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The purpose of this study is to investigate how women with an ADHD diagnosis, who were

diagnosed in the ages between 12-17, see their own experiences and identities in relation to

role expectations of females. The ambition is to bring light to the stories of women, who have

been in the shadow of the stereotypical ADHD man in society as well as in studies. The

method chosen for empirical material is qualitative-semi structured interviews where 8

women between the ages of 18-26 participated. For the analysis, theoretical conceptions as

stigma, identity and gender is used to analyze the interview answers. Findings in the study

indicate that being a girl with an ADHD diagnosis have led them to feel stigmatized and

divergent during parts of their schooltime. When it comes to the confirmation of their

diagnosis, the women's stories differ. Some viewed the adhd diagnosis as relief and could

quickly identify themself with it, while it took more time for some who struggled with feeling

connected to their diagnosis. One reason as to why they could not identify themselves with

adhd seemed to be because they knew adhd as a diagnosis exclusively for men. Another

reason was the feeling of disgrace because of their symptoms. Other findings reveal that

several of the women identified themself with being a “tomboy” because of not fitting into

the role expectations of women. Several women chose to cover their symptoms rather than

being or feeling stigmatized. On the other hand a few women told stories about making

resistance against femininity norms instead of covering their symptoms. Important patterns in

the stories of these women are the experienced feelings of being stigmatised due to the

diagnosis and not being able to live up to the role expectations.

Key words: ADHD, women, girls, identity, gender, stigma, social work, school, role

expectations, gender norms.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Attention deficit hyperactivity disorder [ADHD] har kommit att bli en allt vanligare diagnos

för barn i skolåldern. Däremot har undersökningar visat att nästan dubbelt så många pojkar

får diagnosen jämfört med flickor i dessa åldrar (Socialstyrelsen 2019, s. 7). Katz, Goldstein

och Geckle (1998, s. 239) berättar att överrepresentationen av pojkar med diagnosen har

bidragit till att klinisk forskning begränsats till pojkars perspektiv. Forskning visar även på att

flickor får diagnosen i senare åldrar, ofta i högstadieålder (SBU 2005, s. 14).

Lassinantti (2014 s. 12) beskriver i sin avhandling den generella tanken om ADHD som

enbart en diagnos för pojkar och hur flickors erfarenheter av diagnosen är ett mer outforskat

område. Detta är även det Lassinantti använder för att motivera kvinnoperspektivet som ett

mer relevant forskningsområde då det finns stora kunskapsluckor i det. Tidigare forskning

visar dessutom på att ADHD ter sig olika hos kvinnor och män, bland annat framstår det som

att kvinnor har färre symptom och annan sorts tilläggsproblematik. Exempel på sådan

tilläggsproblematik är svårigheter med känslohantering och aggressionsproblem (Katz,

Goldstein & Geckle 1998, s. 239). På grund av att skillnader verkar finnas mellan könen i

koppling till ADHD diagnosen, finns det även en poäng i att undersöka kvinnor som en

enskild grupp för att synliggöra deras perspektiv.

Att ha ADHD innebär inte att du är sjuk, utan att du fungerar på ett annorlunda sätt

än vad som oftast förväntas i samhället. Du kan till exempel ha svårt att sitta still

länge, lyssna på långa föredrag eller komma igång med en uppgift.

(1177 Vårdguiden 2019).

1177 Vårdguiden (2019) skriver även om hur upplevelser såsom att inte fungera och prestera

likadant som andra kan ha en negativ effekt på både självkänsla och den psykiska hälsan.

Forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD framträder oftast

inom det medicinska fältet. Det lämnar fortfarande de sociala aspekterna relativt outforskade

(Lassinantti 2014, s. 12). Det kan även anses vara ett socialt problem att sociala aspekter samt

att kvinnors perspektiv glöms bort eller ignoreras gällande ADHD. Det gör området som valts
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relevant som forskningsområde inom socialt arbete. Denna studien önskar precis som

Lassinantti (2014 s. 13) belysa de mindre utforskade aspekterna av att leva med ADHD. Just

därför kommer fokuset ligga på kvinnors upplevelser framförallt i relation till sin identitet,

rollförväntingar på en som kvinna med diagnosen och stigmatisering. Som arbetstagare på det

sociala fältet är det viktigt att vara medveten om människors olika förutsättningar och

livsvillkor samt visa förståelse för deras individuella upplevelser. Studien fokuserar därför på

det i hopp om att bidra med kunskap inom brukarperspektivet.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor diagnostiserade med ADHD i åldrarna 12-17

år i Sverige, ser på sina egna upplevelser och identitet i relation till de rollförväntningar som

de upplever finns. Genom analysen har vi tolkat och belyst upplevelserna för att bidra med

ökad förståelse för kvinnors perspektiv och deras individuella upplevelser av ADHD

diagnosen.

1.3 Frågeställningar

● Vilka upplevelser återberättar svenska kvinnor om gällande att få en bekräftad ADHD

diagnos i åldrarna 12-17 år?

● Vilka återberättelser ger kvinnor med ADHD om sina upplevelser av sin identitet, i

relation till rollförväntningar på dem som flickor i skolan och andra delar av

vardagen?
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2. Kunskapsläge

2.1 ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan påverka koncentrationsförmåga,

möjligheten att kontrollera och styra sitt beteende samt hur aktiv eller intensiv en person är.

Diagnosen räknas som en funktionsnedsättning på grund av de svårigheter personer med

ADHD upplever i olika situationer i sin vardag men diagnosen kan också tillföra styrkor hos

personen som andra inte har (1177 Vårdguiden 2019, Habilitering & Hälsa 2020). Enligt

1177 Vårdguiden kan detta vara en anledning för att kalla diagnosen för funktionsvariation

istället för ett funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsen (2019, s. 7) har beräkningar totalt

sett visat på att runt 5-7% av barn i skolåldern har diagnosen. Dock är det en siffra som med

stor sannolikhet kommer att öka. Ökningen beräknas ske eftersom forskningen har gått

framåt och omgivningen har blivit bättre på att känna igen ADHD symtom. Detta är

framförallt viktigt för de flickor som tidigare befunnit och befinner sig i ett mörkertal (Borg

Skoglund 2020, s. 29). Socialstyrelsen (2019, s. 7) säger även att prevalensen om att 5-7% av

barn i skolålder har ADHD lett till att pojkar förväntas utgöra 6,7–9,3 procent och flickor

utgöra 3,3–4,7 procent, av de barn som får diagnosen ADHD i den svenska befolkningen.

Detta betyder att ungefär dubbelt så många pojkar får diagnosen jämfört med flickor.

Enligt Hjörne och Evaldsson (2015, s. 627) används diagnosen för att förklara elevers

misslyckanden gällande skolprestationer och den används därefter även för att förflytta och

exkludera dessa elever från det gemensamma klassrummet till specialgrupper som undervisas

separat. Detta går emot den svenska skolpolicyn, men ändå så sker specialundervisning i

Sverige där 3.6% av pojkar och 2.3% av flickor från årskurs 9 undervisas på ett sådant sätt. I

dessa specialgrupper beräknas de flesta av eleverna ha en ADHD diagnos (Hjörne &

Evaldsson 2015, s. 628 se Swedish National Agency for Education 2013).

Det finns tre olika former av diagnosen ADHD (1177 Vårdguiden 2019). Den första är den

kombinerade formen som innefattar både koncentrationssvårigheter, svårigheter att hantera

impulser samt den överaktiva aspekten. Detta är den vanligaste formen av ADHD. Den andra

är den huvudsakligen ouppmärksamma formen, vilket innebär svårigheter främst när det

gäller koncentrationsförmågan men kan även innefatta de övriga aspekterna i den

kombinerade formen. Denna typen av ADHD brukar kallas för ADD. Den tredje formen är
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mer ovanlig och förekommer vanligtvis hos förskolebarn. Denna form benämns som

hyperaktiv- impulsiv form och består alltså främst av överaktivitet och svårighet med

hantering av impulser, men kan även bestå av övriga delar som nämns i kombinerad form.

ADHD hos ungdomar har visat sig vara annorlunda från den hos yngre barn. Det här på

grund av att överaktiviteten är mindre förekommande hos ungdomar då en rastlöshet istället

framträder. Ungdomar med ADHD tröttnar lätt, har svårigheter att se konsekvenser av sitt

eget handlande och med att planera samt ta ansvar för vardagliga uppgifter, samtidigt som

förväntningarna från omgivningen ökar på både ungdomens självständighet och abstrakta

tänkande. Ungdomar som inte får förståelse i sin diagnos löper ökad risk för att utveckla

destruktiva beteenden. Flera ungdomar som är i den situationen uppvisar även utveckling av

andra problem som är associerade med ADHD diagnosen, såsom nedstämdhet och ångest

(Socialstyrelsen 2014, s. 14).

2.2 Tidigare forskning av särskilt intresse

På området av vuxna kvinnors upplevelser av att leva med en ADHD diagnos har forskaren

Kitty Lassinantti (2014) skrivit doktorsavhandlingen Identitet, anpassning och motstånd hos

kvinnor med ADHD. Lassinantti, täcker i kapitel 8 och 9 i sin avhandling områdena hon

kallar “Diagnosens kön och ADHD som en könad erfarenhet och anpassning” och “Motstånd

och ideologiska dilemman”.  Dessa två kapitel är särskilt intressanta för denna studien som

avser att undersöka och fördjupa sig i just dessa mer avgränsade områden. Från dessa kapitel

har studien exempelvis valt ut begreppen “positiv avvikaridentitet”, “inåtriktad

hyperaktivitet” och könsidentieten “pojkflickan”. Dessa begrepp återkommer studien till i

nästa avsnitt samt i analysen.

Även Lotta Borg Skoglund (2020) lyfter kvinnors upplevelser kring att leva med en ADHD

diagnos i sin bok “ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna”. Borg Skoglund är lektor vid

Uppsala universitet, allmän- och överläkare samt forskare inom neuropsykiatri. Hennes bok

vill fylla en kunskapslucka kring ADHD och därmed lyfta kvinnoperspektivet (Borg

Skoglund 2020, s. 10). Författaren lyfter även flera begrepp som också är centrala för studien,

bland annat identitet och rollförväntningar. Eftersom denna studien har liknande mål samt

delvis samma begrepp som teoretiska utgångspunkter som Borg Skoglunds bok så har den
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varit av särskilt intresse för denna studien. Studien återkommer till Borg Skoglunds bok mer i

nästa avsnitt och i analysen.

2.3 Identitet och rollförväntningar hos kvinnor med ADHD

Det finns vissa könsrelaterade skillnader kopplat till ADHD diagnos, men trots detta har

könsperspektivet åsidosatts både i forskning och i praktiken. Flickor diagnostiseras generellt

sätt i senare åldrar än pojkar, vilket antas bero på att pojkars tilläggsproblematik kopplat till

diagnosen märks av tydligare och därmed tidigare. Utåtagerande beteende är en av de

egenskaper som uppmärksammas mer, speciellt i skolan. Dessa beteenden är även lätta att

känna igen i diagnoskriterierna (Socialstyrelsen 2014, s. 16). Lassinantti (2014, s. 192) menar

att ADHD diagnosens kriterier hävdats utgå från pojkars beteenden. Detta instämmer Borg

Skoglund (2020, s. 19f.) med genom att säga att en förklaring till att flickor diagnostiseras

senare än pojkarna är på grund av att kriterierna undersökts och baserats på pojkar. Borg

Skoglund menar även att flickors svårigheter förbises i många fall på grund av att de inte

stämmer överens med ADHD stereotypen. De flickor som är försiktiga och följsamma

hamnar ofta i skymundan av den vanliga förklaringsmodellen till ADHD, det vill säga

hyperaktivitet och/eller utåtagerande beteende. “Flickprojektet” som startade 1999 antyder på

att flickor med ADHD mer sällan än pojkar uppmärksammas i skolan. Projektet gällde flickor

mellan 3-18 år med olika former av neuropsykiatriska svårigheter, däribland ADHD. Dessa

observerades och följdes under flera års tid. Lassinantti (2014, s. 192) instämmer också i

detta då hon menar att de flickor som lever upp till “duktig flicka” idealet kan bli ifrågasatta i

sin ADHD diagnos och att omgivningen i ett sådant fall har svårare att identifiera diagnosen

hos flickan. Svårigheten att identifiera diagnosen hos dessa flickor leder också till diskursen

där flickor mer sällan får diagnosen fastställd.

De senare åren har det blivit vanligare för vuxna att få diagnosen och i detta har man kunnat

se att klyftan mellan hur många män respektive kvinnor som får diagnosen jämnar ut sig med

åldern (Stenner, O'Dell & Davis 2019, s. 180). En studie genomförd av Katz, Goldstein och

Geckle (1998, s. 254) visar på att kvinnorna som möter kriterierna för ADHD diagnosen hade

högre poäng i kognitiva tester och lider i högre grad av ångest och depression än vad männen

med ADHD gjorde. Även om huvuddragen i diagnosen ter sig liknande för både män och

kvinnor, kan aspekterna kring kvinnornas större grad av ångest- och depressionsproblematik

leda till att de färre gånger upptäcks med ADHD och därför inte får diagnosen. Det på grund
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av att de istället blir diagnostiserade med diagnosen depression, trots att de även möter

kraven för ADHD diagnos. Borg Skoglund (2020, s. 20) för fram ytterligare en aspekt

gällande flickor- och kvinnors svårigheter. Flickprojektet 1999 påvisade att flickor oftare har

flera andra psykiatriska diagnoser än vad pojkar har. Exempel på dessa är dyslexi och

autismspektrumtillstånd (1177 Vårdguiden 2019.) Dessutom har flickor i många fall

allvarligare funktionsnedsättningar än vad pojkarna har (Borg Skoglund 2020, s. 20).

Borg Skoglund (2020, s. 121f.) berättar om ytterligare tilläggsproblematik som är vanlig hos

personer med ADHD diagnos, nämligen intryckskänslighet. Det kan innebära allt från att

vara extra känslig för smärta, kroppskontakt och olika temperaturer till att vara känslig för

hur kläder sitter på kroppen. Dessa svårigheter menar Skoglund kan vara särskilt

problematiska för flickor och kvinnor med ADHD. Det på grund av de rollförväntningar som

finns på kvinnor i samhället. Att vara känslig för, exempelvis, hur kläder sitter på kroppen

kan bli en utmaning för flickor som kommer in i puberteten, då kroppen förändras.

Stenner, O’Dell och Davis (2019, s.180f.) menar att även om en person möter kraven i

diagnoskriterierna för adhd, behöver inte det nödvändigtvis betyda att personen i fråga

identifierar sig med diagnosen. Vissa kvinnor med diagnosen kommer ibland inte identifiera

sig med diagnosen förrän senare i livet. Identitet är en relationell process och inte ett stadie,

samtidigt som det fungerar som källan för att förstå hur man själv är, både genom att

identifieras av andra och att göra självidentifieringar. Hjörne och Evaldsson (2015, s. 629),

diskuterar hur diagnoser såsom ADHD kan få en vanlig elev att börja anses som en

specialundervisningselev, vilket de menar får konsekvenser för elevens sociala och personliga

identitet. Även Borg Skoglund (2020, s. 76ff.) för ett resonemang kring flickors identitet.

Hon lyfter fram ett samband gällande de flickor hon har intervjuat och menar att de ofta

beskriver känslan av att vara annorlunda, utanför och att världen inte är skapt för en.

Dessutom att de många gånger skäms över sina svårigheter och har låg självkänsla. Hon

berättar även att flickor med ADHD ofta har mer svårigheter i sociala sammanhang i

jämförelse med flickor som inte har någon diagnos. Inte heller är det ovanligt att de oftare

hamnar i konflikter och blir oftare mobbade.

Lassinantti (2014, s. 190) har i sin studie upptäckt ett mönster i att hennes kvinnliga

intervjudeltagare själva identifierar sig som pojkflickor. Det här säger de med tanke på att de

besitter mer personlighetsdrag än andra tjejer som stämmer överens med pojkars normativa
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beteenden. Pojkflickan kan även i sig anses vara en socialt etablerad position sedan långt

tillbaka (Lassinantti 2014, s. 190 se Paechter 2003, 2007, Francis 2010).

Bertilsdotter Rosqvist och Arnell (2018, s. 121) skriver i sin artikel om hur det kvinnliga

idealet ser ut gällande ansvarstagande och att vara en respektabel kvinna. De diskuterar att

kvinnor med ADHD diagnos kan ha svårare att leva upp till dessa ideal på grund av sitt

våldsamma och okontrollerade handlande (ibid. s. 112). Deltagare i Bertilsdotter Rosqvist

och Arnells (2018, s. 118) studie berättar hur de upplever personliga problem och svårigheter

kring känslohantering, samt att kontrollera sig själva och sitt handlande. Deltagarna menar att

detta beror på deras ADHD diagnos. Genom att aktivt agera med ansvar kring sina handlingar

kan kvinnan försätta sig i en mindre utsatt position i omgivningens ögon, genom att hon

anpassat sig mer efter samhällets förväntningar på henne som kvinna (ibid. s. 121). Detta

menar också Borg Skoglund (2020, s. 81) när hon berättar att det är vanligt hos flickor och

kvinnor att lägga stor vikt vid att försöka dölja sina svårigheter. Även att försöka kompensera

för dem. Till exempel menar Lassinantti (2014, s. 193f.) att det hon kallar för inåtriktad

hyperaktivitet är ett resultat av en könad socialiseringsprocess som påverkat hur kvinnor ger

uttryck för sin ADHD. Socialiseringsprocessen ställer alltså högre krav på kvinnor att kunna

kontrollera sin hyperaktivitet. Den inåtriktade hyperaktiviteten kan i sin tur leda till psykisk

och fysisk ohälsa för kvinnorna.

Lassinantti (2014, s. 210) tar upp en motståndsdiskurs som utgörs av den så kallade “positiva

avvikaridentiteten” som kan hittas hos personer med ADHD diagnos. Den positiva

avvikaridentiteten syftar till att det som anses vara avvikande även kan betraktas som något

unikt och positivt istället för något negativt och stigmatiserande. Exempel på

personlighetsdrag som tillhör denna identitet är kreativitet, snabbtänkthet och hyperfokus.

Förmågan att kunna hyperfokusera besitter en del personer med ADHD diagnos (Lassinantti

2014, s. 153). Denna förmåga innefattar möjligheten att kunna styra in sig på en sak som

engagerar en för att sedan kunna arbeta väldigt effektivt med detta. För en person med

ADHD blir därför hyperfokus en resurs.
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3. Teoretiskt ramverk

3.1 Stigmatiseringsteori

Goffman (2020, s. 8f.) beskriver fenomenet “stigma” som individens avsaknad av socialt

erkännande. Detta på grund av att hen inte kan leva upp till de identitetsnormer som råder i

samhället. Det finns tre varianter av dessa stigman, nämligen kroppsliga missbildningar,

gruppstigman samt “fläckar på den personliga karaktären”. Fläckar på den personliga

karaktären beskriver Goffman (2020, s. 26) som bland annat: viljesvaghet, psykisk ohälsa,

alkoholism och homosexualitet osv. Trots att han inte ordagrant kopplar fläckar på den

personliga karaktären till neuropsykiatriska diagnoser, som är fallet med ADHD, är det den

varianten som kommer användas i analysen. Detta eftersom den överensstämmer med ADHD

till skillnad från de andra varianterna av stigma. De andra varianterna handlar istället om

missbildningar som syns på kroppen och ras, nation och religion (ibid.) Personer som

befinner i dessa kategorier av stigma kan i sin tur bli, som Goffman (2020, s. 9) kallar det,

“socialt brännmärkta” och därmed stigmatiserade. I samhällets ögon är de avvikare och

utanför det som beskrivs som “normalt”.

Det som intresserar Goffman (2020, s. 10f.) är hur de stigmatiserade individerna hanterar en

identitet som anses vara avvikande. Inom begreppet “identitet” finns tre kategorier. Dessa är

“social identitet”, “personlig identitet” och “jagidentitet”. Social identitet har med ens

“sociala status” att göra. Inom detta begrepp finns ytterligare 2 kategorier. Den ena är

“virtuell social identitet” som pekar på förväntningar om hur man bör vara. Den andra

kategorin är “faktisk social identitet” som är de egenskaper som individen besitter samt

exponerar. När det kommer till den personliga identiteten handlar det om vad som gör

individen unik i relation till resten av omgivningen. Dessa två kategorier tillsammans med

subgrupper kan enkelt beskrivas som vad omgivningen ser och upplever. Den tredje

kategorin, jagidentiteten, däremot är individens egen självuppfattning. Samtliga tre kategorier

kommer att sättas i empiriskt sammanhang och fördjupas i analysavsnittet.

Då studien har fokus på ADHD som är ett så kallat osynlig funktionsvariation är Goffmans

(2020, s. 83) begrepp “synlighet” extra intressant. Med synlighet syftar Goffman på hur väl

man ser eller märker av ett avvikande hos individen. Han menar även att just synligheten har

stor betydelse i om individen kommer bli stigmatiserad av omgivningen eller inte. Han lyfter
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blindhet och stamning som två exempel på när avvikandet märks av tydligt, detta då de kan

uppfattas med våra intryck. Att ha psykiska svårigheter är också ett avvikande, dock

uppfattas det inte lika tydligt av samhället. Det sistnämnda stigmat stämmer bäst överens med

ADHD som är en neuropsykiatrisk funktionsvariaton. Detta eftersom ADHD varken syns

eller hörs utan snarare kan märkas av via ens handlande. Detta stämmer även överens med,

som tidigare nämnt, fläckar på den personliga karaktären.

Goffman (2020, s. 26) lyfter begreppen “misskreditabel” och “misskrediterad”. Det

förstnämnda innebär att den avvikande individen antar att omgivningen inte känner till eller

märker dess stigma. Det sistnämnda begreppet däremot innebär att individen utgår från att

omgivningen upptäckt stigmat då hen känner att det uppenbart visar sig. Det är vanligt att

båda dessa har upplevts någon gång av den stigmatiserade individen. Goffman (2020, s. 76)

menar att det inte heller är ovanligt att individen försöker dölja de egenskaper som utmärker

stigmat och därmed dölja den sociala identiteten. Detta kallas för “passering”. Det kan den

avvikande göra både medvetande såsom omedvetande.

3.2 Genusteori

Först och främst, vad är genus? Connell (2009, s. 22f.) definierar genus som “att producera

kön” och syftar då på att kvinnligt och manligt är så mycket mer än biologiska faktorer, då

det även genomsyras i sociala- och kulturella faktorer. Vi producerar kön bland annat genom

språket då vi benämner objekt, begrepp och sinnestillstånd som antingen manliga eller

kvinnliga. Exempel på detta är att klockan ses som en “hon” eller att någon “gråter som en

tjej”. Att “producera kön” hänger även ihop med Butlers (2005, s. 14 se Rosenberg)

socialkonstruktivistiska förhållningssätt. Nämligen att den sociala världen konstrueras, så

också kön och genus.

“Män är från Mars, kvinnor är från venus” med detta menar Connell (2009, s. 22f.) att det

råder en dikotomi i samhällets diskussioner angående genus. Det innebär att man delar upp

manligt och kvinnligt som två separata kategorier som skiljer sig mycket från varandra. Hon

ställer sig kritisk till detta och menar att verkligheten är mer komplicerad än så. Connell

(2009, s. 25) menar även att samhällsdiskussioner lyfter att kulturella mönster är en

avspegling av biologiska skillnader. Även här ställer hon sig kritisk och menar att det i själva

verket är samhället som riktar sig till kroppar och därmed reproducerar biologiska skillnader.
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I och med detta lyfter hon begreppet “den reproduktiva arenan”. Det innebär att det inte finns

något tydligt samband mellan att biologiska förutsättningar och sociala processer ska hänga

samman. Utan det är en arena där kroppar används i sociala processer och där vårt beteende

reproducerar dessa skillnader. Något som tyder på detta är när vi som barn socialiseras in i

våra respektive könsroller. Connell (2009, s. 129f.) lyfter exemplet med små flickor som kläs

i rosa och volanger. De förväntas vara passiva och söta. Dessutom är de snälla, artiga och gör

det de blir tillsagda. Pojkarna däremot kläs i blått och förväntas vara mer krävande och

livliga. Dessutom är de tuffare och hårdare än flickorna. Handlingar som gör eller iscensätter

kön kallar Butler (2007, s. 28) för “performativitet”. Hon beskriver dessa handlingar som

upprepningar som tillslut blir till en “ritual”. Butler (2005, s. 15f se Rosenberg) menar även,

genom att reproducera dessa skillnader behåller vi performativiteten i samhället. Det är på

detta sätt som vi installerar könsskillnader och får de att bestå. Skulle vi istället gå emot dessa

skillnader och därmed handla på ett sådant sätt som inte överensstämmer med könsrollerna

utmanar vi synen på kön, genus och sexualitet. Det behöver inte innebära stora provokationer

utan små motståndshandlingar, medvetna som omedvetna, kan leda till små förskjutningar.

Dessa kan i sin tur leda till förändring.

Att ha ett specifikt kön och genus hänger ihop med personliga erfarenheter menar Connell

(2009, s. 129). Hon menar även att det påverkar hur vi ser på oss själva, det vill säga att det

har en inverkan på den personliga identiteten. Detta fenomen skulle Butler (2007, s. 67f.)

kalla för “genusidentitet”. Hon menar att vi i, samhällets ögon, först får en personlig identitet

för att sedan utveckla genusidentiteten. Hon problematiserar detta och menar att man inte kan

få en personlig identitet och vara “begriplig” för omgivningen utan att bli könad, att få en

genusidentitet.

4. Metod

4.1 Metodologiska överväganden

Metoden som vi använt vid genomförandet av studien är kvalitativa- semistrukturerade

intervjuer. Det är en passande metod för studier som vill lyfta samt förstå fenomen. För att nå

förståelse kring fenomenen kan frågor ställas till intervjupersonerna kring hur de upplever

sina känslor och tankar (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Eftersom den här studien har som

syfte att förstå fenomenen kvinnors upplever var det en lämplig samt fördelaktig metod.
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Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att konstatera att de finns, hur de

fungerar och i vilka situationer de förekommer. Hur mycket, hur länge eller

hur ofta de finns är av mindre betydelse. (Ahrne & Svensson 2015, s. 10).

Det Ahrne och Svensson framför i citatet påvisar att kvalitativ metod är lämpad för studien,

eftersom den varken är ute efter att mäta eller få fram siffror. Den är inte heller menad för att

generalisera. Processer som sker över tid är av vikt för studien. Dessa processer följer

intervjupersonerna från den började utredningen av diagnosen och genom deras fortsatta

skoltid. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) tar upp en av den kvalitativa

intervjuformens styrkor som är att hur- och när frågorna ställs kan varieras. Den möjligheten

får man inte vid exempelvis standardiserade frågeformulär. Dessutom ger kvalitativa

intervjuer möjligheter för att uppnå en djupare kunskap kring komplexa sammanhang.

Ytterligare en av den kvalitativa metodens fördelar är att intervjupersonerna kan ge fylligare

svar, som kan bidra med en utökad beskrivning kring situationer och händelseförlopp.

Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att en frågeguide krävdes under

intervjutillfällena. Bryman (2018, s. 260) beskriver semistrukturerade intervjuer som

intervjuer med förberedda frågor som är allmänt ställda samt att ordningen kan variera.

Utöver detta finns vid en semistrukturerad intervju möjlighet att ställa följdfrågor. Lind

(2014, s. 127) förklarar att använda sig av en frågeguide under sina intervjuer kan skapa

struktur och hjälper till att få ut relevant information. Utifrån det Bryman och Lind beskriver,

har vi använt oss av detta intervjuformat för studien. Formatet är passande då struktur

underlättar möjligheten att besvara forskningsfrågorna. Autencitet och reflektion är av stor

betydelse för oss. Därför har det varit viktigt att behålla en öppenhet och en flexibilitet och

därmed inte rama in intervjuerna för mycket. På grund av dessa anledningar har

semistrukturerad intervju varit särskilt passande. Det eftersom det är ett flexibelt

intervjuformat som delvis kan skapa möjligheter för spontana och frivilliga beskrivningar

från intervjudeltagarna. Det skapar också möjligheter för att reda ut oklarheter och

motsägelser i svaren (Bryman 2018, s. 581f.). Eftersom den här studien är beroende av

teoretiska begrepp som kan vara tämligen svåra att förstå behövdes flexibiliteten som det

semistrukturerade intervjuformatet ger.

Frågeställningarnas teman inkluderas i intervjufrågorna. Intervjuguiden är uppdelad i två

centrala teman. Dessa är erfarenheter av att få och leva med en ADHD diagnos samt ett tema
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utifrån de tre teoretiska begreppen identitet, rollförväntningar och stigma. Under respektive

tema finns frågorna som utgör intervjuguiden och inom parenteser finns förslag på

följdfrågor. Intervjuguiden är inspirerad av Lassinanttis (2014) intervjuguides teman.

Intervjupersonerna fick innan intervjuerna information om hur studiens upplägg är genom ett

utskick av bilaga 2.

Under intervjutillfällena intervjuade en av oss, medan den andra antecknade och ansvarade

för inspelning av samtalet. Denna uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter gjordes för att på

ett effektivt och säkert sätt få in materialet. Det här gav även goda möjligheter för den som

intervjuade att kunna fokusera på samtalet och vara en god lyssnare till intervjudeltagaren.

Samtliga intervjuer har genomförts över videosamtal och detta har gjort med tanke på de

rådande omständigheterna med Covid-19.

Den första intervjun fungerade som en pilotintervju, vilket intervjupersonen informerades

kring och godkände. Bryman (2018, s. 332) förklarar att en pilotintervju är bra om man vill

testa sina frågor i förväg och säkerställa att de är fungerande för nästkommande intervjuer.

Pilotintervjuer är även fördelaktigt när det kommer till att ge intervjuaren en vana och

säkerhet i hur frågorna ska ställas. Pilotintervjun som genomfördes påvisade att den större

delen av frågorna i intervjuguiden fungerade väl. Det krävdes därför endast små korrigeringar

i intervjuguiden. Det visade sig även att pilotintervjun var fylld med relevant information och

citat som var lämpliga för analysen. Därför tog vi beslutet att piloten skulle behållas och

därmed tematiseras och analyseras precis som alla de andra intervjuer som genomförts.

Efter undersökningar av tidigare forskning samt efter intervjuerna genomförts, har vi tagit

beslutet att benämna ADHD som en funktionsvariation i analysen. Dels då 1177 Vårdguiden

(2019) skrivit att diagnosen kan kallas för funktionsvariation istället för funktionsnedsättning.

Men även för att merparten av de som deltagit i intervjuerna sagt att de föredrar ordet

funktionsvariation framför funktionsnedsättning eller funktionshinder. Detta har dock

motiverats på olika sätt av de olika deltagarna. Utifrån detta har vi valt att använda

benämningen funktionsvariation av respekt för deltagarna i studien. Däremot vid referat har

funktionsnedsättning använts som begrepp om det är så det stått i originalkällan.

Slutligen efter att ha sett över arbetet bestämde vi oss för att omformulera delar av båda

frågeställningarna. Den första frågeställningen löd från början “Vilka upplevelser har kvinnor
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med ADHD gällande att få och leva med en bekräftad diagnos?” och den har nu ändrats till

“Vilka upplevelser återberättar svenska kvinnor om gällande att få en bekräftad ADHD

diagnos i åldrarna 12-17 år?”Ändringen som gjorts är att “leva” togs bort ur frågeställningen

för att den delen täcks, fast på ett mer avgränsat sätt, i den andra frågeställningen redan. Den

avgränsades även ytterligare genom att specificera geografiskt område och åldersspann.  I

revisionen av båda frågeställningarna lades “återberättelser” till för att tydliggöra att

upplevelserna är tillbakablickande. Den andra frågeställningen löd från början “Hur upplevde

unga kvinnor med ADHD sin identitet i relation till rollförväntningar i skolan?”. Nu är den

istället formulerad “Vilka återberättelser ger kvinnor med ADHD om sina upplevelser av sin

identitet, i relation till rollförväntningar på dem som flickor i skolan och andra delar av

vardagen?”. Vi har lagt till distinktionen att rollförväntningarna i frågan handlar om de som

berör flickor. Under intervjutillfällena insåg vi att intressanta resonemang och berättelser om

andra delar av vardagen utöver skola hade fångats upp. För att kunna inkludera det material

som besvarade frågeställningen i andra sammanhang än skolsammanhang bestämde vi oss för

att inkludera “och andra delar av vardagen” i frågeställningen. Även mindre delar i syftet

gällande urval har ändrats i efterhand och detta beskrivs samt motiveras i nästkommande

avsnitt.

4.2 Urval

Studiens undersökningspopulation var från början kvinnor som blev diagnostiserade med

ADHD i åldrarna 12-16 och som idag är mellan 18-30 år gamla. Detta eftersom forskning

visar på att flickor generellt får ADHD diagnosen tidigast i högstadieåldrarna (SBU 2005 s.

14). Däremot valde vi att vidga det förstnämnda åldersspannet till 12-17 år. Det då flera

personer hörde av sig och ville delta trots att de fick diagnosen i 17-års ålder. Därför valde vi

att vidga det ursprungliga urvalet. Den yngsta intervjupersonen var 18 år gammal medan den

äldsta var 26 år vilket betyder att respondenterna var inom studiens urval. Dessa åldrar

eftersöktes dels på grund av etiska aspekter som tas upp i avsnitt 4.5. Den andra anledningen

till beslutet av åldersspannet beror på att kvinnorna behöver vara relativt nära i tid till det de

ska återberätta då studien förlitar sig på deras minnen. Därför blev det även ett positivt utfall

att den äldsta intervjupersonen var yngre än urvalets äldsta möjliga ålder, det vill säga 30 år. I

början var det även planerat att endast undersöka kvinnor med den kombinerade formen av

ADHD. Det ändrades dock till att istället undersöka samtliga former av ADHD, efter att

diskussioner ägt rum i en facebookgrupp där intervjupersoner eftersöktes. Diskussionerna
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kretsade kring de olika formerna av ADHD och varför samtliga former inte var inkluderade i

urvalet. Efter överväganden gjorts valde vi att inkluderada samtliga former av ADHD in i

urvalet. Detta eftersom vi strävar efter att studien ska vara inkluderande. Samtidigt vill vi att

den behåller sin avgränsning då det som inkluderats enbart är ytterligare former av ADHD.

Alltså handlar det fortfarande om samma diagnos. Beslutet kring att ändra avgränsning ledde

till att ytterligare en intervju hölls, då med en kvinna med ADD. Resten av kvinnorna som

intervjuats har den kombinerade formen av ADHD. Däremot kommer vi inte särskilja mellan

de olika formerna av ADHD i analysen.

För att komma i kontakt med dessa kvinnor lade vi ut annonser i facebookgrupper riktade till

kvinnor och personer med ADHD i första hand. “Pink Room”, “Honey and the bees” och

“ADHD Sverige” är namnet på de grupper som annonsen publicerades i. Efter intervjuerna

genomförts togs annonserna sedan bort från gruppernas sidor. I dessa grupper kan många

människor nås samtidigt och chansen att få in intervjupersoner som är representativa för

undersökningens tema är större. Genom att en viss typ av intervjuperson efterfrågas, det vill

säga kvinnor med ADHD, kan man kalla det ett strategiskt urval (Bryman 2018, s. 499). Det

eftersom urvalet tas fram på ett planerat sätt där intervjupersonerna är relevanta för studiens

frågeställningar. Ytterligare används denna form av urval för att få en större spridning så

information kring olika individers perspektiv fångas (ibid). Genom det strategiska urvalet

hittade vi två frivilliga personer som senare intervjuades. För att få in fler intervjupersoner

prövade vi ett annat urval, nämligen snöbollsurval. På detta sätt hittades ytterligare två

intervjupersoner. Snöbollsurval innebär att kontakt tas med ett mindre antal människor som

kan anses vara passande för forskningsprojektets tema (Bryman 2018, s. 245). Dessa är sedan

behjälpliga genom att de tar kontakt med relevanta personer. Vi använde oss av snöbollsurval

genom att kontakta vänner och bekanta. Genom de tagna kontakterna spreds informationen

om studiens rekrytering av intervjupersoner. Bryman (ibid.) menar att den här typen av urval

även kan ses som ett bekvämlighetsurval och sannolikheten att nå en representativitet för

undersökningsgruppen är inte stor. Slutligen gjorde vi ett sista försök till strategiskt urval då

vi lade ut annonser ännu en gång i specifika facebookgrupper. Den här gången i grupper

riktade till kvinnor med ADHD, “ADHD-systrar” och “Flickor och kvinnor med

ADHD/ADD”. I följande grupper hittades 4 intervjupersoner som senare intervjuades. För att

säkerställa att personerna är inom urvalet ställdes kontrollfrågor i början av intervjuerna kring

deras ålder nu, ålder när de fick diagnosen samt könstillhörighet.
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Vår ambition var från början att intervjua mellan 6-8 stycken personer, samt välja de första

som var frivilliga som stämmer överens med urvalskriterierna för studien.

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) beskriver att genom att intervjua 6-8 stycken

personer ur en specifik grupp ökar studiens säkerhet. Detta har vi tagit i beaktning genom att

intervjua 8 stycken kvinnor. Ytterligare något som är ett medvetet val är att inte efterfråga

individer utifrån geografiskt område. Detta för att nå fler människor eftersom vi är medvetna

om att alla inte är öppna för att ställa upp på intervjuer som dessa. Resonemang och

argumentation kring geografiskt område fortsätter i avsnittet 4.3.

I tabellen nedan presenteras de intervjupersoner som ställt upp på intervjuer:

Intervjuperson 1 22 år Kombinerad form av
ADHD

Skåne

Intervjuperson 2 22 år ADD Västra Götaland

Intervjuperson 3 21 år Kombinerad form av
ADHD

Skåne

Intervjuperson 4 23 år Kombinerad form av
ADHD

Skåne

Intervjuperson 5 26 år Kombinerad form av
ADHD

Västra Götaland

Intervjuperson 6 18 år Kombinerad form av
ADHD

Stockholm

Intervjuperson 7 24 år Kombinerad form av
ADHD

Stockholm

Intervjuperson 8 22 år Kombinerad form av
ADHD

Värmland

4.3 Tillförlitlighet

En aspekt som medför säkerhet till studien är dess transparens. Det innebär att det finns en

genomskinlighet där forskaren är tydlig med de steg- och de val som tas i processen, även om

de kan anses som felaktiga. Studien ska dessutom vara möjlig att analysera och kritisera

(Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Denna studies transparens visas genom att vi presenterar de

steg som tagits i forskningsprocessen. Ett exempel på steg som valts i processen är att ha ett
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urval på 8 stycken personer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) antyder på att ha

mellan 6-8 stycken intervjupersoner medför en säkerhet för studien. Trots den ökade

säkerheten med 6-8 intervjupersoner, krävs det många gånger över 10 personer för att skapa

en mättnad, det vill säga att materialet representerar hela målgruppen. Om 6-8 räcker för att

uppnå en säkerhet och om 10 personer räcker för att uppnå en mättnad kan även ifrågasättas.

Det här eftersom målgruppen är stor och komplex. Vårt mål med studien är dock varken att

uppnå en säkerhet eller mättnad. Däremot är ett av målen att kunna identifiera mönster och

kopplingar till teori och därav behövs ett flertal respondenter. Trots att mättnad många gånger

är önskvärt i en studie var det ett medvetet val att endast intervjua 8 stycken personer. 8

intervjupersoner är också rimligt för att noggrant kunna analysera materialet inom den

begränsade tidsramen.

Validitet och reliabilitet är centrala inom diskussioner kring studiens tillförlitlighet (Bryman

2018, s. 465). Dessa två begrepp är främst aktuella att använda vid kvantitativ forskning där

mätningar är av större intresse. Reliabilitet handlar om huruvida samma resultat kan

framställas om undersökningen görs på nytt. Validitet handlar om det som undersökningen

avsetts undersöka är detsamma som det som faktiskt undersökts och om det finns ett kausalt

förhållande (ibid. s. 72f). Dessa begrepp kan enligt Bryman (2018, s. 465) anpassas inom den

kvalitativa forskningen genom att slå ihop dessa begrepp och utgå från dem samtidigt. De

begrepp som används inom kvalitativ forskning är extern- och intern reliabilitet och extern-

och intern validitet. Dessa passar kvalitativ forskning bättre då de lägger mindre betydelse i

mätningen som anses mer viktig i kvantitativ forskning. Det som kan anses krävas för att

uppnå extern reliabilitet är att forskaren som upprepar undersökningen behöver ta en liknande

social roll som den första forskaren gjorde. Vi har valt att ta en social roll som innefattat

opartiskhet, empati, respektfullhet med fokus på att höra intervjupersonens historia och inte

att möta denne i någon form av diskussion. Genomförs det inte på detta sätt kan inte de två

undersökningarna jämföras. För att uppnå intern reliabilitet ska forskare komma överens om

hur saker och ting ska tolkas. Vi utgår därför från de utvalda teoretikernas tolkningar. Dessa

teoretiker presenteras i kapitlet teoretiskt ramverk medan tolkningarna presenteras i analysen.

Teoretiska idéer och forskarens observationer ska ha en god överensstämmelse för att intern

validitet ska uppnås (Bryman 2018, s. 465). Detta har vi uppnått genom att teoretisk

beredskap funnits vid framställandet av intervjuguide och under insamlandet av empirin. Den

interna validiteten blir lägre på grund av att den insamlade empirin förlitar sig på

intervjudeltagarnas minnen av tidigare händelser. Det här på grund av att det finns en risk att
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intervjudeltagarna antingen kan minnas fel eller har glömt information. Att använda minnen

kan dock också anses som en styrka till den interna validiteten då det funnits utrymme för

dem att reflektera kring sina minnen. För denna studie har intervjudeltagarnas egna

reflektioner varit viktiga för att de ska kunna göra egna kopplingar till begrepp såsom stigma

och rollförväntningar. Studiens externa validitet blir svag då Bryman (2018, s. 466f.)

förklarar att begränsade urval inte möjliggör för att resultat kan generaliseras. Dock är det

inget som påverkar eftersom vår ambition med studien, som nämnts i tidigare avsnitt, inte är

att generalisera, utan att uppmärksamma kvinnors upplevelser.

Intervjupersonerna har i efterhand fått ta del av transkriberingen som skett efter

intervjutillfället. I och med det har alla deltagare i studien getts möjlighet att korrigera i

empirimaterialet gällande de själva. Detta kallas för återkoppling till fältet eller respondent

validation (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Detta är också viktigt då det, för flera av dem, var

flera år sedan de fick diagnosen samt gick i skolan. Genom att intervjupersonerna läser

materialet igen och återkopplar kan de inte bara rätta delar som eventuellt blivit

missförstådda utan kan även lägga till relevant information. Genom det här har vi försäkrat

oss att empirin stämmer överens med intervjudeltagarnas egna sanningar.

Ytterligare något som medför en säkerhet till studien är triangulering. Svensson och Ahrne

(2015, s. 25f.) beskriver triangulering som en kombination av exempelvis metoder, olika data,

teoretiska perspektiv eller forskare. Detta görs för att komma fram till en mer objektiv eller

korrekt beskrivning av fenomen. Vi har genomfört en triangulering genom att empirin som

insamlats har tolkats och analyserats med hjälp av olika medel. Bland annat med hjälp av

tidigare forskning, men också med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och begrepp som

finns i teoriavsnittet och kunskapsläget. Teorin har applicerats genomgående i analysen och

likaså tidigare forskning. Utöver detta har brukarberättelser och information från Borg

Skoglund (2020) och Lassinantti (2014) använts vid trianguleringen för att stärka studiens

empiri eller tillföra nya perspektiv. Genom att komma fram till liknande eller samma resultat

med hjälp av triangulering blir studiens resultat mer trovärdigt (Svensson & Ahrne 2015, s.

26).
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4.4 Bearbetning & analys

Som tidigare nämnts i avsnittet 4.1 var det en av oss som intervjuade medan den andra

ansvarade för att anteckna och spela in samtalet. Transkriberingen skedde antingen direkt

efter eller så tätt inpå intervjutillfället som möjligt. Att börja transkribering så fort som

möjligt är positivt menar Öberg (2015, s. 63) eftersom intrycken från intervjun är färska i

minnet. Transkriberingen gjordes på följande sätt, att intervjuanteckningarna skrevs över

samtidigt som den inspelade intervjun avlyssnades och kompletterade de redan förda

anteckningarna. Vid transkribering lades mest vikt vid att få med vad intervjupersonerna

berättade och på vilket sätt det berättats, det vill säga med deras specifika ordval. Öberg

(2015, s. 51) menar att det kan vara nödvändigt att justera intervjudeltagarnas språk en aning

för att göra den mer läsvänlig, men också för att personen ska framföras på ett rättvist sätt. Av

samma anledningar valde vi att justera transkiberingarnas språk med beaktningen att

innebörden ska vara detsamma. Efter att detta hade gjorts skickades det transkriberade

materialet till intervjuns deltagare för godkännande. De fick även chansen att revidera och

korrigera sina uttalanden i materialet. Samtliga har godkänt det transkriberade materialet och

ingen ville göra någon ändring i det.

För att senare kunna påbörja sortering av materialet krävdes det först en ordentlig

djupdykning i studiens insamlade material och flera försök till att se det ur nya perspektiv

som om man aldrig tidigare läst igenom det. Till en början ska den enklaste sorteringen göras

i materialet, vilken är den som görs utefter intervjuguidens frågor eller andra naturligt

förefallande rubriker (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 223). Vi påbörjade sorteringen så fort

samtliga intervjuer hade genomförts. Medan sorteringen pågick hittade vi tidigt mönster och

variationer i deltagarnas svar.

Efterhand kom nästa steg i bearbetningen där materialet skulle ses över mer detaljerat.

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 224) säger att denna del i processen kallas för kodning

och innefattar att detaljerna i intervjudatan ska avläsas som en sammanfattning eller översätta

olika delar i materialet. När detta genomförts ska dessa detaljer i materialet överföras och

kopplas till viktiga teoretiska begrepp och perspektiv. Kodningen ska först ske mer spontant

för att sedan smalna av till en mer selektiv och fokuserad kodning utifrån inläst teori och

tidigare forskning. Vi avläste först det insamlade materialet utifrån intervjuguidens

förbestämda teman och frågeställningar. Sedan började kopplingar göras mellan de utvalda
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teoretiska begreppen, tidigare forskning och intervjudeltagarnas svar. Vid den mer detaljerade

sorteringen upptäcktes ytterligare mönster och kopplingar som var mindre synliga. Även

upptäckter som vi var mindre förberedda på hittades i denna delen av processen. Under

sorteringens gång prioriterades vissa delar till analysen och andra delar prioriterades bort.

Denna reducering var nödvändig att göra då allt insamlat material inte kunde få utrymme i

detta examensarbete. Däremot försökte vi trots detta fånga helheten och ge materialet rättvisa

med det utvalda delarna.

En abduktiv analysstrategi har använts vid bearbetning av empirin. Svensson (2015, s. 219)

beskriver abduktion som ett växelspel mellan induktiv och deduktiv ansats. Det vill säga att

man bestämmer teoretiska begrepp redan i början när empirin ska insamlas. Detta stämmer

väl överens med studien då vi inspirerats redan i ett tidigt skede av teoretiska begrepp som

sedan varit med och format forskningsfrågorna i intervjuguiden. Däremot är inte dessa

teoretiska begrepp helt och hållet fastställda. Precis som Svensson (ibid.) beskriver kan de

teoretiska utgångspunkterna förändras och modifieras under tidens gång. Lind (2014, s. 128)

säger att en abduktiv analysstrategi innebär att det kontinuerligt riktas intresse mot både de

teoretiska utgångspunkterna och den insamlade empirin. Även detta stämmer väl överens

med vårt arbetssätt då vi parallellt tittat tillbaka på de teoretiska utgångspunkterna samt den

insamlade empirin. Teorin har funnits där för att kunna ge förståelse, förklaring och för att

hjälpa till att finna mönster. De teoretiska perspektiv som valdes till en början, nämligen

stigmatiseringsteorin och genusteorin har behållits.

Eftersom abduktiv analysstrategi har använts har vi haft en öppenhet för ny teori och

forskning. Därför har en del teoretiska begrepp ersatts. Exempel på ett teoretiskt begrepp som

från början var tänkt att användas var “heterosexuella matrisen” med Butler (2007). Vi

upptäckte ganska snabbt vid insamlingen av empiri att det skulle bli till en långsökt koppling,

därmed passade Connells (2009) beskrivning kring “könens dikotomi” bättre. När det gäller

Goffmans (2020) stigmatiseringsteori har begrepp valts ut efter hand, i relation till de mönster

som kunnat hittas i empirin. Dessutom har kunskapsläget fyllts på med mer forskning efter

hand då vi upptäckt den som användbar. Det för att kunna koppla och tyda mönster i

intervjudeltagarnas berättelser. Ett mönster som vi inte var förberedda på att finna i

intervjudeltagarnas berättelser var exempelvis det som Lassinantti (2014) beskriver som

“positiv avvikaridentitet”. I och med att vi fann begreppet intressant samt att det kunde

tillföra ytterligare en dimension till analysen valde vi att tillägga detta från Lassinantti.
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4.5 Etiska överväganden

I valet av hur studien ska genomföras bör flera aspekter vägas in. Till att börja med kan en

överblick över vilken samhällsnytta forskningen kan bidra med vara en aspekt att se till.

Detta gör vi genom att bidra med ett ljus över kvinnors historier som länge varit i skugga av

männen. Svensson och Ahrne (2015, s. 29) säger att det också finns forskningsetiska

principer som säger att de människor som studeras, ska bli respekterade som människor.

Dessa människor har också mänskliga rättigheter som ska beaktas. En annan av principerna

säger att de människor som studeras inte får ta skada eller råka illa ut på grund av sitt

deltagande. Samtliga av dessa faktorer har vi tagit i beaktning vid utformningen av studiens

intervjuguide och vid intervjutillfällena. Intervjufrågorna är öppna och tillåter deltagarna att

dela med sig av det som känns tryggt och bekvämt för dem. Det här har även klargjorts för

intervjudeltagarna både i informationsbrevet (bilaga 2) och i början av intervjun. När

intervjudeltagarna hade svårigheter att svara eller inte helt förstod frågan, försökte vi hjälpa

till med följdfrågor och förklaringar. Om intervjudeltagaren fortfarande hade svårigheter att

besvara frågan gick intervjun vidare till en annan fråga för att senare återkomma till frågan

igen om deltagaren ville det. Det lades stor vikt vid att inte pressa någon intervjuperson till

något.

Svensson och Ahrne (2015, s. 30) säger att maktrelationer kan bli till genom att de som

studeras på något sätt kan anses vara särskilt utsatta eller känsliga. På grund av detta har vi

bland annat valt att studera kvinnor som är över 18 år och deras återberättelser, istället för att

intervjua minderåriga. Även fast de som intervjuats varit vuxna har vi på ett aktsamt sätt

genomfört intervjuerna. En annan aspekt vid genomförandet av studien är maktförhållandet

mellan forskaren och den som studeras. För att skydda den med mindre makt och som

eventuellt kan räknas som utsatt eller sårbar kan och bör anonymisering användas (Svensson

& Ahrne 2015, s. 30). Ytterligare aspekter som är viktiga ur ett etiskt förhållningssätt är

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2018, s. 170f.).

Samtliga av dessa aspekter togs i beaktning redan vid rekrytering av intervjupersoner då

rekryteringsbrevet (bilaga 1) publicerades i diverse facebookgrupper. Intervjupersonerna har

fått läsa sig till i både rekryteringsbrev och i informationsbrev att deras svar kommer

anonymiseras. Även att deras svar endast kommer användas till forskningens syfte. I början

av intervjun har samtliga intervjupersoner fått svara på två kontrollfrågor, båda gällande

samtycke. Samtycket gäller deras deltagande i studien samt kring inspelning av intervjun.
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Även informationskravet är uppfyllt. Detta genom att intervjupersonerna informerats kring att

deltagandet i studien är helt frivilligt. Dessutom att de kan hoppa av och därför avbryta sitt

deltagande när de vill utan att ange skäl för detta. Bryman (2018, s. 170) menar att

intervjupersoner ska informeras kring vilka moment som ingår i sitt deltagande i studien.

Även detta har presenterats tydligt för intervjupersonerna. Först kortfattat tillsammans med

forskningsfrågorna i rekryteringsbrevet för att sedan fördjupas i informationsbrevet. För att

ytterligare stötta deltagaren i den ojämna maktbalansen har intervjufrågorna förtydligats och

begrepp har förklarats, vilket ger deltagaren mer kunskap och därmed en bättre ståndpunkt.

5. Analys

5.1 ADHD som ett socialt brännmärke

Ett mönster som vi kunnat hitta gällande diagnostisering är att utredning inleds på grund av

avvikande beteende av något slag som antingen personen själv eller någon i dennes närhet

upptäckt. Av de avvikande beteendena verkar även tilläggsproblematiken utgöra några av

dessa. Flera av intervjupersonerna berättar om psykisk ohälsa i form av ångest, panikattacker,

självskadebeteenden, depression och självmordstankar som anledning till att deras

utredningar inleddes. Intervjuperson 8 beskriver anledningen till att hon blev utredd för

ADHD diagnos på följande vis:

Redan när jag var 10 så misstänkte vi att jag hade diagnosen då både min

mamma och systrar hade gjort utredningar innan det så då var det en ganska

snabb slutsats… men vad som fick oss att faktiskt agera på min diagnos var att

en extrem depression som jag fick vid 11 års åldern och det ledde så långt till

skadebeteende och när det går så långt, då är det dags att göra någonting

(Intervjuperson 8).

Som man kan se i citatet ovan så var intervjuperson 8s tilläggsproblematik depression som

sedan ledde in på självskadebeteende. Dessutom att både hon och familjen misstänkte att

hennes psykiska ohälsa kunde bero på en ADHD diagnos. Intervjuperson 4 däremot hade
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ingen i hennes omgivning som anade att hon hade en diagnos, hon blev istället medveten om

att hon hade en ADHD diagnos på annan väg.

Jag har aldrig haft någon tanke på det, ingen annan heller egentligen, varken

mina föräldrar eller lärare eller så [...] vi satt bara hemma och käka och sen

lutade jag mig tillbaka så fick jag, jag trodde att jag fick en hjärtattack, så vi

åkte in till sjukhuset med mig, för att jag kunde liksom inte andas och jag

kände ett tryck för bröstet och var helt svimfärdig och så sa de sen att jag

hade fått en panikattack och det tyckte vi alla var jättekonstigt och då

rekommenderade de att man skulle gå till BUP (Intervjuperson 4).

Goffman (2020, s. 9) presenterar tre varianter på stigman däribland finns en som heter

“fläckar på den personliga karaktären”. Denna variant syftar till att beskriva avvikelser som

inte syns hos en person, exempelvis psykisk ohälsa, som leder till stigmatisering (ibid. s. 26).

Därmed kan de intervjupersoner som fick en ADHD utredning till följd av psykisk ohälsa

sägas ha “fläckar på den personliga karaktären” genom detta. Goffman (2020, s. 9) nämner

även begreppet “socialt brännmärkta”, vilket används för att namnge stämpeln på en person

som avviker från normen får. Diagnostiseringen för intervjudeltagarna kan i sig anses som att

bli “socialt brännmärkt” och därmed stigmatiserad. Några intervjudeltagare hade andra

anledningar till att utredning inleddes. Dessa anledningar berodde inte på tilläggsproblematik

till diagnosen, snarare berodde de på annan form av avvikande beteenden. Exempelvis

nämndes problem i skolan i form av bland annat koncentrationssvårigheter som anledning till

att utredning inleddes i vissa av de andra intervjupersonernas fall. En av dessa personer är

intervjuperson 1. Hon beskriver dessutom att det var hennes lärare som anade att hon hade en

ADHD diagnos.

Jag har ju alltid märkt att jag har varit mycket typ spralligare, mer rastlös,

kan inte koncentrera mig då, asså i skolan [...] och sen när det verkligen blev

problem så som när jag kom efter i skolan med flera månader och såhär, då

tog vi ju tag i det på riktigt. Då prata min mamma med lärarna och så var det

lärarna som misstänkte att jag hade det (Intervjuperson 1).

Även om samtliga inte fick en utredning på grund av just psykisk ohälsa kan ändå alla

deltagare sägas ha fläckar på den personliga karaktären. Det här eftersom ADHD diagnosen i
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sig dessutom kan kopplas till detta begrepp. ADHD i sig är en diagnos som innefattar flertalet

avvikande beteenden. Det är just därför som diagnosen även kan kallas för en

funktionsvariation. När en person fungerar annorlunda jämfört med mängden kan den, som

redan nämnts, anses ha fläckar på den personliga karaktären.

Goffmans begrepp fläckar på den personliga karaktären och social brännmärkning kan även i

sig själva utifrån den negativa klangen anses bidra till stigmatisering av målgruppen. Därför

vill vi tillägga att det är begrepp som används i studien för att erkänna kvinnornas egna

upplevelser av att vara stigmatiserade. Samtidigt vill vi understryka att även om begreppen

som Goffman valt för att beskriva denna mindre synliga variant av avvikanden är negativ,

finns det även gott om positiva aspekter i att avvika. Att fungera annorlunda än mängden

behöver inte i alla sammanhang anses som något negativt.

Angående den sociala brännmärkningen vid en diagnostisering har många av

intervjudeltagarna även beskrivit den med positiva aspekter. De flesta beskriver det som att

det blev en lättnad att få diagnosen. Det blev en lättnad eftersom det medförde en förklaring

och därmed även mer förståelse, både för sig själva men också från sin omgivning. Några

intervjupersoner har känt att de blivit mer självsäkra med diagnosen och därefter vågat vara

sig själva i större grad. Intervjuperson 5 förklarar lättnaden av att få sin diagnos på detta sätt:

På ett sätt kändes den ändå bra för då visste jag på något sätt vad “felet var”

[...] då kan jag på något sätt veta hur jag ska hantera det på än att liksom

bara leva i ovisshet [...] och då kan man ju på något sätt få verktyg och kanske

liksom lära sig att hantera det på något vis och istället använda det som en

resurs eller asså liksom att det blir en tillgång i ens liv än att känna att det är

ett hinder (Intervjuperson 5).

5.2 Skolan som ett exkluderande system

“Fläckar på den personliga karaktären” syns hos samtliga intervjudeltagare på ett eller annat

sätt. Många av intervjupersonerna berättade att de inte trivdes i skolan under vissa perioder.

Några berättade om koncentrationssvårigheter och om hur de inte presterade som sina övriga
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klasskompisar gjorde. Andra berättade istället om hur de upplevde att det inte passade in och

att svårigheter i de sociala aspekterna av skolgången gjorde att de inte trivdes. Intervjuperson

5 berättar om känslan att inte passa in, redan i väldigt ung ålder, på grund av sociala koder

och att hon därför kände sig utstött.

Under de första åren i skolan, asså typ upp till mellanstadiet, skulle jag säga,

då hade jag ju inte så mycket kontakt med mina klasskamrater och hade lite

svårt med de här sociala bitarna, kunde inte ta initiativ till att kanske hitta på

saker med dem och sånt… asså jag var väldigt utstött, skulle jag säga, de

märkte att jag på något sätt var annorlunda och då ville de liksom inte vara

runt mig (Intervjuperson 5).

Borg Skoglund (2020, s. 76ff.) informerar genom sina insamlade brukarberättelser att unga

flickor med ADHD ofta känner sig utanför och annorlunda och inte passar in i samhällets

strukturer på det sättet som de fungerar. Dessutom visar brukarberättelserna på att flickor med

ADHD oftare har svårigheter i sociala sammanhang än de flickor utan diagnos.

Intervjuperson 6 i denna studie upplevde utanförskap under sin skoltid och lyfter det genom

att bland annat säga “Det är ingen som vill vara med den udda tjejen i skolan”. Intervjuperson

6 säger även, likt Borg Skoglunds (2020) intervjupersoner att “Man är i ett system som inte är

skapt för en”. Det här kan tänkas bero på att personer med ADHD har ett annat sätt att

fungera på men som nödvändigtvis inte är sämre än andras sätt att vara. I skolsystemet anser

vi att det däremot blir extra tydligt att de med ADHD har en funktionsvariation då systemet

kan anses vara mindre tillåtande för funktionsvariationer. Funktionsvariation innebär att en

person på gott och ont fungerar annorlunda än mängden. Med det sagt kan de alltså besitta

styrkor som andra inte har (1177 Vårdguiden 2019). Dessa aspekter av utanförskap som

personer med funktionsvariation upplever kan också ses som avvikelser i form av det tidigare

nämnda begreppet fläckar på den personliga karaktären. I förhållande till avvikelserna

berättade alltså intervjudeltagarna om personliga upplevelser av att känna sig stigmatiserad.

Dessa upplevelser kan tänkas bero på att man visar de faktiska egenskaper som man besitter

som är avvikande från normen. Det som Goffman (2020, s. 10) kallar för ens “faktiska

sociala identitet” som är en av de kategorier inom ens “sociala status”. Intervjuperson 2

berättade hur hon på flera håll upplevde stigmatiseringen ständigt då hon varken passade in

bland tjejerna eller i, som hon kallar det, “duktig flicka mallen”. Inte heller passade hon in
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bland killarna, varpå hon sade “Det är en dragkamp hela tiden där man inte platsar in

någonstans”.

Svensk skolpolicy säger att man inte får exkludera elever från det gemensamma klassrummet

för att undervisa de separat (Hjörne & Evaldsson 2015, s. 627). Trots detta har flera av

intervjupersonerna uppgett att de fått undervisning i mindre grupper på grund av sin diagnos

under delar av sin skoltid. Ett gemensamt drag som har kunnat hittas i några av

intervjudeltagarnas återberättelser är att det finns både positiva och negativa aspekter i att bli

undervisad separat. Det positiva uppgavs vara det extra stödet och bekvämligheten i att vara i

en mindre grupp. Intervjuperson 5 berättade att hon trivdes då hon kände social samhörighet

med de andra eleverna i gruppen. Det var i denna gruppen som hon kände sig som mest

hemma då hon kände sig stigmatiserad i det större klassrummet. Andra intervjudeltagare

kände sig däremot stigmatiserade när de befann sig i de mindre grupperna, efter att ha

exkluderats från det större klassrummet. Både intervjuperson 3 och intervjuperson 8 delade

med sig av upplevelser kring att i jämförelse med sina klasskamrater känna sig utpekad,

vilket också kunde kännas skamligt. Intervjuperson 8 uttryckte känslan av vara utpekad på

följande vis:

Det blev så pass rörigt i klassrummet att jag fick ett separat studierum, varje

lektion [...] det var bekvämt för jag fick möjlighet att resa mig upp och gå runt

i rummet om jag så behövde men det var det där, att nu är jag ännu mer

utpekad än alla andra, som behöver så mycket specialbehandling så att jag

inte ens behöver vara i klassrummet, så det var underlättande för mig men i

det sociala blev det fel ändå (Intervjuperson 8).

Detta kan tolkas med hjälp av Goffmans (2020, s. 9) begrepp “misskrediterad” som innebär

att individen utgår från att omgivningen upptäckt dennes stigmatiserade position. Goffman

(2020, s. 83) menar även att avvikandets “synlighet” avgör om individen kommer att bli

stigmatiserad av omgivningen eller inte. I ett fall där en elev exkluderas från det

gemensamma klassrummet för att placeras i en mindre grupp blev det synligt för

omgivningen att personen sticker ut. Intervjupersonerna delade med sig av känslan av att vara

misskrediterade när de sade att de känner sig utpekade. Intervjuperson 6 var inte exkluderad

från det gemensamma klassrummet men kände också känslan av att vara misskrediterad.

Detta upplevdes då hon tog pauser från lektionerna på grund av koncentrationssvårigheter.
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När hon lämnade klassrummet upplevde hon att de andra eleverna tyckte att hon var konstig

eftersom de gav henne blickar.

5.3 Den duktiga flickan på den reproduktiva arenan

Intervjuperson 1 berättade att den mindre gruppen hon placerades i bestod av sex killar och

en annan tjej. Hon kände sig malplacerad då gruppen främst bestod av killar. Detta på grund

av att hennes uppfattning är att det finns olika förväntningar på tjejer och killar. Hon tyckte

sig inte passa in i den mindre gruppen då hon som tjej inte tilläts agera som killarna gjorde.

Hon menade att killarna fick stöka och bråka mer än henne utan att bli tillsagda av lärarna. I

det gemensamma klassrummet kände hon sig inte heller hemma då hon inte var som de andra

tjejerna där. De andra tjejerna satt stilla, var skötsamma och presterade bättre. Detta

instämmer även ytterligare en intervjudeltagare med.

Nackdelen är att tjejer har större krav som de måste uppfylla. Killarna får

vara precis som de är, oavsett om de är pratiga eller tysta. Tjejer får istället

höra att de antingen pratar för mycket eller för lite. Tjejerna blir ju mer

tillsagda (Intervjuperson 2).

Förväntningarna är olika för tjejer och killar, vilket kan tänkas bero på de rådande

dikotomierna i samhället när det gäller genus. Dikotomierna beskrivs som två separata

kategorier som skiljer sig mycket från varandra och syftar då på manligt och kvinnligt

(Connell 2009, s. 22f.). Det är även sådana skillnader som intervjuperson 1 och 2 antyder på

att de märkt av i skolan. Connell (2009,  s. 25) menar att det inte finns något tydligt samband

mellan biologiska skillnader och sociala processer. I och med detta lyfts begreppet “den

reproduktiva arenan” som innebär att våra kroppar används i sociala processer där våra

beteenden reproducerar dessa skillnader. Redan som barn tilldelas individer sina respektive

könsroller som de förväntas leva upp till.

Vi får lära oss att vi ska vara på ett sätt medan killarna ska vara på ett annat

sätt [...] Jag var den typiska tysta flickan som sitter längst bak i klassrummet

och räckte aldrig upp handen. Jag var glad, tyst och blyg och när jag väl kom
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hem tog jag ut allting. Det var då jag fick andas och släppa ut

(Intervjuperson 3).

Citatet ovan kan anses vara ett exempel på där en av intervjupersonerna levde upp till

förväntningarna genom att reproducera könsroller. När intervjupersonen satt längst bak som

flicka i klassrummet och inte tog plats gjorde hon det andra förväntade sig av henne. Connell

(2020, s. 129f.) menar att det tillhör kvinnorollen att vara artig och passiv, vilket stämmer

överens med intervjupersonens berättelse. Genom att vara “den typiska tysta flickan” som

intervjuperson 3 beskrev sig själv, upprätthålls normer inom kvinnorollen. Enligt Butler

(2007, s. 28) skapas kön när normerna upprätthålls. Det kallar hon för “performativitet”.

Performativiteten skapas genom att handlingar återupprepas så pass många gånger att det blir

till en “ritual”. Resonemang om performativitet i förhållande till intervjupersonernas

erfarenheter fördjupas mer i nästa avsnitt.

5.4 Den faktiska sociala identiteten som en hemlighet

Jag skämdes väl lite över det beteendet jag hade hemma och skulle absolut

inte vilja visa det för någon utomstående och då blev det istället att jag blev

jätteintrovert… för jag tänkte att om jag blir såhär lite arg eller lite glad så

vet jag inte vart det slutar. Det kan ju spåra ut… så jag tror att jag passade

ännu mer i den förväntade rollen som tjej i skolan… tyst, liten och duktig

liksom (Intervjuperson 4).

Performativiteten syns då intervjuperson 4 berättar om hur hon aktivt gjorde ett val av att

följa förväntningarna på henne som flicka. Hon levde upp till förväntningarna genom att vara

“tyst, liten och duktig”. Samtliga intervjudeltagare har delat med sig av tillfällen då de har

följt normerna, medvetet men även omedvetet. De har alltså vid de tillfällena tillämpat

performativitet genom att skapa och upprätthålla könsnormer. Även om alla intervjupersoner

någon gång tillämpat performativiteten har få av dem uttryckligen sagt att det skett vid

upprepade tillfällen. Därav kan slutsatsen om performativitet som resulterar i en form av

ritual inte dras från samtliga intervjudeltagares berättelser. Däremot kan en sådan slutsats dras

utifrån det intervjuperson 4 genomgående berättat i sin intervju kring att ständigt anpassa sig

efter normerna. När intervjuperson 4 berättade om skammen i att visa den hon var hemma för
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utomstående resulterade det i något som kallas för “passering”. Det här då hon aktivt visade

sig “jätteintrovert” hellre än att visa den riktiga sidan av sig själv. Goffman (2020, s. 76)

beskriver passering som när den avvikande individen försöker dölja de egenskaper som kan

leda till stigma. Stigmat kan därmed leda till att den faktiska sociala identiteten, det vill säga

ens sanna jag, exponeras.

De sidor av sig själv som intervjuperson 4 förklarar att hon inte ville visa för omgivningen

handlade om hennes problematik med känslohantering och aggressionsproblem. Bertilsdotter

Rosqvist och Arnell (2018, s. 112) beskriver att kvinnor med ADHD diagnos kan ha svårare

att leva upp till rollförväntningar på de som kvinnor. Det på grund av våldsamt och

okontrollerat beteende. Genom att intervjuperson 4 inte visar dessa faktiska egenskaper visar

hon istället den så kallade “virtuella sociala identiteten”. Goffman (2020, s. 10f.) menar att

den virtuella sociala identiteten pekar på de egenskaper som förväntas av en. Intervjuperson 4

visar alltså denna form av identitet genom att följa normerna. Bertilsdotter Rosqvist och

Arnell (2018, s. 121) menar att kvinnan med ADHD kan försätta sig i bättre position i

omgivningens ögon om hon anpassat sig efter samhällets förväntningar på kvinnor. Genom

att visa sin virtuella sociala identitet istället för sin faktiska sociala identitet kan kvinnan

alltså anses försätta sig i en mindre utsatt position. Det intervjuperson 8 berättade kan också

tolkas som att hon använt passering då hon sade “Jag aktiverar medvetet ett filter och blir

därmed den tysta, blyga i andras ögon… för att egentligen är jag en tornado på insidan”. På

så sätt anpassade sig intervjupersonen också efter samhällets förväntningar på kvinnor. Det

som intervjupersonerna berättar gällande att använda sig av passering kan även kopplas till

det Skoglund (2020, s. 81) skriver om att det är vanligt hos flickor med ADHD att försöka

dölja sina svårigheter.

5.5 Motståndskraftiga flickor

Både intervjuperson 1 och 7 hade precis som intervjuperson 3 problem med känsloreglering

och aggressionsproblem som följd av ADHD diagnosen. Intervjudeltagarna 1 och 7 gjorde

dock inga aktiva val för att dölja denna tilläggsproblematik. De båda antog att omgivningen

visste om deras avvikande beteenden. Vilket innebar att de var misskrediterade i den

bemärkelsen som Goffman (2020, s. 26) menar betyder att individen antar att omgivningen

märkt av ens avvikelse. Trots detta gjorde ingen av dem ett aktivt val att försöka använda
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passering för att dölja dessa beteenden. Istället fortsatte intervjuperson 1 att hamna i bråk och

intervjuperson 7 fortsatte få okontrollerade vredesutbrott. Intervjuperson 1 beskrev under sin

intervju åren då hon hade som mest aggressionsproblem på följande vis,

Jag bråkade med allt och alla verkligen [...] Jag blir väldigt lättretlig och

därav aggressionsproblemen då, medans andra bara kan “eh nej det är inte

värt det” eller liksom diskutera för sin sak. Jag kan liksom inte det, utan vet

jag att jag har rätt om någonting eller jag tycker motsats av vad någon tycker,

asså då attackerar jag, så då blir det liksom som att jag utagerar så mycket,

och jag har så mycket känslor och agg inom mig så jag vet typ inte hur jag ska

hantera det, så då blir det liksom att man ja… bråkar, slåss, skriker, vad man

nu gör (Intervjuperson 8).

Intervjuperson 7 beskrev däremot sina vredesutbrott på detta sätt,

Det var framförallt vredesutbrott som jag inte kunde kontrollera och, men asså

jag var liksom, och är, en ganska snäll, social tjej i vanliga fall, men så ibland

så kunde jag bli så ruskigt jäkla arg och förstod inte varför och det liksom, ja

man fick typ såhär blackout och det svartnade för ögonen och det gick från

noll till hundra (Intervjuperson 7).

Dessa ageranden som intervjuperson 1 och 8 beskriver i sina citat kan tolkas som

motståndshandingar till de rådande normerna då det inte stämmer överens med den kvinnliga

könsrollen. Butler (2005, s. 15f. se Rosenberg) menar att utmana könsroller kan leda till en

skiftning i synen på kön, genus och sexualitet. Även små motståndshandlingar som är

omedvetna kan påverka hur kvinnorollen betraktas. Intervjuperson 2 beskrev också en

omedveten form av motståndshandling. Hon förklarade nämligen valet av att klä sig i

badbyxor istället för bikinitrosor då hon inte tyckte om hur materialet satt mot huden.

Skoglund (2020, s. 121) menar att personer med ADHD kan vara känsliga för kroppsliga

sensationer däribland hur kläder sitter på kroppen. Intervjupersonen bar inte badbyxor som ett

aktivt val i syfte att gå emot normerna. Däremot blev konsekvensen av hennes val en

motståndshandling i sig eftersom att bära badbyxor inte stämmer överens med kvinnorollen.

Hon berättade även att hon kände sig utstickande i denna situationen jämfört med de övriga

tjejerna. Flera intervjupersoner har delat med sig av motståndshandlingar som grundat sig i
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olika sätt att ta plats på. Några av dem har berättat att de upplever sig själva som någon som

står på sig och argumenterar för sin sak, vilket de upplevt att andra tjejer inte gör på samma

sätt. Några har även återberättat hur de inte kunde vara tysta och sitta still i klassrummet.

Dessa två exempel skulle kunna anses som maskulina drag eftersom handlingarna visar på

motsatsen till att vara passiv som enligt Connell (2009, s. 129f.) är en förväntan på kvinnan.

Intervjupersonerna har genom dessa beteenden utmanat de rådande normerna. Resultatet av

det har kunnat bli en skiftning i omgivningens syn på kvinnorollen även om det inte var

intervjupersonernas syfte med motståndshandlingen.

Ett mönster som upptäckts är att några av intervjupersonerna upplever att de besitter sådana

maskulina drag. Det har lett till att de på ett eller annat sätt har beskrivit sig som “pojkflicka”

i bemärkelsen av att de känt starkare tillhörighet med pojkarna eller fått höra att deras

beteenden liknar pojkarnas mer än flickornas. Intervjuperson 4 är en av dessa personer och

hon beskrev hur hon hellre ville rätta sig efter killarnas normer snarare än flickornas.

Jag var väldigt pojkflicka när jag var liten och egentligen fortfarande liksom,

asså jag hade inte så många tjejvänner. Jag har nästan alltid haft mest

killvänner [...] asså om man ska se att det är någonting som jag har försökt

anpassa mig efter så försökte jag anpassa mig efter killarna liksom och bli

som dem (Intervjuperson 4).

De gemensamma dragen intervjupersonerna har, som kan tolkas som manliga, kan även

anses bero på ADHD symtom. Som tidigare nämnts satt vissa intervjupersoner inte still i

klassrummet och tog mer utrymme, vilket kan anses som ett mer manligt drag då det är

motsatsen till passivt. Det här kan dessutom tänkas bero på ADHD symptom gällande

hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter. Könsidentiteten “pojkflicka” har sedan långt

tillbaka ansetts som en etablerad social position (Lassinantti 2014, s. 190 se Paechter 2003,

2007, Francis 2010). Eftersom pojkflickan redan är en socialt etablerad position kan det

tolkas som en möjlig “genusidentitet” att förstås utifrån. Genusidentitet betyder enligt Butler

(2007, s. 67f.) att man inte får en personlig identitet eller blir begriplig för omgivningen utan

att ha blivit tilldelad en könsdentitet. Med det sagt blir intervjupersonerna med manliga

egenskaper begripliga när de istället kallas för pojkflicka. Trots detta tar det inte bort

faktumet att omgivningen fortfarande ser på dessa individer utifrån dikotomier där flickor i

sina fysiska kroppar förväntas vara på ett visst sätt. Förväntningarna på kvinnor som
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intervjupersonerna inte levt upp till leder som tidigare nämnt till att de upplevt stigmatisering.

Stigmatiseringen blir alltså en konsekvens oavsett om de kan bli bättre förstådda genom att

kalla sig själv för pojkflickor.

5.6 Inåtriktad hyperaktivitet med psykisk ohälsa som konsekvens

Psykisk ohälsa i olika former är också delar som kan utgöra tilläggsproblematik till ADHD

diagnosen (Katz, Goldstein & Geckle 1998, s. 254). Några av intervjudeltagarna beskrev att

de någon gång lidit av en ångestfylld eller depressiv period i sitt liv. Intervjuperson 3 uppgav

två hypoteser kring varför hon tror att hon fick en utmattningsdepression. Den första

hypotesen löd såhär:

Jag tror att hela den här utmattningsdepressionen kom för att… jag har ju

alltid haft ADHD, sedan jag föddes liksom och då har jag ju försökt jobba i

takt med alla andra och tillslut så kraschade det (Intervjuperson 3).

Det hon syftar på i citatet är hur hon inte har haft samma förutsättningar som andra elever

utan diagnos. Eftersom hon inte haft samma förutsättningar antyder hon på att arbetstempot i

skolan inte var lämpat för henne, därav kraschade hon. På den tiden visste hon inte heller om

sin egen diagnos än. Hennes andra hypotes handlade om hur hon upplevde sig tvingad till att

anpassa sin hyperaktivitet för att kunna leva upp till rollförväningarna på henne som kvinna.

Istället blev hyperaktiviteten inåtriktad för att få utlopp för den på annat sätt. Det tror hon

ledde till depression inklusive självskadebeteenden. Lassinantti (2014, s. 193f.) beskriver

“inåtriktad hyperaktivitet” som en norm för flickor med ADHD som kan leda till psykisk och

fysisk ohälsa. En av Lassinanttis (ibid.) brukarberättelser beskriver en liknande process där

den inåtvända hyperaktiviteten lett till psykiskt lidande hos individen. Lassinantti beskriver

vidare att tjejernas inåtriktade- och killarnas utåtriktade hyperaktivitet är resultatet av en

könad socialiseringsprocess som påverkar hur ADHD uttrycks. Exempelvis har tjejer högre

krav på sig att kunna kontrollera sin hyperaktivitet så att den inte syns utåt, vilket är en

skillnad i socialiseringen mellan killar och tjejer. Det här kan liknas vid vad Connell (2009, s.

25) menar med den reproduktiva arenan. Dessa skillnader kvarstår genom att våra beteenden

reproducerar handlingar som lever upp till könsrollerna. Det tjejerna lär sig istället för att visa

hyperaktiviteten utåt är att passera den. När tjejerna använder passering kan det antas bero på

att de vill fortsätta vara misskreditabla eftersom de vill att det avvikande beteendet ska
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fortsätta att vara obemärkt för omgivningen. Att vara misskreditabel innebär att man antar att

omgivningen inte ännu upptäckt ens avvikande och därmed ens stigma (Goffman 2020, s.

26). Misskreditabel ska inte förväxlas med Goffmans andra begrepp misskrediterad som

studien redan lyft i analysen.

5.7 Identifikation med sin ADHD diagnos

Några av intervjupersonerna nämnde att de inte direkt vid diagnostiseringen kunde identifiera

sig med diagnosen. Intervjuperson 8 berättade att hon nyligen, nästan 10 år senare, börjat

kunna identifiera sig med sin ADHD diagnos.

Jag skämdes och det gjorde jag länge. De var inte någon form av befrielse för

jag förstod inte ens vad som hände och vad det innebar så det blev “Oj, allt

det här jag hört om ADHD, är det också jag nu?” Det låter ju inte bra… Det

vill jag inte vara… så jag skämdes och vägrade acceptera att jag fick det

(Intervjuperson 8).

Trots att en individ diagnostiseras med ADHD innebär inte det automatiskt att individen

identifierar sig med den (Stenner, O'Dell & Davis 2019, s. 180). Vilket stämmer överens med

intervjupersonens citat ovan. Att nå förståelse kring sin identitet är inte ett stadie som är

oföränderligt utan bör förstås utifrån att det är en relationell process (ibid.). Den relationella

processen syns i samtliga intervjupersoners berättelser. Det här då de alla uppvisar en

individuell och unik relation till sin diagnos och sin identitet. Till exempel lägger

intervjuperson 1 fram det på det här sättet, “120% ja! [...] Jag är min ADHD. Min ADHD är

jag”, vilket andra intervjupersoner även instämmer i. Några av de andra intervjupersonerna

menar däremot att ADHD diagnosen är en mindre del av dem eller snarare något som

påverkar deras personlighet än att vara en del av den. I fallet med intervjuperson 8 kan

förutfattade meningar urskiljas i hur hon ser på personer med ADHD. Skammen hon kände

kring att kopplas ihop med de förutfattade meningarna fick henne att inte vilja identifiera sig

med diagnosen. Hennes vägran att identifiera sig med ADHD diagnosen kan även tolkas som

en motvilja till att bli socialt brännmärkt, som beskrevs i början av analysen. Hennes vägran

kan även förstås utifrån att hennes “jagidentitet” inte stämde överens med hennes bild av

diagnosens innebörd. “Jagidentiteten” menar Goffman (2020, s. 11) är detsamma som en
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individs självuppfattning. Intervjuperson 7 kunde emellertid inte heller identifiera sig med sin

diagnos. Hon sade:

Ibland så går det från 0 till 100 och då blir det en liten explosion och då kan

jag fortfarande bli ledsen att jag har reagerat som jag har gjort men försöker

då att tänka “Det är inte mitt riktiga jag som reagerar såhär, utan det är min

diagnos” (Intervjuperson 7).

Intervjupersonen har dock även pratat om sin diagnos på följande vis, “Jag vet inte hur jag

skulle vara utan ADHDn”. I första citatet gör hon skillnad på vad som är hennes personlighet

och vad som är diagnosen då hon reagerar på ett, enligt henne, negativt sätt. Särskiljandet på

henne själv och diagnosen kan i detta fall tolkas som en sorts tröstande tanke. Hon visar

genom citatet att vissa egenskaper som kommer på grund av diagnosen är svåra för henne att

tillskriva sig själv. Alltså verkar intervjuperson 7 inte kunna koppla samman sin problematik

med känslohantering till sin jagidentitet. Samtidigt säger hon att särskiljandet av henne och

hennes diagnos är svår att göra. Ytterligare en anledning som kan tänkas ha påverkat

intervjupersonerna att inte direkt kunna identifiera sig med ADHD diagnosen kan tänkas vara

att de enbart såg ADHD som en diagnos för pojkar. Därför blev de förvånade när de själva

som flickor fick diagnosen och kunde därmed inte identifiera sig med den. Det kan tänkas

bero på att intervjupersonerna tillskriver att ha en ADHD diagnos med Connells (2009, s.

22f.) begrepp den manliga dikotomin.

5.8 Omgivningen som källa för identifikation

Att identifieras av folk i ens omgivning fungerar också som en källa för att förstå sig själv

(Stenner, O'Dell & Davis 2019, s.181). Intervjuperson 1 berättade i sin intervju att personer i

hennes omgivning identifierat henne med diagnosen redan innan hon fick veta att hon faktiskt

hade den. Medan intervjuperson 4 och 7 lade fram berättelser om när omgivningen inte

identifierat dem med ADHD diagnosen. Både intervjupersonerna delade med sig av

berättelser där de blivit ifrågasatta av lärare i skolan. De berättar att lärarna inte tyckte att de

behövde tillgång till det extra stöd som de blivit berättigade på grund av diagnosen. Det

eftersom de kunde anses vara högpresterande i skolan och levde upp till förväntningarna på
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de som flickor. Intervjuperson 4 sade att hon blev ifrågasatt av omgivningen så pass mycket

att hon ifrågasatte sin rätt till diagnosen. Det här säger hon om att ha blivit ifrågasatt i skolan:

Som när jag sa det till mina lärare när jag precis fick diagnosen, då var

reaktionerna “Ja, fast det stämmer inte” och att “Nu får du inte använda det

som en ursäkt”. De tyckte verkligen inte att jag hade det eller att jag var

berättigad diagnosen (Intervjuperson 4).

Även Lassinantti (2014, s. 192) har en brukarberättelse om en annan tjej som levde upp till

“duktig flicka” idealet. På grund av det blev hon också ifrågasatt av en läkare om hon

verkligen hade diagnosen ADHD. En förklaring till detta kan vara att diagnoskriterierna för

ADHD diagnosen hävdats utgå från pojkars beteenden (Lassinantti 2014, s. 192, Borg

Skoglund 2020, s. 19). Det här har resulterat i att flickor fått svårare att bli identifierade med

ADHD diagnosen. Det har i sin tur resulterat i en rådande diskurs där flickor mer sällan får

sin diagnos bekräftad (Lassinantti 2014, s. 192)

5.9 “En släng av ADHD”

Ett mönster som kunnat upptäckas är okunskapen som intervjupersonerna upplevt av sin

omgivning gällande ADHD diagnosen. Flera intervjupersoner uppger att de fått negativ

respons vid något eller flera tillfällen då de berättat om sin diagnos. Flera av dem menar även

att ADHD har blivit en diagnos som det skämtas om genom att förminska innebörden av

diagnosen. Intervjuperson 2 fick en gång höra efter att berättat att hon har ADHD “Det har

jag också en släng av” och intervjuperson 7 sade att hon fick höra “Det är du och alla andra

som har den diagnosen”. Tre personer har fått uppfattningen om att samhället lyfter ADHD

diagnosens positiva aspekter och kallar det för en “superkraft”. I det här menar vissa av

intervjupersonerna att svårigheterna och problematiken i att leva med diagnosen förbises.

Andra intervjupersoner menar istället att den rådande synen på diagnosen är negativ och att

omgivningen inte visar förståelse för de individer som lever med den. Intervjuperson 6

uttryckte att det behövs mer positiv förstärkning till personer med ADHD diagnos.

Asså jag hade behövt mycket mer boost och självförtroende, för jag trodde inte

alls på mig själv när jag gick ut grundskolan. Jag trodde inte ens att jag skulle
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gå ut grundskolan, just eftersom jag hade fått så mycket negativ feedback. Så

jag tror att man ska vara extra pushig på det positiva och finns det en liten

negativ grej att säga så hoppa över den, för det är den inte värd. För asså vi

med ADHD får höra 2000 fler negativa saker om året än en person som inte

har ADHD och det är mentalt jobbigt för tillslut fokuserar vi bara på det

negativa (Intervjuperson 6).

5.10 Den positiva avvikaridentiteten

En motståndsdiskurs som Lassinantti (2014, s. 210) tar upp är den så kallade “positiva

avvikaridentiteten” som kan finnas hos personer med ADHD diagnos. Denna innebär att det

avvikande betraktas som något unikt och positivt istället för något negativt och

stigmatiserande. Exempelvis kan kreativitet, snabbtänkthet och hyperfokus räknas som

egenskaper som ingår i en positiv avvikaridentitet. Det här kan i sin tur kopplas samman med

Goffmans (2020, s. 10f.) begrepp “den personliga identiteten”. Den personliga identiteten

beskriver han som det som gör individen unik jämfört med resten av omgivningen.

Intervjuperson 3, 5 och 6 berättar om spontanitet som en positiv aspekt av deras ibland

impulsiva beteenden.

Det kan bli rätt spontant och rätt roligt för jag följer mina impulser [...] jag

kanske sticker ut på det sättet, att jag inte gör som alla andra och är en i

mängden, utan jag tar plats, syns och kanske gör det andra inte skulle göra

(Intervjuperson 6).

I citatet gör intervjupersonen det tydligt att hon upplever sin spontana egenskap som unik

jämfört med mängden. Det kan även anses vara en egenskap i sin personliga identitet som

hon uppskattar. Intervjuperson 1 nämnde också i sin intervju att hon kan tycka om sina

spontana egenskaper, exempelvis tycker hon om de spontanköp som hon gör, då det kan bli

roliga beställningar som hon efteråt kan skratta åt. Intervjuperson 8 menar dock på att hennes

spontana inköp har kommit till att påverka hennes ekonomi negativt. Alltså kan det som

initialt verkar spontant och roligt även leda till negativa konsekvenser.
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Kreativitet kan vara en egenskap i den positiva avvikaridentiteten hos personer med ADHD

diagnos. Flera av intervjupersonerna har i sina intervjuer beskrivit sig själva som kreativa

som svar på frågor om positiva aspekter med diagnosen. Några beskriver sin kreativa sida

som att vara den mest innovativa personen i rummet och ha förmågan att se på saker ur flera

perspektiv. Några beskriver det mer som att dem är estetiskt lagda och uttrycker sig som bäst

när de får vara kreativa. Intervjuperson 2 var en av dessa personer och berättade att hon är

nyfiken och kreativ i grund och botten och det här förstärks genom diagnosen. En annan

fördel med att ha en ADHD diagnos är som intervjuperson 6 beskriver det “Jag kan

hyperfokusera när jag tycker någonting är intressant, det är en stor fördel”. En av Lassinanttis

(2014, s. 153) brukarberättelser antyder på att hyperfokus innebär att styra in sig på en sak

som engagerar en för att sedan kunna arbeta väldigt effektivt med detta. För en person med

ADHD blir därför hyperfokus en resurs. I ett fall som intervjuperson 8 beskriver så har hon

väldigt många olika intressen som hon sätter sig in i till skillnad från mängden som enligt

henne bara har en hobby som de utför. Hon känner ett stort engagemang för sina hobbys som

hon verkligen styr in sig på. Detta kan tolkas som ett hyperfokus vilket är en egenskap som

tillhör hennes positiva avvikaridentitet.

ADHdn utökar min kreativitet och min effektivitet [...] Man kan ju säga också

att man har ärvt det, all kreativitet av ens föräldrar, men jag skulle vilja säga

att alla mina 20+ hobbys inte är utav dem [...] Jag syr bland annat, jag spelar

gitarr, jag har ett helt hobbybord här fullt med tio, tror jag, olika projekt. Det

är allt från att pyssla till att virka och limma ihop grejer och även

figurmålning. Sen har jag även sporthobbys (Intervjuperson 8).

6. Avslutande diskussion

6.1 Exkluderande system

Redan från dagen då en flicka får sin ADHD diagnos riskerar hon att bli socialt brännmärkt

och därmed stigmatiserad. I skolan kan detta innebära en exkludering på flera olika sätt.

Bland annat en exkludering från det gemensamma klassrummet eftersom skolan inte är

anpassad efter personer med ADHD. Jämfört med sina kvinnliga klasskompisar blev

upplevelsen av stigma dessutom mer påtaglig. En av intervjupersonerna uttryckte till och med

att hon upplevde sig vara i ett system som inte är skapt för henne, detta syftandes på
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skolsystemet. För många av intervjudeltagarna i studien innebar stigmatiseringen att de under

minst en period av sin skoltid inte trivdes eller kände sig exkluderad. Det berodde dels på

upplevelsen av stigma, dels på upplevelsen att systemet var svårt att anpassa sig till samt en

faktisk exkludering som skedde. De flesta av intervjupersonerna upplevde främst ADHD som

en funktionsnedsättning i skolan eftersom det var platsen där de utmanades mest i sin

diagnos. Funktionshinder kan i detta fall anses som ett bättre begrepp för att benämna vad

ADHD diagnosen kan innebära. Det här eftersom diagnosen främst blir problematisk i

miljöer såsom skolan, där anpassning inte alltid sker efter olika individers behov. Däremot i

miljöer som är mer tillåtande för individers olika sätt att fungera upplevs ADHD diagnosen

mindre som en nedsättning eller som ett hinder och mer som en funktionsvariation. Syftet

med att diskutera benämningen för vad diagnosen innebär är viktig för att problematisera

omgivningens betydelse för hur diagnosen betraktas. Vi anser att det är rimligt att föreslå att

det borde ligga minst lika mycket ansvar på miljön att vara anpassningsbar och inkluderande

som ansvaret på enskilda individer.

Det finns en rådande diskurs som tidigare lyfts i avsnitt 5.8 som medför att flickor med

ADHD förbises och inte identifieras med diagnosen. Några av denna studiens

intervjudeltagare har även berättat att de själva inte kunnat identifiera sig med diagnosen eller

att deras omgivning inte kunnat göra det. Under exempelvis avsnitt 5.6 lyfter vi fram en av

intervjupersonerna som berättade om två hypoteser till varför hon fick sin

utmattningsdepression. Där den ena hypotesen till varför det blev så innefattade det faktum

att hon inte fått sin diagnos än och därför satte kravet på sig själv att arbeta i samma takt som

alla andra elever. Flera andra intervjupersoner har lyft diskursen som Lassinantti (2014)

beskriver genom att de kopplat ADHD symptom och diagnosen i stort med pojkars normativa

beteenden. Om flickor inte identifierar sig själva eller blir identifierade av omgivningen med

diagnosen kan det tänkas leda till ett mörkertal av flickor som inte fått sin diagnos bekräftad.

Som den ena intervjudeltagaren även syftar på kan detta få en följd av negativa konsekvenser.

För hennes del blev det en utmattningsdepression. Flera intervjupersoner har också berättat

om betydelsen av att få diagnos för att få en förklaring och bekräftelse. Utan diagnos kan en

annan konsekvens tänkas bli att den tidigare omnämnda positiva förstärkningen och

förståelsen uteblir. Dessa saker har framförallt några av intervjupersonerna markerat som

viktiga att få för att må bra i sin diagnos. Därför kan den psykiska hälsan tänkas bli påverkad

negativt om förstärkningen och förståelsen uteblir. Med det sagt kan diskursen i sig tänkas
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missgynna kvinnor. Det kan vara en rimlig tanke utifrån vad intervjupersonerna berättat som

också kan kopplas till diskursen Lassinantti beskrivit.

6.2 Inkluderande system

Som tidigare nämnt i i studien finns det även positiva sätt som en person kan avvika på.

utifrån detta anser vi att det är rimligt  att problematisera Goffmans (2020)

stigmatiseringsteori och de sätt som avvikelse beskrivs på i den. Goffmans definition på

avvikelse kan tolkas som att det ofta är något negativt eftersom det i de flesta fall leder till

någon form av stigma. I vissa fall kan däremot stigma också användas som något som

individer kan dra fördelar av eftersom det även gör en unik och anmärkningsvärd. Utifrån

begreppet positiv avvikaridentitet har exempelvis hyperfokus upptäckts som ett positivt sätt

att avvika på. En av studiens intervjupersoner hävdade att det finns en avsaknad av positiv

förstärkning från skolans håll till personer med ADHD diagnos. Därför kan det anses viktigt

att både lyfta de positiva aspekterna i diagnosen samt stötta de med ADHD i det som är

utmanande för dem. Enligt en annan av intervjupersonerna är förståelse från omgivningen

viktigt och att tillåtas vara som man är i sin diagnos. Genom denna studien har vi även velat

betona det positiva delarna av att leva med en ADHD diagnos. Både för att stärka de som

lever med diagnosen och för att bidra med mer kunskap till omgivningen.

7. Sammanfattning

Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor med ADHD diagnos, som fick den någon gång

mellan åldrarna 12-17 år i Sverige, ser på sina egna upplevelser och identitet i relation till de

rollförväntningar som de upplever finns. Det har gjorts genom att besvara följande

frågeställningar Vilka upplevelser återberättar svenska kvinnor om gällande att få en

bekräftad ADHD diagnos i åldrarna 12-17 år? och Vilka återberättelser ger kvinnor med

ADHD om sina upplevelser av sin identitet, i relation till rollförväntningar på dem som

flickor i skolan och andra delar av vardagen? De har besvarats genom att genusteori,

stigmatiseringsteori och tidigare forskning applicerats på den insamlade empirin från

intervjuerna. De upplevelser som valts ut och diskuterats i analysen har varit sådana som

ingått i mönster eller som varit helt unika i empirin.
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Redan i intervjudeltagarnas svar på första frågeställningen går de in på aspekter av identitet,

stigma och rollförväntningar. Gemensamma drag som vi upptäckt var bland annat att

tilläggsproblematiken flera gånger ledde till att utredning inleddes. En del kunde direkt

identifiera sig med diagnosen eftersom det kändes som en förklaring, befrielse eller som

någonting självklart. Andra tog det längre för innan de kunde börja identifiera sig med

diagnosen. Av respondenterna som hade svårare att acceptera och identifiera sig med en

bekräftad diagnos uppkom det två tydliga teman. Dels var identifiering problematisk för

diagnosen sågs som en diagnos för män. Samt att det fanns en känsla av skam över

symptomen, som många gånger inte faller i linje med rollförväntningar på kvinnors

beteenden

Den andra frågeställningen leder in på fördjupande diskussioner om upplevd stigmatisering

som ett resultat av att avvika från rollförväntningar på kvinnor. Ett viktigt mönster som

upptäckts är att samtliga intervjupersoner minst vid något tillfälle känt sig avvikande i

relation till omgivningen och till de rollförväntningar de upplevde fanns på dem som flickor i

skolan. Till exempel avviker flera av intervjupersonerna genom att följa rollförväntningar på

män istället för att följa rollförväntningar på de som kvinnor. Vissa har också valt att dölja

sina avvikanden för omgivningen. Det har i några fall resulterat i att de kallar sig själva för

“pojkflickor”. I andra fall har intervjupersonernas återberättelser kunnat kopplas till en

positiv avvikaridentitet där de alltså sticker ut på ett fördelaktigt sätt och som något de kan

använda som en resurs. Vissa gånger har intervjudeltagarna bara genom att vara sig själva

omedvetet gjort motståndshandlingar mot rådande könsnormer som kan leda till en skiftning i

synen på kvinnor och femininitet. Andra gånger har intervjudeltagarna följt normer och

förväntningar genom att dölja sina symtom.

Båda frågeställningarna kunde besvaras. Inom undersökningsgruppen har gemensamma drag

och mönster upptäckts samt presenterats. Dessa har dock inte vidare använts för att kunna

göra generella slutsatser för hela målgruppen “kvinnor med ADHD diagnos”. De mönster

som upptäckts kan dock vara intressanta att forskas vidare på i större studier där

generaliseringar rimligen kan genomföras som slutsatser.
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7.1 Förhoppningar för framtiden

Vi har genom studiens syfte försökt lyfta fram ADHD diagnos hos kvinnor på ett rättvist sätt.

Där både kvinnornas svårigheter och utmaningar erkänns och förs fram i ljuset. Men också på

ett sätt där diagnosen diskuteras som ett positivt sätt att sticka ut och vara unik på. Med detta

finns förhoppningen att ge omgivningen och personer som har diagnosen en mer helhetlig

bild. Eventuellt kan en ändring i hur diagnosen benämns och diskuteras bidra till förändring.

En annat önskvärt resultat i detta skulle vara att målgruppen stigmatiseras mindre samt att

fokus förflyttas från att individer ska anpassas efter systemet till att systemet ska anpassas

mer efter individerna.

7.2 Framtida forskning på området

Vi upptäckte att intersektionellt perspektiv och stämplingsteori hade kunnat appliceras på

empirin. I denna studien fanns inte förutsättningar för att kunna använda fler teorier och

perspektiv än vad som redan använts på grund av begränsad tidsram och omfång. Detta hade

varit intressant att se mer av i framtida forskning. Särskilt intressant hade det varit med

forskning på området som aktivt fokuserar på det intersektionella perspektivet och kanske

även på flera nivåer. Utöver att undersöka kvinnor med funktionsvariation hade

urvalsgruppen kunna specificeras ytterligare, exempelvis med faktorer såsom klass och

etnicitet. I framtiden hoppas vi även på att få se en omarbetning av diagnoskriterierna som

leder till att kvinnor kan få ADHD diagnosen tidigare. Förhoppningen i detta är en mer

jämställd diskurs som även bidrar med verktyg och stöttning till kvinnor med ADHD.
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Bilagor

Bilaga 1

Brev för att rekrytera intervjupersoner

Unga kvinnor sökes för forskningsprojekt “Att som ung kvinna få och leva med diagnosen

ADHD under skoltiden”.

Hej!

Vi är två kvinnor som studerar på socionomprogrammet vid Lunds universitet. Vi söker unga

kvinnor som vill ställa upp i en intervjustudie för vår kandidatuppsats i Socialt Arbete.

Intervjuerna kommer handla om unga kvinnors upplevelser och erfarenheter av att få en

bekräftad ADHD-diagnos mellan 12-17 år. Om du vill delta innebär detta att du kommer

intervjuas av oss under max 1 timme över telefon eller videosamtal, beroende på vad du

föredrar.

Syftet med vår studie är att få kunskap om unga kvinnors upplevelser av att få diagnosen

ADHD. Vi vill att studien ska bidra med ökad förståelse kring livsvillkor för unga kvinnor

med ADHD inom fältet för socialt arbete. Forskningsprojektet riktas till yrkesutövande

socialarbetare.  Våra centrala frågeställningar i studien är följande:

- Vilka upplevelser har kvinnor med ADHD gällande att få en bekräftad diagnos?

- Hur upplevde unga kvinnor med ADHD sin identitet i relation till rollförväntningar i

skolan?

Vid intervjutillfället önskar vi att spela in samtalet, med ditt samtycke, för att lyckas fånga

samtalet så att vi sedan kan bearbeta det i sin helhet. Inspelning minimerar även risken för

feltolkningar. Ingen obehörig kommer få ta del av dina svar och dina svar kommer

anonymiseras i det färdiga materialet. Det kommer finnas möjlighet för dig att i efterhand

granska intervjuutrskriften, för att du ska kunna korrigera eller stryka uttalanden om så

önskas.
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Kontakta mig här på facebook eller på min mejl je8733ty-s@student.lu.se om du är

intresserad!

Bilaga 2

Informationsbrev till deltagare i studien
Information till intervjupersoner som deltar i forskningsprojekt “Att som ung kvinna

få och leva med diagnosen ADHD under skoltiden”.

Syftet med studien

Syftet med vår studie är att få kunskap om unga kvinnors upplevelser av att få diagnosen

ADHD. Vi vill belysa kvinnors upplevelser i relation till ADHD som länge varit en diagnos

som tilldelats män. Vi vill att studien ska bidra med ökad förståelse kring livsvillkor för unga

kvinnor med ADHD inom fältet för socialt arbete. Forskningsprojektet riktas till

yrkesutövande socialarbetare. Våra centrala frågeställningar i studien är följande:

- Vilka upplevelser har kvinnor med ADHD gällande att få och leva med en bekräftad

diagnos?

- Hur upplevde unga kvinnor med ADHD sin identitet i relation till rollförväntningar i

skolan?

Det insamlade materialet från intervjustudien kommer enbart att användas i

forskningsändamål. Materialet kommer att presenteras i en kandidatuppsats i socialt arbete.

Ansvariga och kontaktperson

Huvudman för studien är Lunds Universitet. Socionomstudenterna Jennifer Tyft och Tove

Von Gertten bedriver studien i samråd med socialantropolog Johan Cronehed med inrikting

socialpsykologi vid Lunds Universitet.

Vid frågor kontakta:

Jennifer Tyft
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Je8733ty-s@student.lu.se

Deltagandet i studien

För att delta i denna studie behöver du vara kvinna, mellan 18-30 år, med ADHD-diagnos

som du blev diagnostiserad med mellan 12-17 år och boende i Sverige. Deltagandet i vår

studie är helt frivilligt. Du som deltagare har rätt att när som helst under intervjun välja att

avbryta ditt deltagande. Under intervjun har du även rätt välja vilka frågor du vill- och inte

vill svara på oavsett anledning. Du väljer själv vart du vill befinna dig under samtalet

eftersom det sker via antingen telefon eller videosamtal, beroende på vad du föredrar.

Under intervjutillfället

Intervjun beräknas ta max 1 timme. Vid intervjutillfället önskar vi att spela in samtalet, med

ditt samtycke, för att lyckas fånga samtalet så att vi sedan kan bearbeta det i sin helhet.

Inspelning minimerar även risken för feltolkningar.

Efter intervjutillfället

Ingen obehörig kommer få ta del av dina svar och dina svar kommer anonymiseras i det

färdiga materialet. Anonymisering innebär att ditt namn och samtliga uppgifter som kan

användas för att identifiera dig ändras eller tas bort. Det kommer finnas möjlighet för dig att i

efterhand granska intervjuutrskriften för att du ska kunna korrigera eller stryka uttalanden om

så önskas. Har du funderingar före eller efter du har deltagit i studien, hör av dig till

projektets kontaktperson Jennifer Tyft. Om man önskar ta del av studiens resultat kommer

den att skickas ut till dig via mail.

Bilaga 3

Intervjuguide och checklista

Intervjun utgår från de två övergripande frågeställningar som vi presenterat i tidigare utskick:
- Vilka upplevelser har kvinnor med ADHD gällande att få och leva med en bekräftad

diagnos?

- Hur upplevde unga kvinnor med ADHD sin identitet i relation till rollförväntningar i

skolan?
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Frågorna som följer i intervjun kommer alltså bara beröra dina egna upplevelser och dina

tankar. Vi vill gärna att du tar din tid för att tänka kring frågan om det behövs innan du svarar.

Det är ingen brådska. Du är inte heller tvungen att svara på någon fråga och vet du inte hur

eller vad du vill svara så är det bara att meddela detta också. Du delar enbart med dig av så

mycket du vill och känner för på varje fråga som ställs. Om du inte förstår en fråga eller

behöver exempel är det bara att fråga oss. Där kommer komma lite svåra begrepp som vi

förklarar efterhand men behöver du ytterligare förklaring så säg till. Ska vi sätta igång?

Kontrollfrågor
- Samtycker du till att delta intervjun?

- Samtycker du att intervjun spelas in?

Inledande frågor

- Vill du presentera dig kort? (Namn och ålder? I vilken stad bor du?)

- Identifierar du dig som kvinna?

- Har du en bekräftad ADHD-diagnos och hur gammal var du när du blev
diagnostiserad?

- Vilken form av ADHD blev du diagnostiserad med? Kombinerad ADHD, ADD eller
Överaktiv form?

- Vad är din högsta slutförda utbildning? (Gått klart grundskolan? Gymnasiet?)

TEMA 1) Erfarenheter av att få och leva med diagnos

- Hur gick det till när du fick din ADHD-diagnos?

- Hur kändes det att få diagnosen? (Chockerande? Självklart? Hur var första tiden
efter?)

- Vad tänkte du om att få bekräftad diagnos? (Hurså? Varför?)

- Förändrades ditt liv på något sätt efter diagnostiseringen? (positiv/negativ påverkan?)
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- Brukar du tänka på att du har diagnosen ADHD? (Hur tänker du då? I vilka
sammanhang?)

- Hur upplever du att det är att leva med ADHD? Hur utmärker det sig?

- Enligt 1177 är ADHD en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men det kan även
kallas för funktionsvariation, Upplever du det som en funktionsnedsättning eller
funktionsvariarion i ditt liv? (Vilket av dem? I vilka sammanhang? Begränsas ditt
liv?)

- Finns det för- och nackdelar med att ha ADHD? Vilka är de i så fall?

- Trivdes du i skolan? (Vad gjorde att du trivdes/ inte trivdes? Tyckte du om att gå i
skolan?)

TEMA 2) Identitet, rollförväntningar och stigma

- Tyckte du att det var viktigt att passa in i skolan? (Varför?)

- Upplever du att ADHD är en del av din personlighet? Om ja: vilka delar i din
personlighet anser du kan kopplas till diagnosen? Om nej: Känner du att ADHD
påverkar din personlighet? (Exempel på saker som kan anses specifika i personlighet
hos personer med ADHD: koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet)

- Vad är unikt med din personlighet som kvinna med ADHD? Finns där något som
skiljer dig från andra?

- Brukar du berätta att du har ADHD för folk i din omgivning? (Hur känner du inför
det? I vilka situationer berättar du/i vilka berättar du inte? och varför?

- Vad får du för reaktioner av folk i din omgivning när du berättar att du har ADHD?

- Tror du att det skiljer sig för kvinnor att leva med ADHD, jämfört med hur det är för
män att leva med ADHD? (Varför/varför inte? På vilket sätt?)

- Vilka fördelar/nackdelar upplever du det finns med att ha ADHD som kvinna i
skolan? Hur upplever du att du blivit bemött av personal på skolan? Skillnad mellan
killar/tjejer?

- Det finns förväntningar i alla delar av samhället på hur man ska vara och bete sig som
kvinna. Även i skolan finns sådana förväntningar. Hur känner du att din identitet som
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tjej med ADHD-diagnos påverkade hur väl du kunde leva upp till dessa förväntningar
i skolan?

- Om man avviker från förväntningarna så kan man uppleva sig stigmatiserad. Att vara
stigmatiserad innebär just att en individ avviker från normen och därmed kan känna
sig utanför eller annorlunda från den större gruppen? Har du upplevt detta fenomen
någon gång? (I vilka sammanhang? Återkommande upplevelse?)

Avslutning
- Något mer du vill berätta om hur det är att leva med ADHD-diagnos? Får vi

återkomma till dig över telefon för att ställa ytterligare frågor om vi glömt fråga dig
om något eller om det är några oklarheter? Du får också gärna kontakta oss 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!

- Skickar utskrift på intervjun så du får möjlighet att ändra och stryka dina
kommentarer om så önskas.
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