
Diagnosen ADHD som oförenligt med kvinnliga ideal
- En kvalitativ studie om hur kvinnor med adhd upplever att leva med diagnosen

4 juni 2021

Emma Ålander och Fatima Koné

Handledare: Magnus Ring

Examinator: Jan Mewes

Sociologiska institutionen

Antal ord: 13 817



Diagnosen ADHD som oförenligt med kvinnliga ideal

av Emma Ålander och Fatima Koné

SOCK08, Lund Universitet

Abstract

Diagnosen ADHD förknippas vanligtvis med pojkar vilket resulterat i att flickor och kvinnor

med diagnosen tenderar att inte belysas inom forskningsfältet. Stereotypen för adhd blir därmed

de symtom som pojkar yttrar och upplever. En naturlig konsekvens av detta blir att flickor får sin

diagnos sent i livet, där flickorna kämpat med bland annat sociala relationer, uppförande och

arbetsliv då d inte varit medvetna om diagnosen, vilket lyfts i föreliggande studie. Studien ämnar

således att belysa stereotyperna kring adhd och hur dessa påverkar kvinnor med diagnosen, samt

att lyfta kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen adhd. Sex kvinnor med diagnosen adhd

har därför intervjuats och en tematisk analys har applicerats för att analysera empirin. För att

analysera kvinnornas berättelser har vi utgått ifrån intersektionalitet, respektabilitet samt

genusperformativitet. Vi kunde i resultatet komma fram till att en naturlig konsekvens av den

sena diagnosen varit att intervjupersonerna fått kämpa med bland annat sociala relationer,

uppförande och arbetsliv utan att ha varit medvetna om varför. Efter diagnosen har de fått en

förklaring till varför deras liv varit som det varit och kan idag hantera det med en bättre

förståelse för sina handlingssätt.

Keywords: adhd, women, intersectionality, functional perfection, gender norms, respectability
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1. Inledning
Nedan presenteras problemformulering samt studiens syfte och frågeställningar.

1.1 Problemformulering

I boken Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna skriver Lotta Borg Skoglund att nästintill all

forskning om adhd har utförts av, främst, manliga läkare på pojkar. Flickor och kvinnors frånvaro

från forskningen har resulterat i att diagnosens symtom är de som är mer förekommande hos

pojkar. Flickor får inte diagnosen i samma utsträckning som pojkar eftersom att de symtom som

anses vanligare hos flickor inte uppmärksammas (2020, 13-16). Det är dubbelt så vanligt att

pojkar får en adhd diagnos än flickor (Socialstyrelsen, 2019, 7). Kamilla Valter menar att pojkar

med adhd frekvent har diagnosen “uppförandestörning’’. Detta leder till att de prioriteras för

adhd utredning eftersom att de uppmärksammas mer (2012, 11-12). En individ som stör sin

omgivning har därmed större chans för att utredas för, och då få hjälp med, sin adhd. Den

dikotoma uppdelningen av kön leder till att samhällets uppfattning om att det finns två kön samt

att symtomen för adhd skiljer sig mellan könen reproduceras (Borg Skoglund, 2020, 13-16).

Detta, kombinerat med patriarkatets påverkan på samhället i sig, kan skapa skilda upplevelser för

män och kvinnor som lever med adhd, både i kontakt med vården och resterande delar av

samhället. Det sker exempelvis genom könsnormer och hur en person med adhd antas vara,

vilket kan påverka hur personer själva agerar och blir behandlade. För att skapa förändring i

samhället krävs det att allas perspektiv och eventuella problem prioriteras. Denna uppsats syftar

därför till att belysa kvinnors upplevelser av att leva med adhd i Sverige.

1.2 Syfte & frågeställningar

Studien syftar till att belysa problematiken med stereotyperna kring adhd och hur de påverkar

kvinnor med diagnosen. Studiens syfte är även att lyfta kvinnors upplevelser av att leva med

diagnosen adhd då det främst är mäns perspektiv som porträtteras i samhället.

Därmed är frågeställningarna: Hur upplever intervjupersonerna att adhd påverkar deras

interaktioner med sin omgivning? Hur upplever intervjupersonerna bemötandet av vården?
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2. Begreppsdefinition
Nedan kommer vi att redogöra för de begrepp vi använder i studien som vi anser behöver en

tydlig referens av hur uppsatsens författare tolkar och använder begreppen.

2.1 Diagnosen ADHD

Adhd står för attention, deficit, hyperactivity och disorder (uppmärksamhet, brist, överaktivitet

och störning) (Vårdguiden, 2019). Adhd klassas som en neuropsykiatrisk diagnos, med detta

menas att nervsystemet inte fungerar som det som anses funktionsnormativt. Under en

adhd-utredning behöver patienten ha bestående svårigheter med en eller flera av följande

kriterier: uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet (Borg Skoglund, 2020, 30). Adhd är en

symtomdiagnos, därmed krävs det varaktiga svårigheter i vardagen för att en individ ska kunna

få diagnosen (Hansen, 2017, 9-12). Det betyder att en person behöver ha längre svårigheter med

tidigare nämnda kriterier, inte endast under en viss period i livet under exempelvis stress. Adhd

brukar delas in i tre olika varianter: 1. Koncentrationssvårigheter och inobservans på sin

omgivning, 2. Hyperaktiv och impulsiv, 3. Har både 1 och 2. När en person diagnostiseras med

adhd utan hyperaktivitet kallas det vanligtvis add. Personer med adhd kan alltså ha problem med

flera eller samtliga av följande punkter: koncentration samt fokus när det gäller att följa tilldelade

uppgifter, organisation och planering, lyssna på andra i samtal och att vänta på sin tur. Några

andra kriterier för adhd kan vara: otålighet, rastlöshet samt ett konstant behov av stimulering och

motorisk aktivitet (Hansen, 2017, 12-13). För personer med adhd är det vanligt att också ha

andra diagnoser eller att utveckla andra diagnoser på grund av den ursprungliga diagnosen.

Bland dessa finns diagnoser som asperger, depression och antisocial personlighetsstörning

(Valter, 2012, 29).

2.2 Vården

I den aktuella studien definierar vi begreppet “vården’’ som alla instanser där aktuella

intervjupersoner sökt någon form av hjälp för sin diagnos, det vill säga psykologer, kuratorer och

så vidare.
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2.3 Flicka/flickor och Kvinna/Kvinnor

I denna uppsats har vi valt att lyfta kvinnors upplevelser av adhd. Därmed begränsar vi urvalet

till personer som identifierar sig som kvinnor, som identifierar sig själva med pronomen

hon/henne och även har gjort det under sin uppväxt. Denna avgränsning har vi gjort då den

medicinska forskningen oftast skiljer på män och kvinnor när det kommer till en adhd diagnos.

Detta på grund av att det hävdas finnas skillnader i hur symtom för diagnosen ter sig. När vi i

denna uppsats använder begreppet flicka/flickor eller kvinna/kvinnor syftar vi till cis-kvinnor. Vi

lyfter under rubrikerna Etik samt Vidare Forskning om hur framtida forskning bör inkludera

transpersoner samt icke-binära i forskning kring adhd.

3. Bakgrund

Under denna rubrik presenterar vi bakgrund för studiens tema: flickor/kvinnor med adhd.

3.1 Flickor och diagnosen adhd

Studier har visat att symtomen för diagnosen hos tjejer ofta behöver vara ganska allvarliga för att

överhuvudtaget få remiss till en klinik. Föräldrar och lärare kan vara partiska vad gäller

bedömningen av symtomen, där det visar sig att tendensen är högre vid killars fall än tjejer

(Sciutto, Nolfi, & Bluhm, 2004). Forskare har på detta sätt kunnat dra slutsatsen att tjejer som

finns på klinikerna för diagnosen är väldigt svåra att hjälpa (Soffer, Mautone & Power, 2007).

Pojkar uppmärksammas även oftare i skolmiljöer på grund av att de ofta, förutom adhd,

utvecklar diagnosen “uppförandestörning”. Detta leder till att pojkar med adhd oftare upptäcks

och prioriteras för en adhd utredning eftersom att de stör personerna runt omkring sig (Valter,

2012, 11-12). Kamilla Valter skriver:

“Flickor lever med sina problem mer i det dolda. Flickor försöker kontrollera sig själva
genom att dölja de yttre symtomen. Flickor har ofta ett större behov av att bli
accepterade. Genom anpassning blir de accepterade med förlorar en stor del av sin
identitet.” (Valter, 2012, 12).

Detta innebär alltså att eftersom flickor inte (vanligtvis) stör någon annan än dem själva, på

grund av sin adhd, prioriteras de inte för en adhd utredning. Den forskning som gjorts har varit

75 procent på pojkar och 25 procent på flickor, detta på grund av att pojkars symtom av adhd
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tydligare går att upptäckas av omgivningen. Trots det så tror forskare numera att det är fler

flickor än pojkar som har adhd, 60 procent flickor och 40 procent pojkar (Valter, 2012, 41). Hur

kan det komma sig att flickor lyckas dölja sina symtom för adhd? Valter menar att det beror på

den socialisering som alla människor utsätts för under sin uppväxt. Samhället socialiserar oss

olika utifrån kön. Därmed finns det olika beteenden som är accepterat eller inte hos de respektive

könen. En flicka som uppvisar de klassiska “pojksymtom” för adhd skulle bli utstött bland de

andra flickorna. En pojke som beter sig på samma sätt blir accepterad av de andra pojkarna han

kan till och med bli uppskattad inom gruppen. Detta gör att flickor lägger stor vikt och tid på

yttre kontroll för att det inte ska synas utåt att hon har svårt att sitta stilla eller liknande. Det kan

se ut som att en flicka med adhd sitter still, dock är det vanligt att de rör sig konstant exempelvis

tår, tunga eller fingrar. Allt detta för att dölja sin adhd (oftast omedvetet) för att bli accepterad i

samhället. På grund av de könsroller som finns i samhället ställs det olika förväntningar på

flickor och pojkar. Detta innebär att flickor och kvinnor med adhd vanligen bär på tyngre

svårigheter, vilket i sig kan leda till depression (Valter, 2012, 42-43).

3.2 Vårdens bemötande

Vårdhandboken (2019) skriver att det kan finnas skillnader i hur vårdgivare bemöter patienten

och vilka förväntningar som finns på denne baserat på vilket kön de har. De beskriver hur

kvinnor oftast haft värre besvär när de väl fått en operationstid jämfört med män som inte hunnit

få lika grova besvär, samt att “Det rena bemötandet verkar missgynna kvinnor då det visat sig

vara vanligare att de klagomål som framförs på sjukvården gäller patienter som är kvinnor och

att kvinnor dubbelt så ofta som män rapporterar att de blivit kränkta av vården’’.

Vård- och omsorgspersonal kan genom tal och handling antingen förstärka hälsoskillnader

mellan män och kvinnor eller försöka utjämna dem genom att reflektera över rådande normer

och föreställningar om kön (Björkman, 2019).

4. Tidigare forskning

Nedan presenterar vi relevant tidigare forskning för studien. En doktorsavhandling av Kitty

Lassinantti samt en studie med syfte att lyfta flickor med neuropsykiatriska diagnoser.
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4.1 Diagnosens dilemman

Kitty Lassinantti (2014) skriver i sin doktorsavhandling Diagnosens dilemman: identitet,

anpassning och motstånd hos kvinnor med ADHD att, bortsett från hennes egen forskning, har

tidigare forskning på ämnet adhd främst fokuserat på barn. Hon menar att trots att barn med adhd

så småningom blir vuxna med adhd är forskning på vuxna med adhd ett forskningsområde som

inte prioriteras. Forskning om adhd har oftast en medicinsk infallsvinkel, därmed finns det endast

lite forskning som belyser levda erfarenheter av diagnosen (Lassinantti, 2014, 12-13). Ett av

Lassinanttis huvudfokus är kön. Detta eftersom att könstillhörighet påverkar erfarenheter av

diagnostisering, funktionalitet, såväl som medicinering. Hennes forskning visar också att vuxna

kvinnor med adhd inte stämmer in på den rådande bilden av vem en person med adhd är. Denna

stereotyp är en våldsam och utagerande pojke. Med tanke på diagnosens ursprung är detta inte

förvånande, inledningsvis var det endast pojkar i skolåldern som fick diagnosen om de var

problematiska. Bilden av adhd har förändrats efter att flickor samt vuxna kvinnor och män

inkluderades inom diagnosens ramar, däremot pratas det fortfarande om diagnosen som en sådan

för pojkar i både forskning och debatt (ibid, 15).

Vidare skriver Lassinantti att ledande forskare i både debatt och forskning menat att flickor inte

får diagnosen i den utsträckning de bör och redogör för att orsaken till att flickor anses vara en

underdiagnostiserad grupp är ett påstående utifrån utgångspunkten att diagnosen ser olika ut

beroende på kön. Det skiljer sig således markant i beteendena, där exempelvis de utagerande

beteendena hos pojkarna anses vara det som i folkmun kallas för adhd. Lassinantti lyfter en rad

frågor hur det är att leva med adhd som kvinna när de inte passar in för bilden av vad adhd är och

att det dessutom inte görs forskning för att ta reda på detta (ibid, 16). Inom diagnossociolgi ingår

adhd i det som kallas för omstridd diagnos. Dessa är diagnoser där det finns oenigheter om

huruvida de är fenomen som ska förstås som sociala, psykologiska eller biologiska. Lassinantti

menar att till följd av detta måste personer som har omstridda diagnoser både behöver förhåller

sig till och bemöta olika uppfattningar kring vad “man har” samt hur diagnosen ska behandlas

(ibid, 13).

Lassinantti beskriver att deltagarna i hennes studie, vilka är kvinnor med adhd, har problem med

att organisera hushållsutgifterna på grund av deras adhd, vilket hamnar i konflikt med vad
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samhället förväntar av dem som kvinnor. Detta skapar även svårigheter för dem att passera som

en “bra mamma”, “bra kvinna” eller “kompetent vuxen”, vilket gör att de inte lever upp till

förväntningarna på en fungerande kvinna, detta leder till att de läses som “avvikande kvinnor”

(ibid, 222-224). Enligt tidigare forskning passar kvinnor med adhd inte in på stereotypen för en

person med adhd. Lassinantti lyfter även distinktionen mellan feminin och maskulin adhd, alltså

att diagnosen yttrar sig olika beroende på kön. “The gendered distinctions revolve around

whether ‘hyperactivity’ is perceived as extrovert, introvert or non-existent. Masculine ADHD

traits are seen as being destructive, violent and visible, while feminine ADHD traits are

described as being self-destructive, invisible and silenced.” (ibid, 223-224). Deltagarna i

Lassinanttis studie menar att den feminina typen av adhd inte alltid stämmer för kvinnor med

adhd. De beskriver att adhd hos kvinnor kan ta sig uttryck i två olika former: det som anses som

“pojk-adhd” (en extrovert, maskulin variant av hyperaktivitet) eller “flick-adhd”

(‘inward-looking’, feminin variant av hyperaktivitet). På grund av könad socialisering finns det

större påtryckningar på flickor med adhd att “lugna” deras hyperaktivitet. Den feminina

versionen av adhd kan därmed vara ett resultat av den könade socialiseringen (ibid, 224).

The women’s constructions of gender in relation to the diagnosis mean that they
(re)produce a gendered diagnosis regime that rests on a binary distinction between men
and women and between masculinity and femininity. The women in the study who identify
themselves with masculine extrovert ADHD traits do not consider themselves typical
women, nor are they typical as women with ADHD. (ibid, 224).

4.2 “Flickprojektet”

Ett projekt vid namn “Flickprojektet’’ startades av läkaren Svenny Kopp och pågick mellan åren

1999-2001, för att lyfta ämnet om flickor med neuropsykiatriska diagnoser. Projektet skapades

för att åskådliggöra att det är en alldeles för liten skara av flickor som diagnostiseras och vidare

att det inte finns så många flickor med neuropsykiatrisk diagnos. Det framkom att antalet flickor

som söker vård inom barnpsykiatrin är lika många som pojkar, men att det dock sedan i vuxen

ålder är fler kvinnor som söker sig till vuxenpsykiatrisk vård. Orsaken till att kvinnorna i dessa

söker sig till vuxenpsykiatrin eller annan typ av vård beror på att de har problematik i vardagen

och i privatlivet, såsom med familj, hemmet eller jobbet. Diagnosen adhd som ännu inte blivit

upptäckt brukar då vara orsaken till problematiken. Kopp (2001) menar att de kännetecken som

ska uppmärksammas vid diagnosen är betydligt svårare att uppfatta hos tjejer, vilket komplicerar
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identifieringen av diagnosen. De kännetecken och beteenden man menar bör uppmärksammas ter

sig oftare hos pojkar, exempelvis som hyperaktivitet och utåtagerande. Flickor med diagnosen

har andra beteendemönster, som exempelvis svårt för att avsluta en pågående aktivitet eller lätt

för att gråta. Enligt Kopp (2001) uttrycker sig tjejers diagnos mer i rastlöshet och oroskänslor.

5. Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som används för att

analysera datamaterialet, intersektionalitet, genusperformativitet och respektabilitet.

5.1 Intersektionalitet

Begreppet är relativt nytt, som myntades år 1989 av medborgarrättsaktivisten Kimberlé Williams

Crenshaw, en svart kvinna som är en av de främsta namnen inom forskningen kring svart

feministisk juridisk teori och kritisk rasteori. Sojourner Truth var dock först med att lyfta

konceptet intersektionalitet utan att använda just det begreppet. Med erfarenheter som svart

kvinna och slav lade hon grunden för begreppet intersektionalitet i sitt tal Ain't I a Woman? Som

hon höll 1851 (Esseveld & Larsson, 2017, 29). Alla individer får genom livet en mängd olika

erfarenheter som tillsammans formar den personen. På ett liknande sätt kan olika aspekter av en

individs identitet forma hens unika form av förtryck eller privilegier. För att förstå detta har

begreppet intersektionalitet myntats. Detta för att belysa hur svarta kvinnor behandlas

annorlunda jämfört med vita kvinnor. Båda utsätts för sexism, dock tillkommer en ytterligare

dimension av förtryck på grund av hudfärgen och därmed rasism. En del skulle uttrycka det som

en form av dubbelt förtryck, andra kallar det för intersektionalitet. Genom intersektionalitet kan

en persons situation belysas genom fler aspekter än en. Dessa aspekter kan vara mer än “race”

och kön. Det kan även vara klass, sexualitet eller nationalitet. Intersektionalitet undersöker hur

dessa olika aspekter samspelar och påverkar varandra till att forma en individs specifika förtryck

och privilegier (Collins, 1998, 63).

Giddens och Sutton (2015, 425) skriver om begreppet intersektionalitet att: “Intersektionalitet

kan också betraktas som en metodologi, som riktar fokus på samspelet mellan ras, klass, kön
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funktionshinder och så vidare, med syftet att ge mer uttömmande och giltiga beskrivningar av

olika kvinnors skilda erfarenheter.’’. Vissa kvinnor kan därmed betraktas som flerfaldigt

missgynnade, på basis av sin hudfärg, sitt kön och sin klassposition. När dessa tre faktorer

samspelar med varandra kan de förstärka och intensifiera varandra. Begreppet är således ytterst

viktigt att ta hänsyn till för att belysa att det finns flera olika sociala positioner som samspelar

med varandra och på så sätt är avgörande för hur hårt drabbad en kan bli av de rådande

samhällsstrukturerna.

En aspekt som spelar in i individers intersektionella position är huruvida de är

funktionsfullkomliga eller inte. En individ som anses vara funktionsfullkomlig är hen vars

fysiska och psykiska kapacitet följer samhällsnormerna för vad som är friskt, produktivt och

normalt (Bylund, 2016, 5-6). Diskurser kring funktionsfullkomlighet skapar samhällen där

personer som befinner sig inom ramen för funktionsfullkomlighet kommer få fördelar i samhället

(ibid, 6) samt att de som inte gör det diskrimineras (ibid, 7). Funktionsfullkomlighet blir därmed

en viktig aspekt som kan påverka en individ med adhd.

5.2 Kön/genus och genusperformativitet

I boken Det andra könet skriver Simone de Beauvoir

Man föds inte till kvinna, man blir det. Inget biologiskt, psykiskt eller ekonomiskt öde

avgör utformningen av den gestalt som den mänskliga honan får i samhället. Det är

civilisationen i dess helhet som formar det mellanting mellan hane och kastrat som kallas

kvinnligt.

Hon menar alltså att det är samhället som formar en individ till att bli kvinna, genom

socialisering (1986, 325). Judith Butler beskriver den särskiljning som görs mellan genus och

kön i de flesta diskussioner: att genus är kulturellt skapat och kön är det biologiskt orubbliga

(2007, 55). I det sammanhanget ifrågasätter Butler vad kön egentligen är och genom att sätta

detta ifråga resulterar det i antaganden om att även kön är kulturellt skapat för att då ifrågasätta

den vedertagna definitionen av genus och vad den egentligen bör innefatta. Butler beskriver att

genus inte handlar om vad man är utan snarare vad man gör (Butler, 2007[1990], 58). Det är

genom genusperformativitet som individer, genom sociala och kulturella förväntningar både
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producerar och reproducerar det som redan finns (Butler, 2007[1990], 88-89). Med detta menar

hon att allt som vi gör eller presenterar oss med som är könskodat är både reproducering och

producering av de könsnormer vi har socialiserats till att göra. Vi har alltså lärt oss hur vi ska

bete oss utifrån det kön vi har tilldelats, när vi sedan beter oss utifrån detta reproducerar vi dessa

könsnormer. Dock är könsnormer och genus i en ständig förändringsprocess vilket gör att det vi

även producerar en ny form av genus. Det är när vi beter oss på ett könskodat vis (perform) som

det beteendet blir en form av genusperformativitet. Butler riktar även kritik mot den dikotoma

uppdelningen av män och kvinnor. Detta eftersom att den kan reproducera tankesättet om att män

och kvinnor har skilda essentialistiska kärnor, vilket skapar genusnormer (Butler, 2007[1990],

28).

5.3 Respektabilitet

Respektabilitet är ett begrepp starkt kopplat till klasstillhörighet. Respektabiliteten genomsyrar

hur och vem människor kommunicerar med och hur man vet vem man är eller inte är (Skeggs,

2000, 9). Beverly Skeggs menar att de som anses vara respektabla har en auktoritet som de som

inte anses respektabla inte har. Hon påvisar även att respektabiliteten besitts av medelklassen,

hur den återspeglar vad som anses vara en värdig och moralisk person och genom generationer

går i arv (ibid, 12-13). Skeggs säger “Att inte vara respektabel är att ha lågt socialt värde och

svag legitimitet.” (ibid, 12). Det påverkar alltså en kvinna negativt i sitt liv om hon inte anses

vara respektabel då det kommer påverka hur andra människor interagerar med henne. Enligt

Skeggs finns det kopplingar mellan Pierre Bourdieus (1993) teorier om olika typer av symboliskt

kapital och respektabiliteten, detta eftersom en kvinna behöver investera i alla dessa kapital för

att vara respektabel. De olika kapitalen är: ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital

och symboliskt kapital. Av dessa använder vi kulturellt och socialt kapital för att analysera

empirin i denna studie (Skeggs, 2000, 20). Det sociala kapitalet en individ kan ha handlar om de

resurser hen kan ha utifrån “förbindelser och grupptillhörighet” vilka skapas av olika relationer

(ibid, 21). Kulturellt kapital har tre olika former: förkroppsligat, objektifierat och

institutionaliserat kapital. I denna studie syftar vi enbart till förkroppsligat och institutionaliserat

kapital när vi använder begreppet kulturellt kapital. Förkroppsligat kapital är det som vi

socialiserats in i från födseln, de värderingar, smaker och avsmaker som man har. Det

institutionaliserade kapitalet är starkt kopplat till kompetens, exempelvis formella kompetenser
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såsom examen från universitet (ibid, 20-21). Hur mycket eller vilken typ av kulturellt kapital en

individ har resulterar i att man hamnar i grupper med liknande kapital då det är där man känner

mest tillhörighet. Efter medelklassens ordning och struktur får kvinnor “utbildning” i hur det

kvinnliga “hushållsidealet” ter sig. Detta för att kvinnor ska eftersträva feminina roller och

funktioner exempelvis det feminina hushållsidealet, där moraliska föreskrifter som “renlighet

står närmast gudlighet”. För att uppnå moralisk överlägsenhet krävs detta, likväl för att uppnå

respektabilitet (ibid, 77). Det är på detta sätt kvinnor får “lära sig” hur deras hem bör organiseras

och hur deras barnomsorg bör vara, allt för att veta hur de ska vara som respektabla kvinnor

(ibid, 12).

6. Metod

I följande avsnitt kommer vi att presentera metoden som valts för studien. En redogörelse för

tillvägagångssättet kommer att ges där urval, utförande och analys presenteras.

6.1 Metoddiskussion

Denna studie använder sig utav kvalitativ metod, specifikt intervjutekniken semistrukturerade

intervjuer. Kvalitativ metod beskrivs av Hsieh & Shannon som;

”A research method for the subjective interpretation of the content of text data through the

systematic classification process of coding and identifying themes or patterns.” (2005, 1278).

Kvalitativ metod studerar materialet djupgående och passar därmed för att identifiera mönster i

form av upprepade ämnen i datamaterialet. Metoden skapar även förståelse för

intervjupersonerna och deras erfarenheter. Analysmetoderna nyttjas primärt för att skapa insikter

genom tolkningar av materialet med olika typer av kommunikation, exempelvis observationer,

tidningsartiklar och intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015).

Kvalitativ forskning kan undersöka sådant som kvantitativ forskning inte kan, likväl kan den

kvantitativa metoden mäta samhällsvetenskapliga fenomen som den kvalitativa inte kan.

Exempelvis kan kvalitativa studier ge mer ingående och djup svar, men få svar. Den kvantitativa

kan ge betydlig fler svar, däremot inte lika djupa eller ingående. För ett mer utbrett resultatfält
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hade man kunnat använda dessa två metoder för att komplettera varandra. David Silverman

menar att val av metod bör göras utifrån frågeställningen. Forskaren bör alltså ta reda på vad hen

vill undersöka och sedan välja den metod som är bäst lämpad för att undersöka det (2013, 11).

Eftersom att denna studie syftar till att belysa kvinnors upplevda erfarenheter av adhd och inte att

finna statistik om ämnet är kvalitativ metod bäst lämpad. Hur frågeställningen är formulerad kan

även leda forskaren till rätt metod. Denna studie undersöker hur kvinnor upplever sitt liv med

adhd och inte hur ofta eller hur många gånger de upplevt diskriminering eller något annat

negativt eller avvikande beteende till följd av deras adhd (ibid, 12). Valet av metod motiveras

genom att kvinnor med adhd behöver få sina röster och berättelser hörda och att lyfta deras röster

görs då bäst genom intervjuer, där de själva kan beskriva sina upplevelser och hur de påverkas av

att leva med adhd. Det är just denna grupp som är intressanta för studien vilket gör det till ett

icke-slumpmässigt urval, då de är en representativ grupp för studien som görs (Trost & Hultåker,

2007, 61-64).

Valet att göra semistrukturerade intervjuer är för att ge deltagarna möjligheten att belysa

perspektiv och teman som de själva upplever i sin vardag eller i kontakt med vården. Samtidigt

ville vi ha en guide för att kunna ställa frågor vi, enligt vår hypotes, trodde var relevanta för

studien och kvinnor med adhd. Det finns fördelar med att låta deltagarna och därmed fältet styra

intervjufrågorna och frågeställningen. Allteftersom eventuella nya teman framkommer under

intervjuerna eller under analysprocessen kan frågeställningar komma att förändras. Detta

eftersom att forskaren inte kan ha en fullständig bild av fältet innan hen börjar undersöka det

(Rennstam och Wästerfors, 2015, 34). Det är därmed fördelaktigt att låta deltagarnas egna

berättelser förändra och styra frågorna som ställs under intervjun samt frågeställningen. En

kvantitativ studie hade kunnat komplettera denna studie för att säkerställa hur många kvinnor

med adhd som delar denna uppfattning. Dock har endast en metod valts i denna studie på grund

av tidsbegränsning.

Andra analytiska metoder som hade kunnat användas i denna uppsats är exempelvis strukturell

eller performativ analys. Den strukturella analysen undersöker hur deltagarna beskriver relevanta

teman och den performativa analysen granskar vem berättelsen formas för, när samt varför den

formas (Rennstam och Wästerfors, 2015, 59-61). Samtliga av dessa aspekter kan användas för
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denna uppsats, däremot har ett val behövts göras på grund av begränsningar på uppsatsens

storlek, därmed valet att endast använda tematisk analys. Detta val har fattats med studiens

frågeställning och syfte i åtanke. Vi vill belysa intervjupersonernas levda erfarenheter av livet

som kvinna med adhd. För att undersöka det har inte alla aspekter samma relevans såsom hur

någonting beskrivs eller vem berättelsen formas för, när och varför den formas. Det som däremot

är relevant är vad som faktiskt skett och hur det fick personen att känna, alltså själva berättelsen.

Vid en kombination av tematisk och strukturell analys framstår fördelar då de komplementerar

varandra. Detta då hur intervjupersoner beskriver en händelse kan belysa någonting om själva

upplevelsen, det här kan då leda till en djupare förståelse av materialet som undersöks (Rennstam

och Wästerfors, 2015, 61). Som sagt begränsas denna studie av omfång och tid därmed valet av

en analytisk metod, för vidare forskning hade en kombination av metoder samt analytiska

metoder vara fördelaktigt för att belysa fler perspektiv om ämnet.

6.2 Tematisk analys

Enligt Braun & Clarke (2006, 78) bör den tematiska analysen ses som den primära metoden vid

analysering av kvalitativt material. De anser att tematisk analys skapar en kärnkompetens som

kan nyttjas även vid andra typer av kvalitativ analys. Författarna skriver att ‘’Genom sin

teoretiska frihet ger tematisk analys ett flexibelt och användbart forskningsverktyg som

potentiellt kan ge ett rikt och detaljerat, men ändå komplext, redovisning av data.” (ibid).

Genom tematisk analys kan forskaren koncentrera sig på att hitta teman i empirin som kan leda

till svaret på studiens forskningsfråga. Empirin i fråga är i denna undersökning intervjuerna.

Transkriberingen av dessa kommer därmed att användas för att analysera det som deltagarna har

beskrivit (Rennstam och Wästerfors, 2015, 59). För att hitta teman används kodning. Den största

fördelen med kodning som metod är den omfattande skildring av empirin som den ger.

Smidigheten i metoden hjälper forskaren att urskilja och fokusera på det mest väsentliga för

studien. En nackdel med kodning är att forskaren behöver fatta beslut av vad som anses vara

betydande, alltså att materialet kan vara för omfattande (Kvale & Brinkmann, 2014).

En del av analysarbetet börjar redan under intervjuerna. Detta sker exempelvis när forskaren

ställer följdfrågor för att få intervjupersonen att fördjupa sin beskrivning. Det sker då ett samspel

mellan forskaren och intervjupersonen, det “mellanmänskliga förhållandet i intervjun”, detta är
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den dynamiska aspekten av intervjun. Analysarbetet har därmed påbörjats eftersom forskaren

väljer ut vad som är relevant för studien och ber deltagaren utveckla just dessa teman (Rennstam

och Wästerfors, 2015, 29). Denna typ av tillvägagångssätt har använts under intervjuerna för att

hitta teman som är relevanta för just denna studie. Eftersom att det är sex intervjuer som har

genomförts blir det tydligare för varje intervju för forskarna att identifiera de mest

återkommande och intressanta teman som framkommer i intervjuerna. Den största delen av

analysarbetet har däremot skett under kodningen och produceringen av resultat och

analysavsnittet. Att använda detta tillvägagångssätt vid tematisk analys passar väl ihop med

semistrukturerade intervjuer då forskaren och intervjupersonen har möjlighet att styra intervjun

till det som är mest relevant för fältet och därmed studien.

6.3 Urval

Då studien utgår från syftet att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen adhd har vi

valt att intervjua sex stycken kvinnor i Sverige med diagnosen, mellan åldrarna 20-45 år. En

anledning till att vi valt just denna målgrupp beror på att stora delar av forskningen som gjorts

avseende adhd i stor uträckning fokuserat på pojkar och män (Borg Skoglund, 2020, 13-16). Vi

anser därför att det finns synnerliga skäl att forskningen gällande adhd börjar ta initiativ till att

också undersöka kvinnors upplevda erfarenheter av ämnet i fråga. Varför vi inte valt ett mindre

åldersspann beror på att vi inte anser åldern vara särskilt relevant i denna studie, då vi här är

intresserade av kön och genusperspektiv, vilket rör alla kvinnor oavsett ålder. Den grupp vi valt

är således en representativ grupp och intressanta för studien, vilket gör det till ett målstyrt urval

(Bryman, 2018, 498) (Trost & Hultåker, 2007, 61-64). Vi har delvis också använt oss av ett

bekvämlighetsurval, vilket innebär att deltagarna är lättillgängliga då de exempelvis finns i ens

kontaktnät (Bryman, 2018, 244).

6.4 Utförande

Eftersom att adhd är en neuropsykiatrisk diagnos finns det inget register eller liknande

tillgängligt för oss att använda för att slumpmässigt hitta deltagare till studien. Av denna

anledning sökte vi efter frivilliga deltagare via grupper för personer med diagnosen adhd på

Facebook. Efter att vi hade lokaliserat olika grupper kontaktade vi administratörerna för gruppen
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för att, via dem, öppet ställa frågan om det finns kvinnor med adhd som kan tänka sig att ställa

upp på en intervju där de får möjligheten att beskriva sina levda upplevelser av adhd. Bland

annat hur de har bemötts inom vården och/eller av deras omgivning till följd av att vara kvinna

eller att ha adhd, eller en kombination av de båda.

Med tanke på att vi just nu lever i en rådande pandemi tyckte vi att det var mest lämpligt att

genomföra intervjuerna digitalt, vilket är varför vi genomförde intervjuerna via

videotelefoniprogrammet Zoom. Vi började intervjuerna med att presentera lagen om

etikprövning och vad det innebär. Vi förklarade konfidentialitetskravet som innebär att

intervjudeltagarens uppgifter behandlas och förvaras på ett betryggande sätt, om nyttjandekravet

som innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas för forskningens ändamål och att

det är okej för intervjudeltagaren att när som helst dra sig ur studien (Repstad, 2007, 90).

Studiens syfte presenterades och vi bekräftade även att deltagaren gav sitt samtycke till att ställa

upp i undersökningen samt att intervjun spelades in.

Zoom har en inspelningsfunktion som vi använde oss av, för att sedan kunna gå tillbaka till

intervjuerna och det insamlade materialet. Innan analysprocessen påbörjades ställdes vissa frågor

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar ordentligt. Frågorna vi ställde oss var

vad det är vi faktiskt vill undersöka och jobbade sedan vidare uteslutningsmetoder, vad är det

som vi inte är intresserade av? Både efter och under tiden vi faställt detta kunde vi börja

transkribera den insamlade empirin.

Efter att vi transkriberat materialet kodade vi det, vilket är en process där forskaren strävar efter

att framställa olika teman (Silverman, 2017). När vi kodade materialet markerade vi de olika

mönster och kategorier som vi kunde identifiera med olika färger, för att sedan lättare kunna

sammanställa dessa för vidare tematisering. När vi analyserat och kodat färdigt det empiriska

materialet hade vi slutligen framställt tre olika typer av teman. Det första är det övergripande

temat Sociala koder och Könsnormer. Under det övergripande temat framställdes tre

huvudteman, Sociala relationer, Bristande kunskap om kvinnor med adhd, Problematik inom

vården. Under huvudtemat Sociala relationer kunde vi identifiera tre subteman - Privatlivet och

vänskap, Privatlivet och partnerskap samt Arbetslivet och under har följande tema Skolan och

identifierats.
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6.5 Förförståelse

Denna uppsats är en utveckling av en uppsats en av författarna skrivit till en B-kurs i

Genusvetenskap. Därmed har den författaren en förförståelse för fältet som kan vara

problematiskt i och med att detta kan leda till confirmation bias. Värt att poängtera är att oavsett

om en B-uppsats om det aktuella ämnet skrivits finns fortfarande förutfattade meningar om både

diagnosen adhd och könsnormer i samhället, vilket även detta kan leda till confirmation bias.

Med Confirmation bias menas att människor har tendenser att bekräfta sina egna föreställningar

samt åsikter genom att selektivt synliggöra viss information (Shepherd & Griffith, 2013, 8,13).

Vi som är författare av studien är dessutom kvinnor vilket gör att vi kan relatera till en del av

vissa intervjupersonerna berättelser. Vi är också bekanta med folk som har diagnosen adhd och

även detta har gett oss en viss förförståelse om ämnet. Inom kvalitativ forskning brukar man tala

om hermeneutik och den “hermeneutiska spiralen”, som syftar till att forskaren innan

undersökningen har en förförståelse av fältet. Genom att producera ny förståelse för

undersökningsområdet skapas ytterligare förförståelse för fältet (Thurén, 2005, 94-95).

Det är i princip omöjligt för en forskare att vara helt objektiv i kvalitativ forskning. Studier med

kvalitativ metod drivs ofta av att forskarens osystematiska uppfattning om vad som är relevant

för studien och inte. Det är därmed forskarens intressen som styr undersökningen. Att det är svårt

att frångå subjektivitet blir ytterligare problematiskt i kvalitativ forskning då den inte går att

replikera. Detta eftersom det inte finns tillvägagångssätt för att genomföra en replikering av en

kvalitativ studie. Allt i studien kommer att påverkas av forskarens erfarenheter, exempelvis hens

ålder, kön och personlighet. Detta betyder att, i detta fall, intervjupersonerna kommer att

påverkas av den forskare som intervjuar dem, även vilka följdfrågor som ställs kommer variera

beroende på vem av forskarna i denna studie som genomför intervjun. Även analysprocessen

påverkas då forskarens tolkningar av materialet kommer vara subjektiva och bero på hens

benägenheter (Bryman, 2018, 484).
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6.6 Etik

Nedan kommer vi att redogöra för de etiska principer som brukar talas om i svensk forskning.

Vidare kommer vi att redogöra för de specifika etiska dilemman vi som forskare mötte inför den

aktuella studien.

6.6.1 Etiska principer

I och med att denna undersökning syftar till att lyfta kvinnors erfarna perspektiv av adhd så är en

del av empirin från deltagarnas privatliv. Därmed har alla som intervjuats tydligt informerats om

att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avlsuta sitt medverkande närsomhelst utan

någon förklaring. Efter informationskravets principer har de även fått ta del av studiens syfte.

Efter att deltagarna har tagit del av all information om uppgifterna som lämnats har de även fått

säkerställa att de samtycker till att ställa upp på intervjun och att den spelas in.

Konfidentialitetskravet har även uppfyllts i denna studie på så sätt att namn och andra personliga

uppgifter har ändrats alternativt utelämnats i transkriberingen och därmed i denna uppsats.

Nyttjandekravet säkerställs även genom att alla inspelningar och transkriberingar raderas när

undersökningens resultat är färdigställt (Bryman, 2018, 170-171). Under utförande kan en mer

detaljerad beskrivning av vad som lästes upp för deltagarna finnas.

6.6.2 Etiska dilemman

En av deltagarna i studien är bekant med en av forskarna därmed beslutades det att den andra

forskaren skulle genomföra just den intervjun. Detta för att relationen mellan deltagare och

intervjuare påverkar empirin vilket hade blivit etiskt problematiskt (Kvale & Brinkmann, 2014).

I denna undersökning har vi har valt att endast inkludera cis-kvinnor. Detta val har skett med dels

tidigare forskning i åtanke och dels den rådande bilden av adhd diagnosen som att den skiljer sig

mellan könen. Icke-binära, trans- och queerpersoner inkluderas inte i tidigare forskning och

därmed inte heller i denna uppsats. Deras upplevelser och perspektiv är någonting som fattas

inom stor del av alla forskningsfält, även adhd forskning. Deras upplevelser och perspektiv är

självklart viktigt att lyfta, dock har vi behövt avgränsa denna uppsats och därför har de inte
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inkluderats. Vi menar att vidare forskning bör lyfta icke-binära, trans- och queer-personers

perspektiv gällande adhd då de saknas helt från nuvarande forskning.

7. Resultat och analys

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för resultat och analys och koppla dessa till valda

teoretiska utgångspunkter för föreliggande studie.

Både vid kodningen och sammanställningen kunde vi återfinna en hel del likheter i materialet

och utifrån detta har vi kunnat urskilja olika teman. Det övergripande temat är Sociala koder och

Könsnormer vilka har identifierats utifrån teorierna. Vidare kunde vi urskilja tre huvudteman,

Sociala relationer, Uppförande samt Bristande kunskap om kvinnor med ADHD. Under Sociala

relationer identifierades tre subteman: Privatlivet och vänskaper, privatlivet och partnerskap

samt arbetslivet. Under Uppförande identifierades ett subtema, Skolan och under Bristande

kunskap om kvinnor med ADHD framställdes subtemat Problematik inom vården. I övrigt är

uppförande ett återkommande tema som vi kan avläsa genom hela analysen däremot så beskrivs

det genom det teoretiska begreppet genusperformativitet (Butler, 2007[1990], 88-89).

I samtliga intervjuer kan det urskiljas att bemötande, eget agerande och konsekvenser av adhd ter

sig annorlunda till följd av deltagarnas kön. Därav har det övergripande temat Sociala koder och

könsnormer identifierats. Flera av intervjupersonerna uttrycker att de tror de hade blivit bemötta

annorlunda av vården samt samhället om de var män, kopplat till deras adhd.

De uttrycker också att deras rättframma sätt får konsekvenser som skiljer sig påtagligt jämfört

med män som uppträder på samma vis. Detta kan kopplas till genusperformativitet (Butler,

2007[1990], 88-89) eftersom att de inte uppträder som respektabla kvinnor (Skeggs, 2000). De

konsekvenser som upplevs av att vara kvinna med adhd varierar från misstro för diagnosen till

problematik med sociala relationer. På så sätt har även ett huvudtema identifierats under det

övergripande temat, vilket är Sociala relationer. Efter vidare kodning kunde vi urskilja ytterligare

subteman som lyder Privatlivet och Arbetslivet.
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En av de första sakerna vi kunde identifiera var hur intervjupersonerna blivit påverkade av att ha

fått adhd diagnosen i vuxen ålder. Avsnittet inleder därför med att redovisa för hur den sena

diagnosen inverkat på deras liv.

7.1 Den sena diagnosens påverkan

Gemensamt för alla intervjupersoner är den sena diagnosen. Samtliga deltagare har varit över 20

år gamla vid diagnostisering, några av dem var runt 40 år. Efter att ha kodat det insamlade

materialet var ett av de mönster vi kunde identifiera kategorin den sena diagnosens påverkan.

Detta kunde återfinnas främst hos fyra av de sex deltagare i studien. Vad som urskiljas i dessa

intervjuer var att personerna upplevde ångest och att deras tillvaro inte räckte till. Detta ledde

vidare till att personerna gått in i väggen samt blivit sjukskrivna. När diagnosen sedan

fastställdes kunde de få en förklaringsmodell för varför de i stora delar av livet har upplevt

motgångar. Utöver att ha gått in i väggen och ångest så beskriver deltagarna att de tidigare blivit

feldiagnostiserade och fått andra diagnoser i samband med adhd-utredningen. Bland dessa

förekommer dyslexi, MBD (Minimal brain dysfunction), OCD (Obsessive–compulsive disorder)

och GAD (Generaliserat ångestsyndrom). Några av dessa diagnoser har intervjupersonerna

utvecklat som en “coping mechanism” för att kunna hantera livet med adhd innan diagnosen

fastställs. En av deltagarna ska även utredas för eventuell autism.

En av deltagarna yttrar följande:

...Men jag glömde väl liksom bort det med tiden sådär, men sen så för några månader sen
så började jag gå hos psykolog igen för att jag höll på att bli utbränd igen för andra
gången och det var en helt ny psykolog och då sa psykologen efter att ha träffat mig i
kanske 20 minuter att “har du blivit utredd för adhd?” jag ba “ja jag har gjort några
papper liksom men det är ingenting mer än så” och han ba “jag tycker du ska utreda det
direkt jag tror att du kommer att bli mycket hjälpt av medicin. Så då betalade jag för att
göra en utredning privat. Fick ganska höga liksom score eller vad man ska säga och
började medicinera redan tre dagar efter min utredning. Och ja det var bara några
månader sen då..

Detta påvisar att deltagaren dels hade varit utbränd tidigare och dels att hennes adhd hade

missats av andra psykologer. Psykologen påvisar även att fastställandet av diagnosen kommer att

hindra framtida risk för utbrändhet. Kim beskriver hur diagnosen har gett henne en förståelse för

sig själv som hon inte hade innan.
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[...] Jag är trött och har inte kunnat identifiera den tröttheten som energibrist eller som
intryckskänslig. Eller att jag har gjort för många saker och  har inte återhämtat mig. Och
i efterhand när jag har insett att det liksom finns en variation av känslor som jag har haft
som jag inte har förstått, det har ju varit väldigt skönt att förstå att det inte bara var
trötthet eller att jag inte var kapabel utan det fanns en grund varför det blev tokigt.

Detta visar hur Kim efter diagnosen känner en tacksamhet till att förstå varför hon upplever vissa

saker. Vi tolkar detta som att hon innan diagnosen har känt att det kanske är någonting “fel” på

henne och att hon sedan känner en lättnad när hon förstår att det har funnits en anledning till

tröttheten och så vidare. Att hon kände att hon “inte var kapabel” visar att hon kände att hon inte

levde upp till de samhällsnormer för hur en kvinna ska vara. Hon lever inte upp till

funktionsnormativitet1 och känner då att det är fel på henne när det egentligen fanns en faktisk

anledning till tröttheten eller att “inte vara kapabel”. Dessa känslor kan komma från de

förväntningar för hur en kvinna ska agera för att vara respektabel (Skeggs, 2000, 12-13) och

upprätthålla genusperformativitet (Butler, 2007[1990], 88-89).

7.2 Uppförande

7.2.1 Skolan

Under kodningen framträder en trend att när en flicka med adhd gör bra ifrån sig i skolan

ignoreras alla andra signaler på att hon kan ha adhd. Detta stämmer för fem av sex deltagare i

denna studie. Den sjätte deltagaren som hade det mer besvärligt i skolan var ett praktexempel av

den enligt samhället stereotypa adhd-pojken (Lassinantti, 2014, 224). Dock blev hon ändå inte

diagnostiserad med adhd förrän hon var ute i arbetslivet.

Trots att deltagarna gjort bra ifrån sig i skolan har flera av dem visat andra tecken på adhd som

barn. Detta har ändå missats av skola, föräldrar och samhället. Dessa tecken eller symtom

varierar men flera av intervjupersonerna har haft tendenser till beteenden som vi har identifierat

och kodat som Stökiga tjejer. Bland dessa beteenden finns det som kan klassas som utåtagerande

adhd. Här finns bland annat incidenter där en pärm har kastats på en klasskamrat (oprovocerat),

snattande eller i allmänhet hamna i konflikt med andra människor.

1 Funktionsnormativ är hen som uppfyller samhällets normer för vad som anses funktionsfullkomlig.
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Som presenterat i bakgrunden har studier visat att symtomen för diagnosen hos tjejer ofta

behöver vara ganska allvarliga för att diagnosen skall upptäckas. Tendensen att reagera högre vid

pojkars utåtagerande och att pojkar uppmärksammas även oftare i skolmiljöer på grund av att de

ofta, förutom adhd, utvecklar diagnosen “uppförandestörning”. Detta leder till att pojkar med

adhd oftare upptäcks och prioriteras för en adhd utredning eftersom att de stör personerna runt

omkring sig (Valter, 2012, 11-12). Följande citat från Louise belyser ett missnöje med att

skolväsendet tenderar att missa flickor med adhd på grund av att man endast letar efter

utåtagerande pojkar:

Jag hade som sagt önskat att jag hade fått veta tidigare. Och det är ju en del av skolans
struktur och det är väl vanligt liksom om man tänker tjejer.., att man inte upptäcks i
skolan för att man har inte.. alltså, oftast inte alls det här samma utåtagerande som killar
har.., och därför missas man, och det var ju det som höll på att hända med min dotter
också.

Kvinnorna klarar alltså av sina studier men är, i vissa fall, utåtagerande precis som den

stereotypa adhd pojken. Det är alltså på grund av att de är just flickor och inte pojkar som är

utåtagerande som skolan inte uppmärksammar detta beteende. Nedan lyfter vi exempel på där

vissa av tjejerna hamnat i allvarliga konflikter eller incidenter som lett till konsekvenser som att

bli utkastad från lektioner eller besök på akuten. Till exempel så berättar Clara följande:

[...] Alltså i 7an, så tror jag att jag blev utslängd från en lektion varje dag, i hela 7an.
Alltså jag fixade skolan ändå, men det var liksom ingen som tog tag i det på något sätt
eller så.. Sista veckan i 9an så blev jag avstängd för att jag hade startat ett matkrig.

En annan intervjudeltagare, Inez, berättar om en incident:

[...] Och jag var ofta i bråk, en gång så kastade jag en pärm på en kille och sen så fick
jag gå till rektorn, men rektorn tog min sida och tänkte att det var jag som var ett offer
för att jag så var så liten och söt liksom, men jag hade ju i stort sett obefogat kastat en
pärm på en kille, så att jag var liksom bråkig som barn.

Vad som dock är gemensamt för ovanstående intervjudeltagare är att dem trots sina

utåtageranden, incidenter och konflikter i skolan, som ansågs avvikande, anade man inte att det

kunde vara adhd. Detta kan förklaras av att de inte hade några svårigheter i övrigt i skolan och

hade relativt bra betyg, vilket även Clara uttrycker när hon säger att “Alltså jag fixade ändå

skolan och så’’ samt Inez som berättar att hon hade A i många ämnen. Molly hade svårt att

koncentrera sig i skolan och skolkade en del, då startades en utredning för adhd som dock inte
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slutfördes. För deltagarna i denna studie kan då en tendens avläsas, om en flicka med adhd klarar

av skolan bra får hon ingen utredning i grundskolan eller gymnasiet. Detta trots att flera av dem

visade avvikande beteenden som “icke-feminina”, såsom att vara stökig i klassrummet. Vid dessa

avvikande beteenden frångår de normen och den genusperformativitet (Butler, 2007[1990],

88-89) som de lärt sig under uppväxten. Trots att de beter sig både kvinnligt avvikande och

klassiska pojk-symtom för adhd uppmärksammar ingen i skolan att de kan ha adhd. Även när

Inez fick tillgång till inköpta verktyg för pojkarna i hennes klass med adhd så kopplade ingen på

hennes skola det till att hon kanske också hade adhd.

I grundskolan så var jag den typiska stereotypen av ett adhd-barn, men eftersom jag var
typ 140 centimeter lång och typ tyst så var det typ ingen som riktigt brydde sig. Men jag
var alltid tvungen att ha typ hörselkåpor för att kunna fokusera och det var någonting
som de hade köpt till alla killar som hade adhd diagnos men så hade de ett par över som
de gav till mig för att jag aldrig fokuserade men det var ingen som ifrågasatte om jag
kanske hade adhd.

Fem av sex av deltagarna i denna studie studerar eller har studerat på universitet. Genom det

intervjupersonerna lyfter tolkar vi att det finns en stark misstro bland deltagarna till att en kvinna

som har en universitetsutbildning inte kan ha adhd eftersom att hon då inte hade klarat av

studierna.

Däremot tenderar dessa kvinnor att ha klarat sig bra i skolan vilket har resulterat i att deras adhd

inte upptäcks när de gått i grundskolan eller på gymnasiet. Eftersom att deltagarna har presterat

bra i skolan bör det inte vara en förvåning att de studerar eller har studerat på universitetet. Valet

att studera på universitetet kan även vara kopplat till deras klasstillhörighet, det kan vara

förväntat att de ska göra det och det krävs därför av dem för att de ska bibehålla sin klass och

respektabilitet (Skeggs, 2000, 20). De har oavsett anledning till studierna lyckats anpassa sig i en

värld där de förväntas fungera funktionsfullkomligt för att lyckas. Flera av dessa kvinnor har

alltså lyckats anpassa sig för att dels klara av studierna trots att den inte är anpassad efter deras

unika situation och dels samtidigt passerar som funktionsfullkomliga (Bylund, 2016, 5-7). Att

deras adhd upptäcks efter deras tid på universitetet kan ha att göra med att de under studietiden

ökar sitt kulturella kapital, vilket resulterar i en ökad respektabilitet (Skeggs, 2000, 20-21). Det

kanske inte förväntas att en respektabel kvinna ska ha en neuropsykiatrisk diagnos som adhd.

Trots att dessa kvinnor lyckas med både att anpassa sig och passera som funktionsfullkomliga
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förväntar sig samhället att de ska ha misslyckats med detta eller att de inte har studerat på

universitetet över huvud taget. Detta skulle kunna vara för att personer som inte anses vara

funktionsfullkomliga inte förväntas studera på universitetet, även om samhället hävdar att alla

har både möjlighet till det och är välkomna att studera på universitetet. Josefin berättar om hur

hon varit på en barnmorskemottagning, där hon berättat för en barnmorska om hennes

högskoleutbildning och fått en stark reaktion som uppfattades vara föraktfull.

[...] Jag har en högskoleutbildning sa jag. Och hon var liksom så här - ''vadå, har du en
högskoleutbildning??'', ''Ja, jag har en högskoleutbildning! Jag är sjuksköterska!'' och
då svarade hon med ''Jobbar du som sjuksköterska?!'' och då svarade jag ''Ja!!?'' och så
till slut.., jag bara kände du vet, jag satt ju bara och grät.. koppla det till låg självkänsla,
att jag går dit, jag söker mig dit, där jag skulle få stöd.

Här visar barnmorskan att hon inte förväntar sig att en kvinna med adhd ska ha en

universitetsutbildning, trots att Josefin i princip har samma utbildning som henne. I det avseendet

har de samma kulturella kapital och eventuellt kan de vara lika respektabla (Skeggs, 2000,

20-21). Dock kan barnmorskan anse att Josefin inte innehar samma respektabilitet som henne

själv på grund av hennes diagnos och därmed inte passerar som funktionsfullkomlig (Bylund,

2016, 5-7).

I och med att dessa kvinnor har studerat på universitetet så anses de vara välutbildade enligt

samhällets normer. En högskoleutbildning innebär också ett större kulturellt kapital, vilket i sin

tur leder till mer respektabilitet (Skeggs, 2000, 20-21). I mötet med andra och i detta fall vården,

har det kulturella kapitalet stor betydelse för hur personen i fråga bemöts. En med stort kulturellt

kapital har exempelvis lättare för att uttrycka sig vilket resulterar i att man kan få bättre hjälp.

När människor, i detta fall vårdgivare och vårdtagare interagerar med varandra och upplever att

man har liknande kulturellt kapital och/eller respektabilitet kommer även kvaliteten på vården att

öka då de två parterna kan relatera till varandra. Således är kulturellt kapital och klasstillhörighet

ytterst väsentligt för de förutsättningar man kommer att ha i samhället, exempelvis riskerar du att

få sämre vård på grund av att du har lägre kulturellt kapital och/eller har en klasstillhörighet som

är lågt rankad. Det faktum att människor får sämre vård som följd av att man har ett försvagat

kulturellt kapital, är kvinna eller att man tillhör en lägre klass i samhället är bara ett av många

exempel som intersektionalitet belyser (Collins, 1998, 63).
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De av deltagarna som är välutbildade, medelklasskvinnor förväntas även ha det ordnat i vardagen

vilket exempelvis kan innebära ett städat hem för att vara respektabla kvinnor (Skeggs, 2000,

77). Hos personer med adhd finns tendenser till att antingen klara av studier/jobb eller att ta hand

om hemmet, de har ibland svårt att prestera på topp inom båda delar av livet. Josefin säger

exempelvis under intervjun:

[...] Att förstå.. få ihop detta hur man kan fungera så exemplariskt bra, man högpresterar
inom vissa områden, till exempel gör jag ett skitbra jobb på jobbet, men hemma ser det ut
som ett bombnedslag.. och det är nog svårt att förstå, hur kan denna oerhört kompetenta,
intellektuellt smarta människan inte klara av att.. ja men betala räkningar, eller tvätta i
tid eller komma ihåg att hon hade tvättiden, inte glömma tvätten i tvättmaskinen eller..
glömma bort att bilen skulle tankas eller in på besiktningen eller asså... '’åh det var
föräldramöte/styrelsemöte'’.. det är svårt att fatta och jag håller med.

Även Kim beskriver detta: “Men det har ju tagit tid för andra att förstå att jag kan vara verbal,

social, kompetent i diskussioner men inte få ihop det att borsta tänderna.”. Några av

intervjupersonerna beskriver också hur de behöver ha ett strikt schema över när de ska städa

vissa delar av huset, annars blir det inte gjort. Inez har i samband med sin adhd utvecklat OCD

vilket gör att hon inte på samma sätt har problem med städning dock belyser detta hur en

odiagnostiserad kvinna med adhd behöver anpassa sig för att kunna leva upp till samhällets

normer. Det är alltså svårare för kvinnor med adhd att leva upp till respektabilitetens krav,

exempelvis att ha ett välstädat hem (Skeggs, 2000, 77), eftersom de behöver skapa rutiner för att

kunna klara av både hushåll och arbete/studier. Det finns alltså en förväntan på kvinnor att de ska

prestera på en hög nivå inom alla delar av deras liv. Detta blir då ett exemplariskt exempel på hur

respektabiliteten påverkar kvinnor med adhd ytterligare än kvinnor som ses som

funktionsfullkomliga (Bylund, 2016, 5-7).

7.3 Sociala relationer

Bland intervjupersonerna är det endast en som beskriver att hon inte har problem med sociala

relationer. Däremot så lyfter alla att de på något sätt inte alltid agerar “kvinnligt’’ vid interaktion

med andra människor, detta sker i ett flertal olika situationer. De olika sammanhang där

deltagarna menar att de agerar “okvinnligt” är inom privatlivet och arbetslivet.
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7.3.1 Privatlivet och vänskaper

Intervjupersonernas svårigheter med relationer i privatlivet tenderar att vara mer till vänner än

till partners. Flera av dem beskriver hur de har förlorat vänner eller hur vänskaper har runnit ut i

sanden på grund av deras adhd, alternativt hur adhdn påverkar hur de agerar. Exempelvis

beskriver Louise följande

Men relationer är ju.. alltså, jag har inte särskilt många vänner. Jag är usel på att hålla
kontakt med folk. Eh.. jag tar kontakt med folk när jag har liksom.. en anledning.., alltså
förstår du vad jag menar, det är inte bara så.. jag checkar inte bara av hur någon mår,
utan det måste vara en specifik anledning..

Hon upplever även en känsla av att bli bortvald vilket följande citat redovisar;

[...] Alltså detta har hon inte sagt uttryckligen men man har ju ändå en känsla av att man
inte är så uppskattad i sällskapet liksom.. ehm.. Nej men sen som sagt, det här.. jag
saknar ju ha ett större socialt sammanhang, samtidigt så tar jag ju inte det steget själv,
jag skulle ju kanske kunna göra mer för att hålla kontakt med folk, men jag.. ehm.. det är
svårt helt enkelt..

Intervjupersonerna lyfter att adhdn påverkar deras sätt att interagera med människor vilket leder

till en försämring i relationen eller att vänskapen försvinner helt. En annan deltagare beskriver

hur hon har svårt att ta kontakt med personer/vänner utanför deras specifika sammanhang, vilket

resulterar i att vänskapen inte finns utanför det specifika sammanhanget. Att kunna upprätthålla

vänskapen utanför där det ursprungliga sammanhanget menar Louise krävs för att kvinnor ska

kunna ha en vänskap.

[...]som kvinna också så, en del.. om man nu får göra skillnad mellan män och kvinnor så
är det ju generellt sätt så att kvinnor är mer.. alltså sociala partar.. Om livet, medan
män.. ja men, jag är ju lite mer.. vad ska man säga, åt det manliga hållet där eftersom att
jag har mycket lättare att umgås kring någonting man gör, istället för att bara sitta och
prata och dricka vin och mysa liksom.

Utöver denna intervjuperson beskriver andra deltagare liknande situationer och hur detta

påverkar deras förmåga att upprätthålla vänskaper till följd av deras adhd. De uttrycker en

frustration kring att dem exempelvis har svårt att kallprata i olika sammanhang. Exempelvis där

de samtidigt minglar eller inte är säkra på vilken typ av relation de har med personen de

kallpratar med. På grund av detta kan de inte ta del av vissa sociala praktiker som krävs för att

kommunicera med andra människor vilket leder till mistande av vänskapliga relationer. Kallprat
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som en social praktik är en viktig komponent för generella interaktioner mellan människor. Det

är även en betydande del i att bibehålla en fastställd relation. Att därmed ha svårt för kallprat kan

därmed skada dessa kvinnors möjligheter till sociala relationer.

[...] Eftersom att jag inte kan kallprata.. så blir det alltid umgänge baserat på att man
ska göra någonting, alltså jag har ju haft ett umgänge i stallet och då har vi umgåtts i
stallet, men vi har inte träffats utanför stallet, för då har man ju det gemensamma
intresset

Till följd av detta har några av dem få bra vänner men de berättar att de saknar ett stort socialt

nätverk. För att en kvinna ska passera som respektabel krävs det att hon kan följa de sociala

koder för kvinnliga vänskaper, vilket intervjupersonerna ovan beskriver sig ha svårt med. Inom

dessa sociala koder ingår det att ha ett stort socialt umgänge, så att de har ett stort socialt kapital

(Skeggs, 2000, 21). Den påverkan som adhd har på kvinnornas sociala möjligheter påverkar

alltså stundvis deras möjligheter att upprätthålla vissa typer av vänskaper (som förväntas av

kvinnor). På grund av detta kan det leda till att de har mindre socialt kapital än kvinnor utan

adhd, åtminstone är det någonting de har svårare med än andra. Detta kan alltså leda till att dessa

kvinnor med adhd kommer ha det svårare att passera som respektabel och därmed ha en

accepterad roll i samhället.

7.3.2 Privatlivet och partnerskap

Flera av deltagarna pratar också om hur det är att leva tillsammans med någon när en partner har

adhd och den andra inte. De beskriver svårigheter i att koppla av och en oförmåga av att kunna

“vara spontan’’ då rutiner och struktur är betydande för en funktionerande vardag kan ibland leda

till krockar i vardagen. Louise uttrycker till exempel att hon behöver göra dags- och

veckoscheman, som till exempel en veckomatlista för strukturens skull, vilket annars hade tagit

för mycket energi,

[...] Och det är väl det jag försöker göra, dagsscheman och veckoscheman att jobba
med.. Jag skriver ju veckomatlista för att jag behöver ha den strukturen, jag kan liksom
inte gå och tänka varje dag ‘’Vad ska jag äta idag?’’ För det skulle ta alldeles för mycket
energi från mig, så då är det ju en dag i veckan som jag sätter mig ner och ''Jahapp, vad
ska jag äta den här veckan''.. Min man kan ju bli galen på det också.. Ja men ''Kan du
inte vara lite spontan..'' men jag hanterar ju inte det..
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En annan deltagare beskriver hur dennes partner helt enkelt inte kunnat acceptera hennes diagnos

[...] Eh.. min man, då jag var gift, jag är skild.. Det var en ganska destruktiv relation, han... han

kunde inte vara ihop med någon som hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan man väl

säga.. har han rent ut sagt liksom..’’ Detta visar en stark funkofobi2 hos hennes exman där han

uttrycker att han inte vill dela sitt liv med någon som befinner sig utanför vad som anses

funktionsnormativt. Detta kan indikera hur samhället ser på hur personer med adhd kan fungera i

en relation där konstaterandet av diagnosen får en person att avsluta relationen.

Inez beskriver hur hon tycker att det passar henne bra att dejta mycket då hon tenderar att bli

uttråkad i en relation samtidigt som hon är adrenalinsökande. När det är nytt och spännande trivs

hon bra. Hon menar att det passar henne bra nu när hon är 20 år, däremot är hon orolig inför

framtiden när hon är äldre och eventuellt vill gifta sig. Hon ifrågasätter då hur hon ska kunna

vara tålmodig när hon ska ha ett längre förhållande med en person. Detta visar på hur en kvinna

vars adhd gör henne impulsiv, adrenalinsökande och samtidigt har svårt med tålamod ändå

förväntas, vid en viss ålder, befinna sig i en fast relation så att hon kan vara respektabel (Skeggs,

2000, 12-13). Genom dessa förväntningar samhället har på henne och som hon har på sig själv

reproducerar hon de könsnormer som präglar samhället, alltså genusperformativitet (Butler,

2007[1990], 88-89).

7.3.3 Arbetslivet

Alla intervjudeltagare arbetar under intervjutiden på ett eller annat sätt. Två av dem arbetstränar

under sjukskrivning. Anledningen till deras sjukskrivning var på grund av utmattningssyndrom.

Enligt Försäkringskassans rapport är risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterade besvär 41

procent högre än för män (Försäkringskassan, 2020). Tre av våra sex deltagare har blivit

skickade på utredning för adhd i samband med deras sjukskrivningar för utbrändhet. Att kvinnor

med adhd blir sjukskrivna med utmattningssyndrom är mycket vanligt, dock är detta inte den

enda utmaningen de har på sin arbetsplats. De får olika typer av bemötanden på grund av både

sitt kön och sin diagnos. De bemötanden de får kan även vara med deras kön, diagnos och

2 Med funkofobi menas den fördomsfullhet som människor har mot personer med funktionsvariationer.
Dessa kan liknas till homofobi, rasism och sexism (Förbundet unga rörelsehindrade).
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etnicitet i kombination vilket då reflekterar deras unika intersektionella situation (Collins, 1998,

63).

Några av intervjupersonerna lyfter en känsla av osäkerhet på arbetsplatsen. Bland annat så kan

adhd symtom öka denna känsla genom att faktiskt skapa situationer där deltagarna känner skam

efter att ett misstag har skett. Följande citat belyser detta:

Eftersom det som jag berätta att det är mycket mejlkonversationer som man ska hänga
med i och sen läser jag det slarvigt och sen.. asså du vet.. folk ska komma på att ''men
herregud hon klarar inte av att göra sitt jobb''.

Den kvinnliga tendensen att underskatta sin egen kompetens kombineras med denna kvinnas

adhd som ytterligare skapar situationer där denna känsla av inkompetens framkommer mer. Två

faktorer skär således i varandra, att vara kvinna och att klassificeras som

icke-funktionsfullkomlig, vilket innebär att känna sig flerfaldigt missgynnad utifrån den

intersektionella aspekten (Collins, 1998,63). Denna känsla och oro finns trots att hon inte på den

arbetsplatsen har fått någon negativ feedback från chef eller kollegor. Strax efter ovanstående

citat fortsätter samma intervjuperson såhär:

Jag vet inte om kvinnor generellt sett har högre krav på sig själva än vad män har.. att
just det där att man hela tiden vill ligga på topp och.. som jag sa innan, att jag kan vara
rädd för att någon ska komma på mig att men herregud den här människan kan vi inte ha
på den här arbetsplatsen, hon kan ju inte.. hon hanterar ju inte sitt jobb liksom.. jag har
svårt att se att en man skulle tänka i dem banorna. Men det är ju bara saker som sker i
mitt huvud liksom, ehm.. så att.. jag tror att män generellt är bättre på att applicera
någon slags ''good enough-tänk'' på det dem gör än vad kvinnor gör.

Josefin beskriver hur en lärare på universitetet anser att hon ska välja ett mindre avancerat yrke

för att hon inte tog till sig instruktionerna på samma sätt som andra elever vilket resulterade i ett

annorlunda utförande. Därför påpekade läraren att hon inte kan arbeta inom det yrket. Läraren

menar då att hon bör välja ett annat yrke eftersom hon tänker på ett icke funktionsnormativt sätt.

En kommentar av detta slag kan både producera och reproducera en internaliserad bild hos

kvinnor att inte känna sig tillräckligt kompetenta för att kunna utföra sitt valda yrke.

Vissa av intervjudeltagarna upplevde ett behov av att dölja diagnosen på grund av rädsla för

negativ särbehandling. Louise uttrycker exempelvis hur hon med sina närmaste kollegor är

öppen om diagnosen, däremot döljer hon den i mötet med icke-bekanta kollegor. Hon menar att
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hon då försöker “skärpa sig’’ och “hålla ihop det på ett annat vis’’ för att inte uppfattas som

oseriös eller en som inte kan utföra sitt jobb ordentligt. Flera av deltagarna lyfter även att de inte

alltid vill berätta på arbetsplatsen att de har adhd. Dels för att inte behöva höra oönskade

kommentarer, oavsett vilken typ av kommentarer det är och dels för att inte betraktas som att

man “lutar” sig på diagnosen som en ursäkt eller att kollegor ska anta att vissa beteenden är på

grund av diagnosen.

[...] Jag har ganska bra självkänsla idag.. Det har diagnosen hjälp till med, att jag
någonstans kan säga att ''jo men det är på grund utav det här'', sedan möts man dock av
en andra våg, eller en annan typ av kritik, 'luta dig inte på din diagnos', men jag har
aldrig lutat mig på någon diagnos, jag fick min diagnos när jag var 27, då började jag
fatta varför jag inte fungerande. Jag är inget offer för min diagnos, absolut inte.

Josefin beskriver i detta citat hur hon först fått hjälp av diagnosen som en förklaringsmodell till

hennes emellanåt icke-normativa beteenden, vilket har lett till en stor lättnad som sedan dock tas

ifrån henne när hon får höra att hon inte ska “luta sig på diagnosen”. Detta blir problematiskt då

hon först får en förklaring till varför hon fungerar icke-normativt och sedan kräver

individer/samhället fortfarande att hon ska framställa sig själv som funktionsfullkomlig. Det är

således genom tidigare negativa erfarenheter av att informera om diagnosen som två av

deltagarna har blivit mer återhållsamma med att berätta för både bekanta och vänner om

diagnosen. Även Inez uttrycker sig liknande i följande citat:

Jag har inget problem med att folk vet, men jag tror att det är lätt att om jag berättar det
för alla hela tiden att dem kanske gissar att hon säger det för att förklara bort sig eller
så. Så det kanske är själva berättandet som jag känner är mest problematiskt, men om
någon skulle veta från någon annan skulle jag inte behöva höra deras åsikter eller de
behöver inte undra varför jag berättar det, dem bara vet och sen går de vidare med livet.

De känslor dessa kvinnor upplever kring detta kan ha att göra med genusperformativitet (Butler,

2007[1990], 88-89) som präglar kvinnor i kombination till respektabilitet (Skeggs, 2000).

Samhället kräver att de beter sig kvinnligt och de får inte ta stöd i eller visa att de inte är

funktionsfullkomliga. Visar de detta finns risk för att deras respektabilitet sjunker.

Inez beskriver hur personer hon har berättat om diagnosen för, kanske omedvetet, börjar både

ifrågasätta hennes diagnos och informera henne om hur hon ska medicinera/inte medicinera.
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Då kan jag känna samma sak med kollegor att de om ens omedvetet ha en åsikt på det
eller om jag skulle göra någonting så skulle de kanske säga ‘’ja men typiskt henne hon
har ju adhd’’. Och av den anledningen så delar jag bara med mig till folk som jag tror
kan ha nytta av informationen, till exempel mina bästa vänner, för att det kanske
förklarar varför jag beter mig på ett visst sätt eller går igenom vissa saker. Men med
kollegor så känner jag.. Nej asså de behöver inte veta det om de inte frågar rakt ut.

Kanske är det på grund av att hon är kvinna som en individ utan medicinsk utbildning tror sig

veta mer om diagnosen än Inez själv eller hennes läkare. Detta tolkar vi som att det kan vara en

indikation på vad samhället tror sig veta om diagnosen som inte alltid stämmer, kanske främst

hos kvinnor med adhd. Inez säger även “problemet är aldrig det jag har att säga utan det är

bara mottagaren.”. Här beskriver hon att hon inte ser något negativt med diagnosen. Däremot

ligger problematiken i hur mottagaren tar emot informationen. Detta speglar hur samhället ser på

kvinnor med adhd, i vissa fall kanske som att inga kvinnor har adhd. Här kan man direkt referera

till genusperformativitet (Butler, 2007[1990], 88-89) då hennes attribut inte passar in i det som

betraktas som en respektabel kvinna (Skeggs, 2000, 20-21). Som presenterat i tidigare forskning

redovisar även Lassinantti (2014) sin forskning som påvisar att vuxna kvinnor med adhd inte

stämmer in på den rådande bilden av vem en person med adhd är, då denna stereotyp är en

våldsam och utagerande pojke.

7.4 Bristande kunskap om kvinnor med adhd

7.4.1 Problematik inom vården

Fyra av sex deltagare har skickat egenremiss för att få en adhd utredning. Det visar att både

vården och samhället har missat att fånga upp dessa individer trots att flera av dem yttrar vanliga

adhd symtom. En kvinna med adhd löper alltså stor risk att aldrig bli diagnostiserad om hon inte

själv har kunskap om diagnosen och själv identifiera sina symtom utan att ha en läkarutbildning.

Ett exempel på detta är Louise:

[...] Alltså jag fick min diagnos ganska sent, det var så sent som i höstas. Jag har tre
barn, varav 2 har fått ADHD diagnos sedan 2018, så fick den första sin diagnos. Sedan
så har jag en son med autism också och det innebar att jag började läsa mycket kring
adhd, liksom vad det innebar, och då började liksom någon pollett trilla ner.. för egen del,
ja men att det här stämmer ju väldigt mycket på mig också liksom, så att eh.. Och då
skrev jag en sån egenremiss och fick komma på ett sånt här första samtal och sedan så
ledde det vidare till utredning liksom.
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I hennes fall krävdes det alltså att hennes barn blev diagnostiserade för att hon skulle få kunskap

nog om adhd för att uppmärksamma likheterna mellan det hon läst och hennes egna symtom.

Hon var då över 40 år gammal. Det är problematiskt att kvinnor måste vara någon slags

själv-diagnostiker för att ens få en utredning för adhd. Under intervjuerna har det även

framkommit tendenser för feldiagnostiseringar samt att läkare har missat en möjlig adhd-diagnos

hos deltagarna när de varit i kontakt med vården. Flera av dem har även haft väldigt långa (minst

ett år) väntetider och har även slussats fram och tillbaka mellan olika vårdgivare. Som tidigare

nämnt höll Inez på att bli utbränd för andra gången när hennes psykolog rekommenderade henne

att göra en adhd utredning. Vid det tillfället stod hon i kö inom den offentliga vården och hade

gjort det i flera år, samtidigt skapade hennes odiagnostiserad adhd så pass mycket problem i

hennes vardag att hon som sagt höll på att gå in i väggen, hon sökte sig då till den privata vården

för att kunna få vård snabbare. Detta belyser flera olika problematiker inom vården. Dels att det

är så pass lång väntetid att den fortfarande odiagnostiserade individen får problem med sin

mentala hälsa och dels att det krävs att hon har en viss klass och därmed ekonomiskt kapital

(Skeggs, 2000, 20) för att kunna söka sig till den privata vården för att få vård så snabbt som hon

behöver. Inez lyfter följande:

[...] Började jag gå hos psykolog igen för att jag höll på att bli utbränd igen för andra
gången och det var en helt ny psykolog och då sa psykologen efter att ha träffat mig i
kanske 20 minuter att “har du blivit utredd för adhd?

Inez påvisar här att det tog 20 minuter för denna psykolog att misstänka att hon har adhd. Det är

därför förundrande att ingen påskyndade hennes utredning eller upptäckte hennes adhd under

hennes uppväxt. Speciellt med tanke på att hon har haft typiska adhd symtom.

När de sedan väl fått diagnosen eller är under utredning upplever flera av kvinnorna också att de

inte blivit tagna på allvar eller känner att dem inte blivit lyssnade på. Louise uttrycker

exempelvis

[...] Jag träffa en kurator inom psykiatrin och.. ja henne kände jag att.. hon förstod inte
diagnosen, upplevde jag.. för att det hon började prata om genast var liksom.. ''ja men
jag har en mindfulness övning här'' och så ger hon mig ett papper och ''den tycker jag att
du ska göra flera gånger om dagen''.. men alltså jag har provat mindfulness jättemycket
och jag känner inte att det ger någonting.. alltså jag klarar inte av att koppla av genom
en mindfulness övning, jag blir bara stressad liksom. ''Ja men det här är vetenskapligt
bevisat, det här är bra det här ska du göra'' det här liksom behöver du göra och vi satt
liksom i ett helt samtal och diskuterade detta.. och jag, när jag kom därifrån så hade
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hon.. jag tycker liksom att hon ska gå igenom övningen med mig och visat att ''såhär
funkar det, så här kan du göra'' och ''testa det där'' och sedan också att lägga på någon..
flera nya saker i ens liv som redan är ganska fullt.. det var ju också.. så att henne.. det
var väl den personen som jag känt att.. där.. hon förstår inte.

Louise påpekade alltså att hon redan hade gjort en viss övning som hon menade inte fungerade

för henne, men att kuratorn ändå tryckte på att göra det. Även Molly upplever att hon inte togs på

allvar av vården. Hon skickades på adhd utredning när hon gick i skolan, för att hon visade upp

adhd-symtom, dock fullföljdes inte den utredningen. När hon senare i livet upplevde

adhd-symtom på sin arbetsplats kontaktade hon vården igen. Trots att hon hade varit i kontakt

med vården tidigare i livet gällande adhd upplevde hon inte att hennes problem togs på allvar.

Hon skickade då egenremisser till privata aktörer för adhd utredning. Genom detta exempel

belyses det att det kan vara så att det är först när en flicka med adhd inte klarar av skolan som

förväntat som adhd misstänks. Trots detta sågs det inte till att utredningen slutfördes. Molly

upplever alltså att hennes symtom och erfarenheter inte tas på allvar förens hon själv sökte sig till

den privata vården, där hon upplevde att hon både togs på allvar och att hon snabbt fick

utredning och hjälpmedel för diagnosen.

Som presenterat i bakgrund i den aktuella studien skriver Vårdhandboken (2019) att det kan

finnas skillnader i hur vårdgivare bemöter patienten och vilka förväntningar som finns på denne

baserat på vilket kön de har, där de beskriver hur kvinnor oftast haft värre besvär när de väl fått

en operationstid jämfört med män som inte hunnit få lika grova besvär, samt att “det rena

bemötandet verkar missgynna kvinnor då det visat sig vara vanligare att de klagomål som

framförs på sjukvården gäller patienter som är kvinnor och att kvinnor dubbelt så ofta som män

rapporterar att de blivit kränkta av vården’’. I och med de konstaterade problemen gällande

vårdens bemötande av kvinnor är dessa erfarenheter tyvärr inte förvånande men ett tydligt

exempel på hur kön är en av flera sociala positioneringar som kan bidra till ett sämre bemötande

i vården och allmänt i samhället, det som intersektionaliteten (Collins, 1998, 63) tydligt redogör

för. En ytterligare faktor som kan leda till sämre bemötande som dessa kvinnor har är deras

funktionsstatus. “Vård- och omsorgspersonal kan genom tal och handling antingen förstärka

hälsoskillnader mellan män och kvinnor eller försöka utjämna dem genom att reflektera över

rådande normer och föreställningar om kön.’’ (Vårdhandboken, 2019). Inez beskriver att hon

ifrågasatte ifall hon inbillade sig sina symtom under utredningen för att hon ifrågasattes så pass
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mycket. Att kvinnor ifrågasätts även under och efter utredning för adhd kan skapa en känsla av

att de inte har rätt till vården de söker. Inom ramen för vad som anses kvinnligt ska kvinnor inte

hävda sig själva. Därmed är det extra problematiskt att de ifrågasätts så pass mycket att de själva

inte känner att de har rätt till vården de söker då de kanske inte känner att de kan hävda sig för att

de då inte kommer ses som kvinnliga eller respektabla (Skeggs, 2000). Ur ett

jämställdhetsperspektiv är det även problematiskt att kvinnor med adhd ska behöva söka sig till

den privata vården för att få rätt eller snabb vård. Den möjligheten har inte alla kvinnor med

adhd vilket kommer göra att vissa kvinnor med adhd får sämre vård än andra.

8. Slutsats

Ett av de största problemen som uppmärksammades i analysen var den sena diagnosens

påverkan. Intervjupersonerna hade under större delen av sina liv känt en viss frustration och

ångest kring att deras liv inte riktigt fungerar som det bör. Några av intervjupersonerna blev

sjukskrivna, nästan alla hade en hel del problem med sociala relationer och även problematik vad

gäller uppförandet. Trots detta har samtliga fått söka vård själv för utredning för eventuell

diagnos och detta har skett så pass sent att det fått konsekvenser i deras liv som påverkat dem

mycket.

Adhd är varken kvinnligt eller manligt kodat. Hur det yttrar sig har att göra med de könsnormer

som präglar samhället. Om könsnormerna inte fanns skulle allas adhd vara individuell och inte

på ett eller annat sätt. Dessvärre ser inte verkligheten ut så idag vilket också är varför

intervjupersonerna upplever interaktionen med andra människor som svår. Intervjupersonerna

upplever att adhd påverkar både hur de interagerar med andra samt hur andra interagerar med

dem. Exempelvis lyfter de att kallprat är någonting som kan vara svårare för dem på grund av

adhd. Detta eftersom att de har svårt för att avläsa vissa sociala koder och praktiker beroende på

vilken relation de har till personen i fråga. Att avgöra vilken relation de har till personer tycker

de även är svårt. Denna svårighet gör även att deras mer långvariga relationer påverkas,

exempelvis att bibehålla kontakten med vänner vilket är viktigt i kvinnliga relationer för att

bland annat öka sitt sociala kapital och därmed sin respektabilitet. Intervjupersonerna beskriver

även hur de stundvis kan agera “okvinnligt” på grund av adhdn, vilket deras omgivning inte

alltid ser som positivt. Detta kan sedan påverka hur deras kollegor interagerar med dem. Något
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som också uppmärksammades var ett en del av intervjupersonerna kände ständig oro, inte minst

med vänner och ibland med partners, men även i arbetslivet. En känsla av att betraktas som

oseriös eller en som inte klarar av att göra sitt jobb, på grund av diagnosen som ibland kan

påverka deras ageranden på jobbet. Dessa ageranden kunde yttra sig i att man inte läser mejl

ordentligt eller att man tar över en krissituation där det finns andra med mer erfarenhet. Andra

handlingar som också bringade oro och ångest hos intervjupersonerna var oförmågan att kunna

hålla ordning på olika ställen, exempelvis både i skolan och i hemmet. Detta gav dem känslan av

att vara otillräcklig eller att något var fel på en, då en respektabel kvinna ska kunna sköta alla

olika delar i livet utan större svårigheter. Detta återspeglar Butlers (2007[1990], 88-89)

genusperformativitet som redogör för samhällets könsnormer. En kvinna med adhd som dels vill

ha en karriär och dels behöver leva upp till samhällets krav på att vara respektabel befinner sig i

en situation där hon, ur ett intersektionellt perspektiv (Collins, 1998, 63), löper stor risk att gå in

i väggen. Hon kämpar på arbetsplatsen, ibland i hemlighet, med att passera som

funktionsfullkomlig. Samtidigt som hon ska göra ett bra jobb för att kunna klättra i sin karriär.

Hon måste göra bättre ifrån sig än männen som inte har samma press på sig för att de dels inte är

kvinnor och dels inte lever med diagnosen adhd. Under denna extrema situation på arbetsplatsen

förväntas det att kvinnan ska vara respektabel och därmed ta hand om både familj och hushåll

utan att det ska synas för omvärlden att hon inte når upp till de funktionsnormativa

förväntningarna som samhället sätter på alla dess individer.

Den intersektionella situation som finns för dessa kvinnor med adhd påverkar deras möjligheter

att leva upp till respektabilitetens krav (Skeggs, 2000), såsom att ha ett städat hem samt att

passera som funktionsfullkomlig. Detta trots att de inte ses som funktionsfullkomliga efter

samhällets normer om funktionsnormativitet. Att vara kvinna, icke-funktionsfullkomlig och inte

tillhöra överklass är långt ifrån kategorier som en individ vill tillskriva sig för att passera utan

märkvärdighet i samhället. Den intersektionella aspekten yttrar sig i att intervjupersonerna

befinner sig i kategorier som är missgynnade i samhället, vilka bland annat är att de är kvinnor,

icke-funktionsfullkomliga och icke-överklass. En tredje kategori skulle kunna vara klass där de

som tillhör en lägre klasstillhörighet missgynnas ytterligare och en fjärde kategori ålder, där man

å ena sidan kan diskrimineras för att man har för låg ålder, å andra sidan att man är för gammal.

På grund av deltagarnas intersektionella situation kan deras diagnos ha försenats. Stereotypen för

adhd är en utåtagerande pojke och trots att en del av kvinnorna har visat upp liknande beteenden
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som en pojke med adhd, har de inte ens fått ett förslag för utredning för diagnosen. Senare i livet

kan fler intersektionella aspekter tillkomma vilket kan ha försenat diagnosen ytterligare, såsom

deras klass. Fem av sex deltagare studerar/har studerat på universitet, de har då dels ökat sitt

kulturella kapital och dels bibehållit sin klassposition. Detta kan påverka deras kontakt med

vården både negativt och positivt. De kan få bättre vård eftersom de har samma eller liknande

klass som vårdpersonalen samtidigt som det kan vara svårare att se/utreda deras adhd eftersom

personer med adhd inte ses som funktionsfullkomliga och därmed mindre sannolika att ha

studerat på universitetet.

Först och främst är det viktigt att belysa att fyra av sex deltagare i denna studie själva behövde

skicka in en remiss för att få en adhd utredning. De missades alltså av vården och samhället. Det

krävdes att de själva eller någon i deras omgivning skulle ha kunskap om diagnosen för att de

själva skulle misstänka det för att sedan skicka en egenremiss. Flera av dem har även varit i

kontakt med vården innan på grund av andra problem som de haft som kan ha orsakats av deras

odiagnostiserad adhd, exempelvis ångest och utbrändhet. Vården har då missat att detta är

konsekvenser av diagnosen. Flera av deltagarna sökte sig till den privata vården bland annat för

att kötiden är för lång eller för att de inte tas på allvar av vården. De har även slussats fram och

tillbaka mellan olika vårdinstanser då ingen tar ansvar för deras vård eller utredning. Det

bemötande de träffas av av vården blir dubbelt kränkande då de dels är kvinnor (kvinnor tenderar

att bemötas sämre av vården än män) och för att de är kvinnor med adhd (kvinnor förväntas inte

ha adhd). Det krävs att de hävdar sig eller söker sig till den privata vården för att få korrekt vård.

När de behöver hävda sig anses de som okvinnliga, deras respektabilitet sjunker då och det kan

bli ytterligare svårare för dem att få bra vård. När de behöver söka sig till den privata vården

ökar ojämlikheten för vården då inte alla kvinnor med adhd kan förlita sig på den privata vården

på grund av deras ekonomiska kapital. Detta resulterar i att vissa kvinnor med adhd får snabbare

och bättre vård än andra. En del av kvinnorna upplever även att deras symtom inte tas på allvar

både under och efter utredning, detta har i ett av fallen lett till att Inez ifrågasatte ifall hennes

symtom endast var inbillade. Ifrågasättandet mot deltagarna under deras utredningar kan tyckas

vara nödvändigt då alla som utreds för adhd givetvis inte garanterat har adhd. Vården behöver då

ifrågasätta för att på ett korrekt och ordentligt sätt kunna fastställa vem som faktiskt har

diagnosen och inte. Problematiken är snarare på vilket sätt detta ifrågasättande har tagit form och

hur det får intervjupersonerna att känna sig. Detta är något som inte riktigt konstaterats i
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föreliggande studie, men som skulle vara intressant att undersöka. Detta exempelvis genom att

granska ifall pojkar/män som utreds för adhd upplever samma ifrågasättande från vården. Kim,

Clara och Josefin uttrycker hur det behövs mer kunskap inom vården för hur deras kontakt med

patienter är. Exempelvis hur de tar kontakt med någon som har adhd, add, olika klassbakgrund,

kön, etnicitet och ålder. Med andra ord behöver vården mer kunskap om kvinnor med adhd och

hur de utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv bör bemöta vårdtagare.

Studien har påvisat hur diagnosen adhd är oförenligt med det kvinnliga ideal som präglar

samhället samt att de rådande stereotyper kring adhd inte stämmer överens med deltagarnas

erfarenheter av diagnosen. Genom undersökningen har vi lyft deltagarnas erfarenheter av att leva

med adhd samt hur de interagerar med och bemöts i olika sammanhang i samhället. Detta för att

skapa kunskap om diagnosen och dess påverkan på individer vars vardag den formar.

9. Förslag på vidare forskning

Under studiens gång har många idéer om förslag på vidare forskning kring diagnosen adhd

utvecklats. Bland annat hur fler kvinnor med adhd från olika bakgrund bör få sina röster hörda då

intervjupersonerna i denna studie hade relativt lika bakgrund samt en motsvarande studie om hur

män med diagnosen adhd upplever bemötandet i samhället. Vidare hade en studie med en

kombination av metoder och analytiska metoder varit ännu mer givande för att skapa ytterligare

förståelse för ämnet samt för ett bredare resultatfält. En mer intersektionalistisk analys där man

exempelvis skulle kunna inkludera icke-binära och deltagare av olika etnicitet hade också varit

givande vidare forskning av ämnet. Att lyfta icke-binära och transpersoners symtom,

erfarenheter och upplevelser av diagnosen kan även hjälpa till att motverka stereotyperna om

diagnosen adhd samt sena eller oupptäckta diagnoser.
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