produce a gendered diagnosis regime that rests on a binary 
distinction between men and women and between masculinity and femi-
ninity. The women in the study who identify themselves with masculine 
extrovert ADHD traits do not consider themselves typical women, nor are 
they typical as women with ADHD.  

The dilemmas of diagnosis – concluding remarks 
Identity work as a woman with the diagnosis of ADHD includes a variety 
of dilemmas. These dilemmas are dealt with in everyday life. Some more 
mundane dilemmas also expresses ideological dilemma on a deeper level. 
Characteristic of an ideological dilemma is that it is not possible to de-
finitively ‘solve’. An example of such a dilemma is whether obstacles 
and problems in life should be attributed to the biological body, the indi-
vidual moral actor or social structures. For the individual, there are, as I 
have shown, both advantages and disadvantages with placing problems in 
the biological body. The boundaries between what is seen as ‘biological’
and ‘social’, are however within a range of contestability, and therefore it 
will continue to be dilemmas negotiated and dealt with in everyday life.  
The diagnosis as ideological dilemma also concerns notions of the self in
relation to social norms. Girls and women with ADHD are in previous 
research depicted as struggling to meet the requirements of normative
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femininity, more than ‘normal’ girls and women do. The women thus 
faces the dilemma of either ‘choosing’ to address their hyperactivity in-
wards and regulate the self harder, or experience being ‘wrong’ as a 
woman. In both cases, this is considered to have a price in terms of re-
duced physical and mental health. The women believe that men diag-
nosed with ADHD feel less ashamed of who they are and about their 
diagnosis than they themselves do. Men with ADHD still fit into the ‘ste-
reotypical gender picture’, although its (extreme) expression is problema-
tized.  

Another ideological dilemma is whether ADHD should be considered
a pathological deviation or positive difference. ADHD can be a position 
from which to resist and problematize notions of an ‘Ideal citizen’, as 
opposed to the construction of the ‘ADHD person’ as the ‘deviant Other’. 

In conclusion, that certain ways of being and function as a human is 
seen as problematic, and also leads to real problems in everyday life, are 
by the women in this study explained as an consequence of our society.
The women describe persons with ADHD as a particularly vulnerable 
group in a competition-oriented society. Belonging to the category of 
ADHD is in the late modern welfare state associated with access to a 
position that gives certain rights. If one is ascribed an identity as a ‘per-
son with neuropsychiatric disabilities’, requirements can be directed to-
wards the welfare state to meet specific needs (cf. Fraser 1995). Never-
theless, the dilemma is that this contributes to the individualization of 
social problems and diagnosing difficulties such as organizing personal 
life and work life. The increased use of drugs such as Ritalin alleviate 
individual suffering. But it is none the less a disciplining of bodies in 
accordance of what is considered normal or desirable behavior or being in 
the late modern neoliberal welfare state. A discipline that during the 
2000’s assumed new dimensions. The power wielded no longer occurs 
through coercive measures, such as placements in institutions, but the 
subjects are actively involved in the disciplining of their own bodies. 
Unequal conditions of life are masked when treated as medical problems. 
A final question needs to be posed: To what degree should the individual
adapt to societal notions of normality? A diagnosis like ADHD means 
that some people are singled out as deviant, while others appear to be
normal. Let us shift perspectives. The problems that the women in this 
study experience, can instead be used to diagnose our society. These 
problems may to some extent be regarded as consequences of certain 
societal structures. We need to ask ourselves: In what ways can society 
change and to what extent should the individual be expected to adjust to 
fit the society?
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Bilaga 1. Brev för att rekrytera intervjupersoner 

KVINNOR SÖKES FÖR FORSKNINGSPROJEKT ”ATT FÅ OCH LEVA 
MED DIAGNOSEN ADHD/ADD”

Jag söker kvinnor med diagnos ADHD (eller ADD) som vill medverkan i en 
intervjustudie. Intervjuerna kommer att utgöra material för en doktorsavhandling 
i sociologi om kvinnors upplevelser och erfarenheter av att få och leva med 
denna neuropsykiatriska diagnos. Om du vill delta innebär detta att under 1-1,5 
timmar träffa mig och bli intervjuad om din livssituation och vad det innebu-
rit/innebär för dig att ha en ADHD/ADD -diagnos.  

VAD ÄR SYFTET MED STUDIEN? 
Syftet med studien är att få kunskap om hur livet med ADHD/ADD diagnos kan 
gestalta sig, med särskilt fokus på kvinnors upplevelser och erfarenheter. Från att 
tidigare ha varit en diagnos som enbart gavs till pojkar så har antalet flickor och 
kvinnor med denna typ av diagnos ökat, och idag får lika många kvinnor som 
män diagnosen ADHD. Fortfarande saknas dock viktig kunskap om livsvillkoren 
för gruppen kvinnor med denna typ av diagnos, vilket är ett skäl till en studie om 
just kvinnors upplevelser och erfarenheter. Centrala frågeställningar för studien 
är: Vilken innebörd har diagnosen haft i olika kvinnors liv, och vilken betydelse 
har diagnosen i relation till hur man ser på sig själv?  

HUR KOMMER DET ATT GÅ TILL? 
Intervjun beräknas ta 1-1,5 timmar i anspråk. Vid intervjutillfället kommer jag 
att spela in vårt samtal. Ingen obehörig kommer att få del av dina svar. Den in-
spelade intervjun kommer sedan att skrivas ut av mig och i samband med detta 
avidentifieras för att säkerställa din anonymitet. Möjlighet för dig att i efterhand 
granska intervjuutskrifter för att korrigera eller stryka uttalanden kommer att 
finnas.  

KONTAKTA MIG SÅ FÅR DU VETA MER! 

Kitty Lassinantti 
Sociologiska institutionen 
Uppsala universitet 
Kitty.Lassinantti@soc.uu.se 
018-471 7682 
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Kontaktuppgifter: 

Ansvarig för genomförande av projektet: 

Kitty Lassinantti 
Doktorand i Sociologi, Sociologiska institutionen 
Uppsala Universitet   

Postadress: 
Kitty Lassinantti, Sociologiska institutionen 
Box 624 
751 26 Uppsala 

Telefon: 018-471 7682 
E-post: Kitty.Lassinantti@soc.uu.se 

Besöksadress: Thunbergsvägen 3H, Sociologiska institutionen, Uppsala 

Handledare för projektet: 
Rafael Lindqvist 
Professor i Sociologi (inriktning funktionshinder) 
Rafael.Lindqvist@soc.uu.se
Sociologiska institutionen 
Box 624 
751 26 Uppsala 
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare i studien 

Information till intervjupersoner som deltar i forskningsprojektet ”Att som 
kvinna få och leva med diagnosen ADHD”

Projektets syfte 
Syftet med forskningsprojektet är att få fördjupad kunskap om vad det betyder att 
få och leva med de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD (och ADD) där pro-
jektet särskilt vill lyfta fram kvinnors upplevelser och erfarenheter. Genom en 
intervjustudie med kvinnor med ADHD (ADD) diagnos vill projektet bidra till 
ökad kunskap och fördjupad förståelse av hur kvinnor med ADHD/ADD ser på 
sig själva och sin livssituation.  

Material från denna intervjustudie kommer endast att användas för forskningsän-
damål, och presenteras i en doktorsavhandling i sociologi samt kan även komma 
att presenteras på nationella och internationella konferenser och i artiklar i veten-
skapliga tidskrifter. 

Projektansvarig och kontaktperson 
Huvudman för projektet är Uppsala universitet. Rafael Lindqvist, professor vid 
Sociologiska institutionen med inriktning funktionshinderforskning, har huvud-
ansvar för projektet. Ansvarig för genomförande av projektet och kontaktperson 
är Kitty Lassinantti, doktorand vid Sociologiska institutionen, Uppsala universi-
tet.  

Vid frågor kontakta: 

Kitty Lassinantti 
Kitty.Lassinantti@soc.uu.se
Sociologiska institutionen 
Box 624 
751 26 Uppsala 
Tel: 018-471 7682 

Att delta i intervjustudien 
För att delta i denna studie ska du vara kvinna, över arton år, boende i Sverige 
och ha en ADHD eller ADD diagnos. Deltagande i studien är frivilligt. Du har 
rätt att när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien. Du har också rätt 
att under intervjun avböja att svara på frågor som du känner att du inte vill eller 
kan svara på. Du kommer att erbjudas möjlighet att i samråd med intervjuare 
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välja den plats där du vill att intervjun ska äga rum (i din bostad, på ett café eller 
annan plats som du finner lämplig).  

Under själva intervjun 
Vid intervjutillfället kommer du att träffa intervjuaren på den plats som du själv 
varit med att välja ut. Intervjun beräknas ta 1-1,5 timme och under förutsättning 
att du gett ditt samtycke kommer intervjun att spelas in. Syftet med att spela in 
intervjun är att det är svårt som intervjuare att hinna anteckna allt som sägs under 
en intervju. För att minimera risken för feltolkningar av dina svar är inspelningen 
viktig. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar.  

Efter intervjun 
Den inspelade intervjun kommer efter intervjun att skrivas ut och i samband med 
detta avidentifieras, dvs. ditt namn och andra uppgifter som skulle kunna använ-
das för att identifiera dig (som specifika händelser, eller hänvisningar till vissa 
personer och platser) ändras eller uteslutas. Detta görs för att säkerställa din 
anonymitet. För den som så önskar finns också möjlighet att i efterhand läsa 
utskriften av intervjun och kommentera denna.   

Har du några frågor före eller efter du har blivit intervjuad hör av dig till pro-
jektets kontaktperson Kitty Lassinantti.  

Kitty Lassinantti, doktorand 

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 
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Bilaga 3. Intervjuguide fas 1 

Så här kommer intervjun att gå till: 
I början av intervjun kommer jag att ställa några korta frågor för att få veta något 
om din bakgrund, familjeförhållanden, yrkesliv etc och anteckna detta. Efter 
detta kommer vi att samtala kring olika temaområden och jag kommer (om du 
ger din tillåtelse till detta) att spela in vårt samtal. Det kommer att finnas ut-
rymme för dig att själv ta upp ämnen om du tycker att det är något jag missat 
som borde finnas med. Om du inte vill svara på någon av mina frågor eller vill 
avbryta intervjun är det bara att säga till. Tanken är inte att jag ska ”bombardera” 
dig med frågor utan att vi ska ha ett samtal där dessa frågor kan komma upp 
(men inte nödvändigtvis alla) så du behöver inte känna att du måste förbereda 
dig och ha ett färdigt svar till alla frågor.  

I. Inledande bakgrundfrågor 
Nuvarande situation vad gäller: 
-Boende (ort, boendeform) 
-Sysselsättning idag (arbete, sjukskriven, arbetslös, studerande). Sysselsättning 
före sjukskrivning/arbetslöshet? Hur länge har du varit sjukskriven/arbetslös? 
-Familj (ensamboende, sambo, särbo, singel, annat, barn?). Om barn, hur många? 
Hur gamla? Lever du tillsammans med barnens andra förälder? Om inte - hur bor 
barnen (varannan v, bara hos mamma, bara hos pappa, annat? 

TEMA 1) Erfarenheter av att få diagnos  
-Hur gick det till när du fick din ADHD/ADD diagnos? Hur länge sen är det du 
fick din diagnos? Hur gammal var du då? 
-När förstod du att du hade ADHD/ADD? När fick du reda på att det kallas 
ADHD? Var det något du kom fram till själv? Hur gick den processen i så fall 
till? Om inte, var det någon annan (som läkare, psykolog, släkting eller kompis) 
som tog upp det med dig? 
-Hur gick ADHD/ADD utredningen till?  
-Hur kändes det att få en diagnos, att få ett namn på det? Hur reagerade de runt 
omkring dig? Vad tyckte du om att få den diagnosen? Hur kändes det? Varför? 

Tema 2) Vad är ADHD/ADD – vad innebär det för dig? 
Vad är ADHD/ADD? Vad innebär det för dig? På vilket sätt har du märkt av 
det? 
Hur fick du kunskap om ADHD/ADD? Hur och när fick du information om den 
medicinska bakgrunden till den diagnos som du fick? Hur upplevde du det? Hur 
kändes det? 
Vad beror ADHD på? Hur skulle du vilja beskriva ADHD/ADD? Upplever du 
det som en funktionsnedsättning? I vilka sammanhang är det i så fall en funk-
tionsnedsättning? I vilka situationer märker du det? Vad beror det på? 
Brukar du tänka på att du har diagnosen ADHD/ADD? Hur tänker du då? I vilka 
sammanhang? Tänker du ofta på dig själv som en person med ADHD/ADD? Hur 
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tänker du då? Vad betyder det för dig? I vilka situationer tänker du på det/tänker 
du inte på det? 
Tycker du att det här att du har ADHD/ADD påverkar ditt liv? I vilka situation-
er? När? Kan du ge exempel på en sådan situation? Hur ser du på andra runt 
omkring dig som inte har denna diagnos? På vilket sätt skiljer ditt liv sig från 
deras? 

Tema 3) Erfarenheter av att leva med ADHD 
Innebär ADHD/ADD diagnosen någonting för dig i ditt liv rent praktiskt? Påver-
kar ADHD/ADD dina möjligheter att leva som du önskar? Har ADHD påverkat 
dina kontakter med andra människor? Hur då? 
Vad upplever du som mest problematiskt med att ha ADHD/ADD? 
Finns det något positivt med att ha ADHD/ADD?  
Brukar du berätta att du har ADHD/ADD? Hur upplever du att andra människor 
reagerar när du berättar om att du har ADHD/ADD? Hur brukar du hantera såd-
ana situationer? Finns det situationer när du upplever att mötet med andra är 
särskilt svårt?Finns det något särskilt sätt som andra reagerar på som du tycker är 
särskilt bra/besvärligt? 
Hur tycker du att det samhälleliga stödet varit/är för dig? 

Tema 4) Att vara kvinna med ADHD/ADD diagnos 
Diagnosen ADHD har tidigare varit en diagnos som enbart gavs till pojkar. Idag 
får ungefär lika många kvinnor som män diagnosen, men vissa menar att det 
fortfarande saknas kunskap om ADHD hos kvinnor och flickor, -Hur tänker du 
om det?  
Varför tror du att det i början var uteslutande pojkar som fick diagnosen ADHD? 
Tror du att ADHD tar sig andra uttryck om man är kvinna/flicka respektive 
pojke/man? Hur kommer det sig? Vad beror det på tror du? Hur tänker du om 
det? Tror du att det skiljer sig att leva som kvinna med ADHD jämfört med att 
vara man med ADHD? Varför/varför inte? På vilket sätt? 
Finns det situationer där det kan vara en fördel att vara kvinna med ADHD jäm-
fört med att vara man med ADHD? Varför/varför inte? På vilket sätt?  
Finns det nackdelar med att vara kvinna med ADHD jämfört med att vara man 
med ADHD? Varför/varför inte? På vilket sätt?  
Är det någonting som du tycker är typiskt kvinnligt? Är det någonting som du 
tycker är typiskt manligt? 
Hur tycker du att det samhälleliga stödet varit/är för dig som kvinna med 
ADHD/ADD?Hur tycker du att kunskapen i samhället är om kvinnor med 
ADHD/ADD? Är du med i någon grupp riktad till just kvinnor med 
ADHD/ADD? 

Tema 5) Att ha ADHD i relation till omgivning
Hur tycker du att du blivit/blir bemött av (arbetsgivare, skola, myndigheter) som 
kvinna med ADHD/ADD? Hur ser du på kunskaper och attityder (ex. media, 
myndigheter och msk i allmänhet) till dig som kvinna med ADHD/ADD? 
Har du upplevt dig diskriminerad i något sammanhang? Vilket? På vilket sätt? 
Hur tog det sig uttryck? Utveckla! 
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I funktionshinderforskning talar man om vikten av att inte bara fokusera på indi-
viden som bärare av ett funktionshinder, utan att se funktionsnedsättning som 
något som uppstår i relation till samhället. Hur samhället utformas kan göra det 
lättare/svårare för människor med olika typer av funktionsnedsättningar, - Hur
ser du på funktionsnedsättning i relation till omgivning - samhälle?  
Kan omgivningen och samhället anpassas bättre för människor med 
ADHD/ADD? På vilket sätt? Hur ser du på det omgivande samhället? Går det att 
anpassa för dina behov? Görs detta? På vilket sätt? Om inte varför inte? 

Tema 6) Behov av stöd 
Har du haft/har du behov av särskilt stöd? Får du den hjälp du behöver? 
Vilken typ av stöd har du fått? Har du kunnat påverka insatsen/den typ av stöd 
du har fått? På vilket sätt? Vad tycker du om omfattningen av stöd du fått (eller 
inte fått)? 
Vad tycker du om sättet den ges på/den typ av stöd du fått? Skulle du hellre vilja 
ha någon annan typ av stöd? Går det? Varför inte? Har du fått någon typ av 
hjälpmedel? Vilka då? Vad är bra med dem? Har du fått personlig hjälp (boende-
stödjare?)  
om nej varför inte? Skulle du vilja ha det? om ja: Hur gick det till?  
Hur fungerade det? Vad hjälper de dig med? Hur ofta? Vilken typ av relation har 
ni? Hur tycker du att du bemöts av de personer som hjälper dig i det dagliga 
livet?  

Tema 7) Kontakt med andra som har diagnos 
Har du någon kontakt med andra som har diagnos? Om inte, varför inte? 
Hur har ni kontakt? (mail, telefon, träffar)  
Är du med i någon organisation för personer med ADHD? (Attention)  
(Om inte – varför inte?)Hur fick du kontakt med dem? Vad gör du där? 
Hur ofta träffas ni? Varför engagerade du dig i en intresseorganisation? Vad 
betyder den för dig att vara med i Attention?  

Tema 8) Tankar om framtiden 
Vad önskar du dig av framtiden? 
Tror du att det kan bli så? Varför inte? 
Känner du dig lugn inför framtiden eller känner du oro? Varför? 
Hur ser du på dina möjligheter att ”leva ett liv som andra” som är ett av målen 
med socialpolitiken?  
Tycker du att du får bra stöd för att förverkliga eventuella framtidsplaner/mål? 
Om inte, vad uppfattar du vara det största hindret?  
Har du förändrat ditt sätt att se på dig själv och dina framtidsplaner/mål sedan du 
fick din diagnos? Om ja: På vilket sätt? Utveckla, berätta mer! 

Avslutning 
Vad mer kan du berätta om dig och ditt liv? Vad har jag glömt att fråga om?  
Får jag återkomma per telefon eller ev ett nytt besök och ställa ytterligare frågor 
om jag glömt fråga dig om något eller om det är några oklarheter? 
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Du får också gärna kontakta med mig om det är någonting som du funderar på, 
eller om det är någon fråga du kommer på i efterhand.  

Tack för att du ställde upp på den här intervjun!  
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Bilaga 4. Intervjuguide fas 2 

Inledande bakgrundfrågor 
-Boende (ort, boendeform) 
-Sysselsättning idag (arbete, sjukskriven, arbetslös, studerande) 
-Sysselsättning före sjukskrivning/arbetslöshet? 
-Hur länge har du varit sjukskriven/arbetslös? 
-När fick du din diagnos? 
-Familj (ensamboende, sambo, särbo, singel, annat, barn?) 
-Om barn, hur många? Hur gamla? 
-Lever du tillsammans med barnens andra förälder? Om inte - hur bor barnen 
(varannan v, bara hos mamma, bara hos pappa, annat?) 

Tema I. Medikalisering 

Föreställningar om/erfarenheter av ADHD 
-Vad är ADHD för dig? 
-Hur skulle du vilja beskriva ADHD?  

Vägen till diagnos 
-Hur kommer det sig att du började tänka att du hade ADHD?   
-Var det något du kom fram till själv? Om inte, var det någon annan (lä-
kare/psykolog/psykiater/kurator/släkting/kompis) som tog upp det med dig?  
-Hur gick det till när du fick din ADHD diagnos?  
-Hur gick ADHD utredningen till?   

Upplevelser/erfarenheter av att få en diagnos 
-Hur upplevde du det när du fick besked från utredningen (I)  
-Vad tyckte du om att få den diagnosen? Hur kändes det? Varför? (I) 
-Vad betydde det för dig att du nu fått ett namn på detta, ADHD? (I) 

Om ADHD allmänt 
-Vad beror ADHD på anser du och ökningen av antalet personer /vuxna kvinnor 
med diagnosen ADHD de senaste 20 åren?  

Medikalisering och kön 
-Diagnosen ADHD har tidigare varit en diagnos som enbart gavs till pojkar. Idag 
får ungefär lika många kvinnor som män diagnosen, hur tänker du om det? 
(M/K) 
-Tror du att ADHD tar sig andra uttryck om man är kvinna/flicka respektive 
pojke/man? Hur kommer det sig i så fall och hur tänker du om det? (M/K) 

ADHD, kön och levnadsvillkor – att leva som kvinna med ADHD-diagnos 
-Tror du att det skiljer sig att leva som kvinna med ADHD jämfört med att vara 
man med ADHD? Varför/varför inte? På vilket sätt? (Funk/I/K) 
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-Finns det situationer där det kan vara en fördel att vara kvinna med ADHD 
jämfört med att vara man med ADHD? Varför/varför inte? På vilket sätt? 
(Funk/M/K/I) 
-Finns det nackdelar med att vara kvinna med ADHD jämfört med att vara man 
med ADHD? Varför/varför inte? På vilket sätt? (Funk/M/K/I) 

Allmänna föreställningar om kön 
-Är det någonting som du tycker är typiskt kvinnligt? (K) 
-Är det någonting som du tycker är typiskt manligt? (K) 

Tema II Identitet 
  
Individuell identitet (självbild) 
-Har diagnosen påverkat din syn på dig själv, vem du är och har varit? Om ja: På 
vilket sätt? Utveckla, berätta mer, ge exempel!  
-Brukar du ofta tänka på att du har diagnosen ADHD? Hur tänker du då? I vilka 
sammanhang? (M/I) 
-Tänker du ofta på dig själv som en person med ADHD? Hur tänker du då? Vad 
betyder det för dig?  
-I vilka situationer tänker du på det/tänker du inte på det? (I) 

Kollektiva identiteter och relationer till andra 
-Upplever det att det påverkat dina kontakter med andra människor att du fått 
diagnosen ADHD? På vilket sätt?  
-Påverkade att du fick diagnosen ADHD din relation till andra? På vilket sätt? I 
vilka situationer? (M/I) 
-Hur ser du på andra runt omkring dig som inte har denna diagnos? På vilket sätt 
skiljer sig ditt liv från deras? (M/Funkt/I) 

’Komma ut’ och bemötande (undertema stigmahantering och stigmatiserad 
identitet och diskriminering) 
-Har du berättat för dina närstående att du har diagnosen ADHD (familj, släkt 
och nära vänner) ? Varför/varför inte?  
-Hur reagerade de då du berättade? 
-Hur känner du inför att berätta för andra som du inte känner så bra att du har 
diagnosen ADHD?  
-Hur upplever du att andra människor reagerar när du berättar om att du har 
ADHD?   
-Finns det situationer (eller personer) där du inte vill berätta? Vad beror det på 
tror du? Ge exempel på sådana situationer!  
-Finns det situationer där du väljer att berätta? Vilka då?  
-Finns det situationer när du upplever att mötet med andra är särskilt svårt? Hur 
brukar du i så fall hantera sådana situationer?  
-Finns det något särskilt sätt som andra reagerar på som du tycker är särskilt 
bra/besvärligt?  
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Diskriminering 
-Hur tycker du att du blivit/blir bemött av (arbetsgivare, skola, myndigheter) som 
kvinna med ADHD/ADD? (I/funkt/K) 
-Har du upplevt dig negativt särbehandlad i något sammanhang p g a att du har 
diagnosen ADHD? Hur tog det sig uttryck? Utveckla! (I/funkt/K) 
-Hur ser du på kunskaper och attityder (ex. media, myndigheter och msk i all-
mänhet) till dig som kvinna med ADHD/ADD? (I/funkt/K) 

’Politisering’ och kontakter med andra med samma diagnos
-Har du någon kontakt med andra som har diagnos?  
-Är det viktigt att ha kontakt med andra med samma diagnos? Varför/varför inte?  
-Är du med i någon organisation för personer med ADHD? Om ja –  
varför engagerade du dig i en intresseorganisation? Vad betyder den för dig att 
vara med där? Om nej – varför inte? (I) 

Föräldraroll 
-Hur är det att vara mamma? (I/K) 
-Hur ska en bra mamma vara? (I/K) 
-Upplever du att ADHD/ADD har någon betydelse för hur du är som mamma? 
På vilket sätt? Kan du utveckla…? Varför då? (Funkt/I/K)

Relationer till ev. partner, vänskapsrelationer och andra nära relationer  
-Upplever du att ADHD är något som har/haft betydelse i relationen till din part-
ner (nuvarande eller tidigare)? På vilket sätt? (Funkt/I/K) 
-Upplever du att din diagnos har/har haft betydelse i/för vänskapsrelationer? På 
vilket sätt? (Funkt/I/K) 
-Hur ser ditt liv ut just nu när det gäller nära relationer? Upplever du att din dia-
gnos har/har haft betydelse i nära relationer ? På vilket sätt? -Hur tänker du om 
det? (Funkt/I/K) 

 Tema III Farmakologisering  
-Äter du någon medicin? Om ja -vilken medicin och hur länge har du ätit den 
medicinen?  
-Tar du andra mediciner utöver medicin för ADHD?  

Effekter av mediciner 
-Vilka effekter har medicinen på dig? (I/Funkt) 
-Upplever du att medicinen förändrat dig? På vilket sätt? (I/Funkt) 
-Vad tänker du i så fall om den förändringen? (I/Funkt) 
-Har medicinen några biverkningar?  Vilka? Vad tänker du om det? (I/Funkt) 

Medicinering allmänt 
-Vad tänker du om att äta den medicinen/de medicinerna? 
-Vad tänker du om medicinering av ADHD -allmänt? (I/Funkt) 
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Tema IV Funktionalitet  
-Tycker du att det här att du har diagnosen ADHD påverkar dig i ditt dagliga liv 
på något sätt? I så fall i vilka situationer? Kan du ge exempel på sådana situat-
ioner?  
-Vad innebär ADHD för dig i ditt dagliga liv? 
-Påverkar ADHD/ADD dina möjligheter att leva som du önskar? På vilket sätt?  
-Upplever du ADHD som en funktionsnedsättning? I vilka sammanhang är det i 
så fall en funktionsnedsättning? I vilka situationer märker du det? Vad beror det 
på?  
-Vad upplever du som mest problematiskt med att ha ADHD?  
-Finns det något positivt med att ha ADHD? (Funkt/I (undertema resurs) 

Upplevt behov av stöd och hur detta tillgodoses 
-Har du haft/har du behov av särskilt stöd?  
-Vilken typ av stöd har du i så fall fått? Har du fått någon typ av hjälpmedel? 
Vilka då? Vad är bra med dem?  
-Har du fått personlig hjälp (boendestödjare?) om nej varför inte? Skulle du vilja 
ha det? om ja: Vad hjälper din boendestödjare dig med? Hur ofta? Vilken typ av 
relation har ni?  
-Hur tycker du att du bemöts av de personer som hjälper dig i det dagliga livet? -
Tycker du att du får den hjälp du behöver? Har du kunnat påverka insatsen/den 
typ av stöd du har fått? På vilket sätt?  
-Vad tycker du om omfattningen av stöd du fått (eller inte fått)?  
-Vad tycker du om sättet den ges på/den typ av stöd du fått? Skulle du hellre vilja 
ha någon annan typ av stöd? Går det? Varför inte?  

Syn på funktionshinder/funktionsnedsättning allmänt 
-Hur tycker du att det samhälleliga stödet varit/är för dig som kvinna med 
ADHD? 
-Hur tycker du att kunskapen i samhället är om kvinnor med ADHD?  
-I funktionshinderforskning talar man om vikten av att inte bara fokusera på 
individen som bärare av ett funktionshinder, utan att se funktionsnedsättning som 
något som uppstår i relation till samhället. Hur samhället utformas kan göra det 
lättare/svårare för människor med olika typer av funktionsnedsättningar, - Hur 
ser du på funktionsnedsättning i relation till omgivning - samhälle?  
-Hur ser det omgivande samhället? -Kan omgivningen och samhället anpassas 
bättre för personer/kvinnor med ADHD? Görs detta? På vilket sätt? Om inte 
varför inte?  

Framtidsutsikter/framtidsförhoppningar 
-Vad önskar du dig av framtiden? Tror du att det kan bli så? Varför inte? 
Känner du dig lugn inför framtiden eller känner du oro? Vad är det som… Var-
för?  
-Hur ser du på dina möjligheter att ”leva ett liv som andra” som är ett av målen 
med socialpolitiken?  
-Tycker du att du får bra stöd för att förverkliga eventuella framtidsplaner/mål? 
Om inte, vad uppfattar du vara det största hindret?  
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Avslutning
-Är det något du vill berätta för mig som jag glömt att fråga om?  
-Får jag återkomma per telefon eller ev ett nytt besök och ställa ytterligare frågor 
om jag glömt fråga dig om något eller om det är några oklarheter? Du får också 
gärna kontakta med mig om det är någonting som du funderar på, eller om det är 
någon fråga du kommer på i efterhand.  

-Tack för att du ställde upp på den här intervjun!  
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