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Sammanfattning 

 Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor med AD/HD 

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) beskriver sina liv utifrån 28 levnadsberättelser. 

Utifrån narrativ analys har olika teman identifierats. Resultatet av denna studie visar att i flera 

fall beskrivs problemen inte som funktionshinder utan som att det är något i omgivningen 

som är orsak till problemen. Flertalet av flickorna/kvinnorna beskriver svårigheter med det 

sociala samspelet. I studien beskrivs att alla berättar om symtom i form av psykiska 

pålagringar såsom ångest och/eller depression, tvångstankar och tvångsbeteenden, 

sömnsvårigheter och utanförskap. Diagnosen AD/HD, och medicineringen, blev en 

vändpunkt för de allra flesta flickorna/kvinnorna i denna studie. 

 

Nyckelord: AD/HD, flickor/kvinnor, levnadsberättelser, känslor.  
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Abstract 

 The purpose of this study has been to examine how girls/women with AD/HD 

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) describe their lives in 28 life stories. Based on 

narrative analysis different themes have been identified. The result of this study demonstrates 

that the problems are not looked upon as disabilities; instead the answers to the problems are 

searched in the surrounding environment. The study also shows that all the girls/women 

describe symptoms of mental and social co-morbidity such as anxiety and/or depression, 

obsessive thoughts and compulsive behavior, insomnia and alienation. When diagnosed with 

AD/HD, and medicated, it became a turning point for most of the girls/women in this study. 

 

Keywords: AD/HD, girls/women, life stories, feelings. 
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Förord 

 Vi har under åren uppmärksammat att flickor/kvinnor som vi möter i vårt arbete 

många gånger beskriver en historia av psykisk ohälsa, men mer sällan en neuropsykiatrisk 

diagnos. Vår erfarenhet är att de flickor/kvinnor som vi träffat på och som har fått en 

neuropsykiatrisk utredning många gånger tidigt uppvisat symtom som vanligtvis observeras 

vid denna problematik, och som bidrar till att man borde tänka neuropsykiatri. Många har 

trots dessa symtom inte genomgått utredning förrän i vuxen ålder. Dessutom blev det än mer 

intressant när det framkom att det också efterfrågas mer forskning på flickor/kvinnor med 

AD/HD och att flickors/kvinnors symtom vid neuropsykiatriska funktionshinder många 

gånger ser annorlunda ut. Detta har väckt vårt intresse och syftet med vår undersökning har 

varit att ta reda på hur flickor/kvinnor med AD/HD beskriver sina liv och på vilket sätt de 

upplever att detta påverkat deras liv.  

Vi vill tacka vår handledare Rikard Eriksson samt övrig personal på avdelningen psykologi 

på Karlstads Universitet för hjälp och stöd med vårt arbete. 

 

Karlstad 130821 

Marianne Lindh och Julia Årström  
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Inledning 

 Författarna till föreliggande studie har en förförståelse i ämnet med ett intresse av att 

ta reda på hur flickor/kvinnor med AD/HD beskriver sina liv samt hur dessa flickor/kvinnor 

upplever att detta påverkat deras livssituation. Med denna förförståelse, och intresse, har 

frågan väckts hur att förhålla sig till olika livserfarenheter utifrån en narrativ utgångspunkt 

med tanken att skapa mening i den text som lästs (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008).  I 

föreliggande studie har ett hermenutistiskt perspektiv använts, där samtal och text är viktiga 

faktorer och där förkunskapen hos uttolkaren har stor betydelse (Kvale, 1997). I den litteratur 

och forskning som lästs för denna studie framkommer tydligt att det behövs en bättre 

förståelse för flickor med neuropsykiatriska symtom på alla plan i samhället, men få lyfter 

fram att faktiskt lyssna till hur flickorna/kvinnorna beskriver sina livssituationer. Larsson, et 

al., (2008) påpekar att det finns en sanning i det personer berättar om sina liv och genom 

analys av dessa berättelser ges möjlighet att titta djupare på enskilda människors erfarenheter 

och konstaterar att frågan inte är om livsberättelser är vetenskap eller inte. De menar istället 

att problemet är hur kunskap om livsberättelser kan föras in i det vetenskapliga samtalet mot 

bakgrund av förståelse av vad som menas med vetenskap där all data förutsätter eller skapas 

genom ett visst sätt att ställa frågor och vissa sätt att tolka resultaten.  

 Johansson (2005) menar att livsberättelser är den berättelse som en person berättar 

om sitt liv eller valda delar av sitt liv där människans egna tolkningar och upplevelser av sig 

själva sätts i centrum och där analysen handlar om att tolka andra människors tolkningar av 

sig själva och den egna livssituationen. 

 Mishler (1986) sätter fokus på intervjusvar som berättande redogörelser eller 

berättelser och argumenterar för en systematisk analys utifrån detta perspektiv. Genom att 

belysa hur svaren vävs ihop till en berättelse, ett meningsskapande, påvisas problem och 

möjligheter som inte synliggörs då endast analys sker utifrån konventionella modeller av 

fråga - svar. 

 Vid uppstart av denna studie undersöktes även vad forskningen säger om flickor 

med AD/HD - en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande 

uppmärksamhet och/ eller hyper- hypoaktivitet. Enligt forskning och litteratur inom området 

framkommer det att flickor med dessa svårigheter uppmärksammats först under de senaste 

åren. Forskningen beskriver att det finns stora brister i kunskapen om flickor med 

neuropsykiatriska diagnoser och deras levnadsberättelser.  

 I en artikel i Journal of Attention Disorders (2006) presenterades den första kända 

historien om AD/HD (Still, 1902). Här beskrevs 42 barn med allvarliga problem med att 
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”upprätthålla kontinuerlig uppmärksamhet, att vara ständigt överemotionena, aggressiva eller 

passionerat upptagna med något för situation olämpligt”. Problemet verkade utgå från 

barnens oförmåga att styra energin i sin egen uppmärksamhet, trots att barnen i övrigt hade 

välfungerande intellekt.  

 År 1999 publicerades en av de mest omfattande studier av flickor med 

AD/HD/ADD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/Attention-Deficit/ Disorder) 

(Biederman, Farone, Mick, Williamsson, Wilens, Spencer, Weber, & Jelton, 1999). 

Deltagarna i studien var flickor i åldrarna 6-18 år. Det fanns 140 flickor som fått diagnosen 

AD/HD och 122 flickor i samma ålder som inte hade diagnosen AD/HD. Dessa två grupper 

jämfördes i en rad olika egenskaper så att forskarna skulle lära sig se de specifika problem 

som flickor med AD/HD har. De viktigaste slutsatserna av nämnd studie blev att bland de 

flickor som diagnostiserats med AD/HD hade 59 % en kombinerad typ (dvs. 

uppmärksamhets- och hyperaktiva/impulsiva symtom), 27 % hade i huvudsak 

uppmärksamhetsproblem och endast 7 % hade den hyperaktiva/impulsiva typen. Totalt sett 

hade en större andel av flickorna symtom på ouppmärksamhet. Ytterligare resultat från 

studien visade betydligt större risk att flickor med AD/HD hade diagnostiserats med andra 

psykiska diagnoser. Jämfört med flickor utan AD/HD, hade flickor med AD/HD större risk 

att diagnostiseras med komorbid uppförandestörning såsom trotssyndrom, 

humörsvängningar, ångest, TICS (återkommande ofrivilliga muskelryckningar, ljud/läten 

eller rörelser) och enures (sängvätning).  Sammantaget hade 45 % av flickorna med AD/HD i 

nämnd studie minst en tilläggsdiagnos och endast 4 % av flickorna med AD/HD i nämnda 

studie hade mer än två komorbida störningar.  

 I en annan studie om flickor med AD/HD (Marks, Nichols, Blasey, Kato, & 

Huffman, 2004) beskrivs att minst 50 % av barn med AD/HD diagnos också har minst 

ytterligare en psykiatrisk diagnos samt att uppskattningsvis 20-25% av barnen också får en 

diagnos på inlärningssvårigheter. Det som framkommer i denna rapport är att kriterierna för 

diagnostisering utgår ifrån pojkars beteende och att det då finns en risk att flickor med 

svårigheter inte upptäcks eller får rätt diagnos. Detta styrks i en avhandling av Kopp (2010) 

där det framgår att det behövs en bättre förståelse för flickor med neuropsykiatriska symtom 

och att flickor får dåligt underbyggda diagnoser på grund av att de diagnoskriterier som finns 

utgår från pojkars symtom. Bejerot (2004) utvecklar detta genom att efterfråga mer 

utbildning och omskolning av personal inom psykiatrin för att bättre förstå och tolka flickors 

symtom. 
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 En forskningsgrupp vid S:t Görans sjukhus i Stockholm har kartlagt symtom, 

samsjuklighet, livsvillkor och funktionsnedsättning hos vuxna med AD/HD. Forskarna menar 

att AD/HD kan döljas bakom en rad psykiatriska tillstånd, framförallt depressioner, och kan 

vara överrepresenterad bland gruppen utbrända. Forskningsgruppen vill att man anpassar 

terrängen efter kartan, dvs. omskolar och utbildar vuxenpsykiatrikerna så att dessa blir 

kapabla att ta fram AD/HD och autismspektrastörningar som döljs bakom en rad olika 

psykiatriska tillstånd (Bejerot, 2004). 

 Kadesjö & Mossler (2004) beskriver i en rapport att kunskapen om flickor med 

AD/HD är bristfällig även om uppmärksamheten på flickors problem har ökat och att det nu 

finns flera större studier. Enligt dessa studier beskrivs att en till tre procent av flickor i 

skolåldern har AD/HD. Kadesjö & Mossler (2004) konstaterar att de flesta gjorda studier 

påvisar övervägande likheter i flickors och pojkars AD/HD symtom. De menar också att 

problemen i skolan och tillsammans med kamrater förefaller vara lika omfattande för flickor 

som för pojkar. Flickors problem tycks dock komma till uttryck på andra sätt. Pojkar har ofta 

ett utagerande, störande beteende medan flickor är mer inåtvända och beskriver låg 

självkänsla, depressivitet och kroppsliga symtom som kommer till uttryck som ont i magen 

och huvudvärk. Flickors problem ses oftare som brister i uppmärksamhetsförmågan och 

mindre i form av motorisk överaktivitet.  

 En nationell undersökning angående uppfattningar om flickor och AD/HD har 

presenterats av Quinn & Wigal (2004). Syftet med undersökningen var att utforska upplevda 

könsskillnader i AD/HD. Resultatet av undersökningen visade att de flesta av allmänheten 

(58 %), och lärare (82 %), tror att AD/HD är vanligare hos pojkar. Allmänheten tror att 

pojkar med AD/HD är mer benägna än flickor att få beteendeproblem medan flickor med 

AD/HD tros ha mindre märkbara problem än pojkar med uppmärksamhetsproblem eller 

depression. Fyra av 10 lärare säger sig ha svårare att acceptera AD/HD symtom hos flickor. 

En överväldigande majoritet av lärare (85 %) och mer än hälften av allmänheten (57 %) och 

föräldrarna (64 %) tror att sannolikheten att flickor med AD/HD förblir oupptäckta. AD/HD 

rapporterades ha en negativ effekt på självkänslan i högre grad hos flickor. Sannolikheten att 

flickor med AD/HD hade fått antidepressiv behandling innan de fick sin diagnos var nästan 3 

gånger större än hos pojkar. Flickorna var mycket mer benägna att känna att det var ”mycket 

svårt” att fokusera på skolarbetet och komma överens med föräldrarna.  

 Enligt en sammanfattning från Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, SBU 

(2005) så uppmärksammades flickor med diagnosen AD/HD i samband med en konferens i 

USA 1994 för första gången. Konferensen handlade om könsskillnader vid AD/HD. Tio 
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gånger så många pojkar som flickor utreds och får diagnosen AD/HD. Troligen beror detta på 

att flickorna är ett mindre problem för omgivningen, då de trots AD/HD-bilden är mindre 

aggressiva, självhävdande och expansiva på andras bekostnad än vad pojkar med AD/HD 

ofta är. Flickornas koncentrationsproblematik drabbar mer dem själva. De presterar oftast 

sämre i skolan, har svårighet med att planera och organisera, kommer ofta i konflikt med sina 

jämnåriga om man jämför med flickor utan AD/HD. Förekomsten av AD/HD hos flickor är 

inte klarlagd, men tittar man på de flesta studier så är förekomsten mellan 2 och 5 procent av 

flickor mellan 6 och 15 år och under senare år har andelen flickor som får diagnosen ökat 

med upp till 20-25 procent. Sammanfattningen från SBU (2005) visar att flickor med AD/HD 

riskerar att få samtidiga diagnoser och det är vanligt med depression och ångest.  

 Kadesjö (2008) påpekar att flickor är underdiagnostiserade när det gäller AD/HD. 

Det väcks inte tankar om att det är ett funktionshinder utan symtomen ses som en reaktion på 

omgivningen, hur föräldrarna är eller hur situationen i skolan är och beroende på vilken teori 

som utgör grunden för gjord forskning så kommer symtomen behandlas olika. Utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv är det lätt att enbart titta på utomliggande orsaker i 

omgivningen. Enligt Nilsson (1996) hävdar Gordon Allport att socialpsykologi handlar om 

hur personens tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska eller inbillade 

närvaron av andra. Socialpsykologin studerar både socialt beteende, socialt tänkande och 

sociala reaktioner enligt Nilsson (1996). Från en narrativ synvinkel med ett hermeneutistiskt 

perspektiv undersöks och tolkas förståelsen av vad text, handling, berättelse och språk 

betyder i olika sammanhang då hermeneutiskt inriktad forskning vill förstå helheten (Skott, 

2004).  

 Kopp (2010) har i elva år forskat på flickor med autismspektrumstörning, som 

AD/HD. I denna avhandling påvisas att flickor får dåligt underbyggda diagnoser, vilket i sig 

leder till fel diagnoser. Det beror bland annat på att de diagnoskriterier som finns utgår från 

pojkars symtom. Kunskapen om att flickors symtom kan se annorlunda ut är inte tillräckligt 

känt. Flickor är inte lika utåtagerande som pojkar och förefaller också vara mer sociala. 

Avhandlingen visar att de flesta föräldrar sökt hjälp gång på gång, flera år innan diagnosen 

ställs. AD/HD hos normalbegåvade flickor upptäcks ofta inte förrän flickan är 13 år. De 

viktigaste resultaten från Kopps avhandling visade att flickor med försämrad social och/eller 

uppmärksamhetsproblematik, har (i mer än nittio procent av fallen) Autism Spectrum 

Disorder(ASD), AD/HD eller båda diagnoserna. Föräldrarna hade oftast märkt avvikande 

utvecklings- eller beteendeproblem före barnets tre års ålder, och 47 % hade sökt hjälp före 

fyra års ålder. Inom ASD och AD/HD grupperna fanns samma höga psykiatriska 
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samsjuklighet, inklusive trotssyndrom, ångest och/eller depressiva tillstånd samt 

sömnproblem. Dessutom fick barnen ofta milda till medelsvåra motoriska problem. Andra 

ofta upplevda konsekvenser i skolåldern är lågprestation och mobbning.  En bättre förståelse 

för flickor med neuropsykiatriska symtom behövs i vård och i skolmiljö menar Kopp (2010).  

Diagnoskriterier för AD/HD ses i DSM-IV och DSM-IV-TR (www.habilitering.nu, 2012). 

 

Syfte 

 Syftet med denna studie var identifiering av teman utifrån hur flickor/kvinnor med 

diagnosen AD/HD beskriver sina liv genom levnadsberättelser. 

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver flickorna/kvinnorna sina känslor i livet? 

• Hur beskriver de behovet av struktur i sin vardag? 

• Hur beskriver de sina ageranden i livet? 
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Metod 

Deltagare 

 Föreliggande studie bygger på 26 levnadsberättelser från Internet samt två 

levnadsberättelser från en psykologenhet i en större stad i Sverige. Föreliggande studies 

sökord AD/HD, flickor/kvinnor, levnadsberättelser, känslor har använts för sökning på 

Internetsidorna attention-riks, bokstavsfolk.ifokus, habilitering.nu, netdoktor.se och 

viforaldrar.se. Sökningen på Internet genomfördes med hjälp av sökmotorn Google. Ålder på 

de flickor/kvinnor som delgett sin historia, eller där föräldrar eller behandlare beskriver, 

varierar mellan 6-54 år. Urvalet gjordes utifrån att flickorna/kvinnorna har erhållit diagnos 

AD/HD. Alla sökträffar från Internet var inte relevanta att använda i föreliggande studie och 

träffar som gav information om utbildningar om neuropsykiatriska funktionshinder, träffar 

med ren faktainformation om själva funktionshindret, om behandlingshem samt tidigare 

skrivna uppsatser om neuropsykiatriska funktionshinder plockades bort. Levnadsberättelser 

på svenska valdes. 

   

Datainsamlingsmetod 

 Kontakt togs med en psykologenhet i en större stad i Sverige, där två 

levnadsberättelser i form av berättande från behandlare delgavs 2010 utifrån föreliggande 

studies frågeställningar. Via Googles sökmotor på hemsidan för Riksförbundet Attention, en 

intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och med 

information om neuropsykiatriska diagnoser, söktes totalt nio berättelser från ungdomar och 

ur föräldraperspektiv fram med hjälp av olika kombinationer av studiens nyckelord 

(www.attention-riks.se, 2011). Fem av levnadsberättelserna beskrev detaljerade upplevelser 

kring hur den egna livssituationen varit fram till diagnos.  Dessa fem levnadsbeskrivningar 

från flickor/kvinnor har använts i denna studie. Fortsatt sökning gjordes via Googles 

sökmotor på hemsidan Bokstavsfolk, en Internetsida som drivs ideellt, utan ekonomiskt stöd 

från vare sig myndigheter eller organisationer och som utgår från egna erfarenheter 

(www.bokstavsfolk.ifokus.se, 2011). På denna hemsida fanns en levnadsberättelse under den 

aktuella sökperioden. Denna berättelse har använts i föreliggande studie.  

 Fortsatt sökning via sökmotor Google, på Vi Föräldrar - en tidskrift där det sannolikt  

skulle kunna finnas levnadsberättelser gällande AD/HD (www.viforaldrar.se, 2012). Sökning 

utfördes med olika kombinationer av studiens nyckelord och först med enbart nyckelordet 

AD/HD blev det 17 träffar, varav 14 av träffarna var övrig information om komplikationer i 

samband med graviditet och inte gav relevant information till aktuell studie. Tre av träffarna 

http://www.attention-riks.se/
http://www.bokstavsfolk.ifokus.se/
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gav information om AD/HD, varav en av dessa tre träffar handlade om en bebis som 

upplevdes överaktiv och denna träff bedömdes inte relevant för föreliggande studie och 

plockades bort. Två av 17 träffar på Vi Föräldrar handlade om levnadsberättelser av flickor 

med diagnosen AD/HD, med beskrivning av svårigheter på vägen till diagnos och 

medicinering. Dessa två levnadsberättelser bedömdes användbara i aktuell studie.  

 För att komma vidare och få tillgång till ytterligare material till aktuell studie 

genomfördes sökning på Internetsidan netdoktor.se. Detta är Sveriges ledande hälsoportal där 

mer än 100 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, 

redigerar och uppdaterar samt svarar på frågor online (www.netdoktor.se, 2012). Sökning på 

aktuell Internetsida utfördes med hjälp av studiens nyckelord och två medlemskrönikor 

återfanns. En av krönikorna berättade om diagnos AD/HD sent i livet, med tydlig beskrivning 

om upplevelser och känslor på vägen fram till diagnos. Denna krönika har använts i 

föreliggande studie.  

 Fler levnadsberättelser bedömdes behövas till aktuell studie och ny Internetsökning 

genomfördes återigen med hjälp av sökmotor Google utifrån föreliggande studies nyckelord 

under perioden februari-mars 2013. Vid söktillfället blev sökträffarna ohanterbart många och 

beslutet att begränsa antalet sidor i det empiriska materialet till en hanterbar nivå sattes till 

högst 60 A4-sidor. Utifrån detta resonemang valdes ytterligare 17 levnadsberättelser av 

flickor/kvinnor som beskrev sina liv fram till diagnos AD/HD.  Det viktigaste i valet av 

källmaterial till föreliggande studie har varit att sträva efter att ge svar på samt belysa 

studiens frågeställningar (Friberg, 2006). Datamaterial till föreliggande studie har samlats in 

mellan 2010 – mars 2013 och i dialog med handledare på Universitetet togs beslut utifrån 

tidsmässiga och praktiska skäl att inte samla in mer material. Det totala antalet sidor att 

analysera i aktuell studie blev 58 A4sidor. 

 

Genomförande 

 I inledningen av föreliggande studies analysprocess reflekterades över de 

övergripande frågorna vad och varför (Johansson, 2005). Vad är det som ska undersökas? 

Vilka är frågeställningarna? Vilket teoretiskt perspektiv ska användas? Vilken förförståelse 

finns? Varför är det intressant att undersöka studiens frågeställning? Studiens syfte? 

Föreliggande studie utgår från narrativ analys av 28 levnadsberättelser med perspektivet att 

”förstå andra individers upplevelser och sätt att skapa mening som de kommunicerar via 

berättelser” (Larsson, et al., 2008, s. 138). 24 av 28 berättelser i materialet är egna 

levnadsberättelser, tre av berättelserna är beskrivna ur föräldraperspektiv och en berättelse är 

http://www.netdoktor.se/
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en krönika. Strategiska urval är att föredra om det urval som görs är litet och där fokus ligger 

på att få största möjliga kvalitativa innehåll i informationerna (Esaiasson, et al., 2012; 

Halvorsen, 2011).  

  Dessutom har de symtom som forskning beskriver är annorlunda för flickor/kvinnor 

belysts i denna studie. De symtom som beskrivs ser annorlunda ut för flickor/kvinnor är 

koncentrationssvårigheter/uppmärksamhetsproblematik och att de ofta får psykiska 

pålagringar (Beidermann, et al., 1999).   

 

Databearbetning  

 Det empiriska materialet, i form av levnadsberättelser, har lästs igenom ett flertal 

gånger tills ett mönster framträdde utifrån föreliggande studies frågeställningar. Författarna 

till föreliggande studie har först, var och en för sig läst igenom levnadsberättelserna och 

noterat anteckningar med relevant information om dessa mönster. Dessa anteckningar gicks 

sedan igenom gemensamt för att jämföra och tolka de olika teman som framträtt ur 

levnadsberättelserna med syfte att hitta gemensamma mönster. Här handlade det om att se på 

vad som egentligen berättas i levnadsberättelserna och relatera dessa tolkningar till olika 

teman. Föreliggande studies fokus blev tidigt i processen tolkning och förståelse av 

levnadsberättelserna i förhållande till aktuella teman. Utvalt material har tolkats vid flera 

tillfällen för att erhålla en fördjupad kunskap och förståelse med syfte att beskriva och förstå 

meningen i de teman som utkristalliserats utifrån studiens frågeställningar (Kvale, 1997). 

Texttolkningen av de olika levnadsberättelserna handlar i egentlig mening om hur författarna 

av föreliggande studie tolkat valda delar av dem - ett delperspektiv med fokus på innehåll där 

ett textställe tolkas utifrån sitt sammanhang (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 

2012; Johansson, 2005).  I föreliggande studie har ett hermeneutistiskt perspektiv använts, 

där det centrala inom detta perspektiv är tolkning samt förståelse av hur en människas 

livssituation kan visa sig i skriven eller språklig text (Olsson & Sörensen, 2008). Narrativa 

studier handlar om att undersöka definitioner, tolkningsprocesser och meningsskapande 

(Johansson, 2005), och att sedan försöka tolka och förstå den egentliga meningen i texten 

utifrån aktuella frågeställningar är syftet med det hermeneutistiska perspektivet (Esaiasson, et 

al., 2012).  

  Föreliggande studie växlar mellan induktiva och deduktiva inslag. Enligt Alvesson 

& Sköldberg (2009) ger kombinationen av induktiva och deduktiva inslag i en studie 

möjligheten att analysera underförstådda textstrukturer på djupet. Inslag av induktion i 

föreliggande studie erhålls från levnadsberättelserna där verkligheten i form av upplevelser 
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och känslor beskrivs. Det deduktiva inslaget finns utifrån att författarna till föreliggande 

studie indirekt har styrts av teoretiska begrepp i kombination med egna perspektiv i form av 

den egna förförståelsen (Olsson & Sörensen, 2008).  

 

Reliabilitet och validitet 

 Materialet till föreliggande studie bygger till största del på levnadsberättelser från 

Internet och det som undersökts är hur flickor/kvinnor beskriver sin livssituation fram till 

AD/HD diagnos. Föreliggande studie har en låg reliabilitet då det inte med säkerhet kan sägas 

att vid en ny undersökning med samma urvalsprocess så kommer studien visa på samma 

resultat, då information på Internet kan förändras snabbt och tidigare sökta levnadsberättelser 

kanske inte finns kvar eller är sökbara. Enligt Halvorsen (2011) betyder hög reliabilitet att 

oberoende mätningar skall ge ungefär identiska resultat samt att data är pålitlig. Då 

föreliggande studie är en kvalitativ undersökning är reliabiliteten mindre relevant, då syftet 

vid eventuella upprepade mätningar vid en kvalitativ undersökning kan vara att finna nya rön 

och infallsvinklar i materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta bekräftas av Patel & 

Davidson(2003) som anser att ambitionen i det kvalitativa fallet är just att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärden, att beskriva uppfattningar eller en 

kultur. 

 Det finns både för- och nackdelar med att använda publicerat material från Internet. 

Nackdelar kan vara att det inte kan sägas att datamaterialet är sant och pålitligt, då vem som 

helst kan publicera material på Internet. Det går heller inte med säkerhet fastställa att de 

berättelser som utgör studiens datamaterial är skrivna av personer som varit utan påverkan av 

medicin, droger eller på annat sätt inte varit sig själva (Hewson, 2003). Källhänvisningar har 

gjorts i den aktuella studien, men då det inte med säkerhet går att säga att de berättelser som 

ligger till grund för studien verkligen är sanna, eller att det med säkerhet går att fastställa 

vilket syfte de olika Internetsidorna har att publicera olika material, eller vilken ståndpunkt de 

aktuella hemsidorna och föreningarna har vad gäller forskning om neuropsykiatriska 

diagnoser, är det omöjligt att fastställa om materialet verkligen är att lita på eller vem som 

ursprungligen skrivit levnadsberättelserna. Det kan bli problematiskt om man använder sig av 

data som andra samlat in och kanske för andra syften (Halvorsen, 2011). Mycket av det som 

finns på Internet har en oklar avsändare och en grumlig betydelse (www.codex.vr.se, 2012). 

Det finns ingen garanti att publicerat material på kostnadsfria sökmotorer som Google har 

genomgått någon kvalitetskontroll eller har granskats av någon sakkunnig (Rienecker & 

Jörgensen, 2011). Vidare kan förutfattade meningar och ståndpunkter styra urvalet redan på 
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respektive hemsida och påverka vilka historier som lagts ut på dessa hemsidor. Författarna till 

föreliggande studie har sedan tidigare arbetsrelaterad kännedom om dessa hemsidor och det 

kan ha påverkat urvalet av levnadsberättelser för denna studie. Detta medvetna, eller 

omedvetna val kan ha påverkat vilka levnadsberättelser som plockats ut då författarna till 

föreliggande studie kan ha valt sidor på Internet med vetskap om att här kan aktuellt material 

finnas. Valda nyckelord påverkar också vilket material som ligger till grund för föreliggande 

studie och det påverkar och styr urvalet av materialet till studien. Med andra nyckelord och 

sökvägar har andra levnadsberättelser antagligen legat till grund för studien och detta har i sin 

tur påverkat studiens resultat. Detta ger studien en låg validitet samtidigt som ett källkritiskt 

tänkande kan höja validiteten i föreliggande studie (Esaiasson, et al., 2012). 

 Fördelar med att använda denna typ av publicerat material från Internet är att det 

relativt snabbt går att få fram den information som eftersöks, i stora kvantiteter, och att detta 

söksätt inte kräver några större kostnader i form av resor eller intervjumaterial för forskaren 

eller för den person som skriver sin berättelse. Det behövs heller inga bokade 

intervjutillfällen, då både forskaren, och personen som skriver sin berättelse, kan välja själva 

när de läser respektive skriver sitt material. Dessutom finns möjligheten för de personer som 

publicerar sitt material att välja att vara anonyma redan i skrivandets stund (Hewson, 2003). 

Ytterligare fördel med att använda denna typ av skrivet material är att det inte finns någon 

risk för oönskade intervjueffekter såsom en direkt påverkan från intervjuaren eller en 

anpassning från den som blir intervjuad i form av mimik, gester och uttal (Esaiasson, et al., 

2012). 

 Då förförståelse i ämnet finns hos författarna av föreliggande studie kan det finnas 

risk för subjektiva tolkningar av data, som kan ge undersökningen en lägre validitet främst 

vid en kvantitativ studie. Vid en kvalitativ studie har dock validiteten en något annorlunda 

innebörd och kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen och tillföra kunskap om det studerade (Patel & Davidson, 2003).  För att 

minska risken för subjektiva tolkningar av data har författarna till föreliggande studie först 

gått igenom och tolkat aktuella levnadsberättelser var för sig, uppmärksammat olika 

återkommande fraser för att sedan tillsammans jämföra upptäckta likheter och olikheter i 

materialet. Då föreliggande studie har genomförts av två författare kan det bidra till att öka 

validiteten genom att arbetet utförts tillsammans med pågående diskussioner kring gjorda 

tolkningar av studiens material (Esaiasson, et al., 2012).  
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Etiska överväganden 

 Enligt Halvorsen (2011) är det etiskt riktigt att ha personers samtycke till deltagande 

i forskning och forskaren skall informera deltagarna om syftet med projektet, vad deras 

uppgift i projektet är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Då denna 

undersökning består av främst anonyma levnadsberättelser utlagda på Internet har inget 

samtycke gått att få fram och det kan upplevas som oetiskt att då använda materialet. I 

levnadsberättelserna från de olika hemsidorna, som för övrigt ligger publicerade öppet och 

tillgängligt för alla på respektive hemsida, så har eventuella identifierbara uppgifter raderats 

för analys i föreliggande studie. Det kan även upplevas oetiskt att använda material från de 

två levnadsberättelser som delgivits från behandlare. Det materialet var dock helt 

avidentifierat och har endast svarat på föreliggande studies frågeställningar. Trots detta kan 

det föreligga etiska överväganden i riktigheten att använda dessa två levnadsberättelser i 

föreliggande studie. Enligt Halvorsen (2011) måste forskaren väga de negativa etiska 

konsekvenserna av samtyckeskravet mot behovet av nya kunskaper inom området. 

Föreliggande studie har inte publicerat någon av levnadsberättelserna, utan endast använt 

materialet med syftet att få fram en tolkning av teman genom upplevda känslor och tankar. 

Detta styrks i “Regler och riktlinjer för forskning” där det står att upphovsrätten skyddar den 

manifesta form som upphovsmannen gett sina idéer, men inte själva idéinnehållet (Hansson, 

2012). 27 av de 28 levnadsbeskrivningarna i föreliggande studie är anonyma och går inte att 

identifiera då varken efternamn, adress eller andra uppgifter finns som kan avslöja deras 

identitet. Förnamnen kan vara fingerade. Anonymitet kan också uppnås genom att man gör 

insamling av material utan att ha en bestämd individs identitet antecknad (Hermerén, 

Gustafsson, & Petterson, 2011). Bedömningen att det inte behövts samtycke till att använda 

materialet finner också stöd i Vetenskapsrådets allmänna anvisningar gällande god forsknings 

sed, där det står att publicering innebär att material har blivit offentligt och att det därmed är 

legitimt att användas av andra (Hermerén, et al., 2011). Dock är det viktigt att ingen 

information används så det kan tillföra skada på någon person.  
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    Resultat 

 Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur flickor/kvinnor med diagnosen 

AD/HD beskriver och förmedlar sina liv genom levnadsberättelser. Utifrån studiens 

frågeställningar har det framkommit ett mönster på hur flickor/kvinnor beskriver sina 

livssituationer med upplevelsen att diagnosen blev en tydlig vändpunkt för de flesta av 

flickorna/kvinnorna i föreliggande studie.  

 Resultatet presenteras genom sex olika teman, som utkristalliserats genom 

återkommande mönster under bearbetning av levnadsberättelserna. Citat från de olika 

levnadsberättelserna redovisas under varje tema. Studiens teman och citat belyser hur 

författarna till föreliggande studie tolkat flickornas/kvinnornas beskrivning av känslor, sin 

vardag och ageranden i sina liv.  

 

De olika temana är: 

• oro i kroppen 

• det bara händer  

• okontrollerbar ilska  

• svårt att fokusera 

• sociala svårigheter  

• ont i själen  

 

Oro i kroppen  

 I 16 levnadsberättelser av 28 i föreliggande studie beskrivs stora svårigheter med 

upplevd rastlöshet. Detta kan yttra sig på olika sätt, som t.ex. oro i kroppen och svårigheter 

att sitta still. En av flickorna beskriver att hon snabbt blev uttråkad då hon var klar med sina 

uppgifter i skolan. Detta gjorde att hon upplevde en rastlöshet ”på insidan”, som hon inte 

ville skulle märkas utåt och berättar att när oron blev för stor så smet hon ut ur klassrummet. 

En annan av flickorna minns att hon var uppe och sprang mycket under lektionerna i skolan 

och ofta tittade på klockan. En tredje beskriver att hennes oro och rastlöshet sitter i hjärnan, 

inte något som andra ser. Många av flickorna berättar att de var väldigt rastlösa, sprang runt 

och inte kunde sitta still någon längre stund och detta uppfattades av omgivningen som 

oerhört påfrestande och störande. En förälder beskriver att ”hennes händer rör sig oavbrutet, 

plocka ofta på saker och ting, svårt att sitta still när hon äter” och pratar oavbrutet. Samma 

förälder beskriver att dottern som liten varit väldigt orolig, sprang uppe om nätterna och hade 

svårt att komma till ro. Föräldern fortsätter att berätta om skolmiljön för dottern där det 
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upplevdes att hon var extremt pratig och fnittrig. Många gånger var det kommentarer från 

lärare om att ”hon har svårt att arbeta tyst och lugnt” och att flickan ofta avbröt andra och 

hoppade från det ena ämnet till det andra. Detta beteende krävde mycket energi av flickan 

och hon var ofta trött och orkade inte delta i aktiviteter med sina kamrater.  

  En av de äldre kvinnorna i föreliggande studie beskriver att hon skyndat sig fram 

genom livet, sprungit mellan olika uppgifter och projekt utan att egentligen ha nått fram till 

något. Samma kvinna ser att detta bidragit till en stor oro i kroppen, som hon försökt dämpa 

med fysisk aktivitet som långa promenader eller cykelturer ”Jag var väldigt rastlös, sprang 

runt, hade svårt att vara still och blev lätt uttråkad när inget hände… jag har så svårt sitta 

still, orken och tålamodet tar slut totalt och plötsligt... jag måste prata för att höra vad jag 

tänker". 

 

Det bara händer  

 Flera av flickorna i denna studie (16 av 28) beskriver sig själva som annorlunda, 

intensiva och svåra när de var små. Några av flickorna minns att vuxna i deras omgivning 

ofta fick säga ifrån att de inte skulle vara så högljudda och skrika så mycket. Ett beteende 

som ofta möttes av kritik från omgivningen då det inte är riktigt socialt accepterat att flickor 

har ett utåtagerande beteende. 

 En av flickorna beskriver att hon inte kan styra sina reaktioner, detta i sin tur medför 

att hon blir rädd för sig själv, rädd för vad som skulle kunna hända samtidigt som det också 

kan vara spännande att alltid hitta på galna och roliga saker då hon sökt kickar, spänning och 

ville ha action. Samma flicka beskriver att kamraterna inte alltid orkade med hennes galna 

upptåg och att hon många gånger känt sig ensam i sociala sammanhang. En flicka beskriver 

att andra säger att det ”bara händer saker” runt henne då hon är snabb i sina beslut och tiden 

från tanke till handling är kort och saker görs, och sägs, ogenomtänkt. Det händer alltid något 

runt dessa flickor och i berättelserna framgår att de ofta blivit tillsagda i skolan att sitta still 

på sin plats och inte störa andra genom att prata rakt ut. Detta beteende upplevs av 

flickorna/kvinnorna i föreliggande studie påverka det sociala samspelet med andra, då 

omgivningen uppfattar dem som högljudda, påflugna och utmanande. Då dessa flickors 

beteende är så olikt den ”typiska” bilden av en följsam och tyst flicka, syns de impulsiva och 

trotsiga flickorna mer hos omgivningen ”... jag är impulsstyrd, aktiv och helst lekt fysiska 

lekar... massor av idéer snurrar för fullt i mitt huvud om allting och allt jag kommer på vill 

göra nu... det stämmer att jag är impulsiv och utåtagerande, kan inte styra mina egna 

reaktioner - det bara händer". 
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Okontrollerbar ilska  

 I denna studie beskrivs okontrollerbar ilska i 12 av 28 levnadsberättelser. Här 

beskrivs reaktioner i form av ilsket och aggressivt beteende komma fram i situationer där 

flera berättar om sårbarhet i utsatta situationer. Flera av flickorna beskriver mycket bråk och 

slagsmål med andra. Vredesutbrotten och konflikterna förklaras också som ett sätt att möta 

omgivningen för att skydda sin självkänsla, att inte vänta på att bli attackerad utan själv styra 

händelserna genom att agera, men också ett sätt att hantera egna frustrationer. En av flickorna 

berättar att hon inte ville finna sig i att bli utfryst, så att ge sig på andra, och vara elak mot 

andra, blev hennes sätt att ge igen. I några av berättelserna beskrivs att vredesutbrotten och 

konflikterna blev mer tydliga hemma.  Ilskan och aggressiviteten kan också riktas mot den 

egna personen, i form av destruktivt självhat. En flicka berättar hur hon väldigt lätt blir arg, 

att hon slagits mycket, men också att hon skurit och slagit sig själv ”Jag bråkade, slogs och 

var utåtagerande... raseriutbrott, skriker rakt ut och var väldigt arg, skrek och skrek... 

vansinnesutbrott och blev väldigt trött och arg... en svart dimma och tappade kontrollen... 

levde rövare på högstadiet... jag sparkar hårt och fort”. 

 

Svårt att fokusera  

 Föreliggande studie bekräftar att svårigheter med uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga är som tydligast under skoltiden, då mycket handlar om att ha 

förmåga kunna sitta still, lyssna, hantera information och att bibehålla fokus. Dessutom skall 

man klara av att komma ihåg vad som sagts och orka hålla kvar uppmärksamheten hela 

dagen. Detta beskrivs i flera av levnadsberättelserna ge svårigheter i att överblicka vad som 

behöver göras och svårigheter med att planera. Många av flickorna/kvinnorna ser att de har 

problem med många intryck, svårigheter att sortera och inte själva ser när det blir för mycket. 

En av flickorna beskriver det som att hon saknar ”ett filter”, hon tar in allt och stressen gör 

då att hon upplever svårigheter att fokusera på det som behöver göras. För att få dagen att 

fungera berättas om vikten av att planera sin vardag i detalj med hjälp av påminnelser i 

mobilen för att inte glömma de enklaste vardagsrutinerna. En enorm kraft beskrivs behövas 

för att inte glömma då ingenting sitter automatiskt. Det som beskrivs som en hjälp att ordna 

vardagen och få fungerande rutiner är struktur.  

 En av de äldre kvinnorna beskriver att flextid räddar hennes arbetsdag och att ett 

krävande arbete fungerar tack vare förstående chefer. Samma kvinna ser att anpassning av 

hennes arbetsmiljö med ett tyst rum i kombination med anpassade arbetsuppgifter och deltid 
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underlättar hennes arbetsliv.  Alla levnadsberättelser lyfter fram vikten av att själv kunna 

prioritera och planera sin vardag för att lättare hålla kvar fokus på det som ska göras.  

Samtidigt som det framkommer i de allra flesta levnadsberättelserna att det är just valet som 

är svårt, att prioritera vad som är viktigast att göra just nu ”Egen tid viktig, men svårt att vila 

och vara ledig... med en hjärna som går på högvarv... svårt att stänga av hjärnan, kaos och 

huvudet surrar... avbryter och pratar för mycket... min hjärna är som en niofilig autobahn 

och tar in alla intryck … mitt liv är en lista… fyra kalendrar till min hjälp och en timer... 

viktigt med bra rutiner då förändringar ger stress och oro... strategi att vara duktig".  

 Omgivningen uppfattar flickorna många gånger som att de inte riktigt hänger med 

och många år kan gå förlorade genom att de växer upp i tron att de inte klarar av olika 

situationer på samma sätt som sina klasskamrater. I denna studie beskriver alla 

flickorna/kvinnorna svårigheter med koncentration under längre stunder och att de ofta känt 

sig oroliga i kroppen. I flera av levnadsberättelserna beskrivs svårigheter med att ta 

instruktioner i flera led och att komma ihåg dessa. Det beskrivs också som svårigheter att 

hålla fokus i t.ex. klassrumsmiljö eller på en arbetsplats, där mycket händer på en gång 

”Skolan var ett kaos - glömde bort, orkar inte fokusera långa stunder... arbetslivet ett 

töcken… svårt att sätta igång med saker men också att slutföra... tar hjärnkraft och ork, tid 

och koncentration”. 

 För att orka hålla igång, krävs en egen motivation och eget intresse för det som 

händer och det kan föreligga svårigheter att hålla reda på tider, böcker och klassrum. Någon 

berättar att hon klarar av att vara koncentrerad i långa perioder, men bara om det finns 

intresse för ämnet och hon försöker så gott hon kan inte visa att hon inte hänger med. I denna 

studie är det endast i en av levnadsberättelserna, där det inte beskrivs något symtom vare sig 

hemma eller i skolan. I denna berättelse beskrivs trötthet, skolvägran, huvudvärk och 

illamående. Skolan trodde i detta fall att det handlade om för höga krav hemifrån och en 

svårare tonårsdepression. Till slut fick föräldrarna igenom en neuropsykiatrisk utredning då 

flickan gick i högstadiet och man kom fram till att hon hade AD/HD ”Hon är mycket 

välbegåvad med stora koncentrationssvårigheter... jag levde i min egen värld... de trodde jag 

var ointresserad... strategi att vara duktig". 

 Flera av flickorna/kvinnorna i denna studie beskriver sig själva som lättdistraherade 

med svårigheter att organisera och att behålla uppmärksamheten. Det stora flertalet av 

flickorna/kvinnorna i föreliggande studie berättar om glömska och undvikande av att utföra 

uppgifter som kräver mental uthållighet. Detta får konsekvenser både i skolmiljö och i 

arbetslivet då flickorna/kvinnorna beskriver att de glömmer tider eller namn och lätt tappar 
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fokus i det de gör. Omgivningen kan uppfatta dessa personer som oförmögna att planera och 

genomföra olika uppgifter. Några av flickorna/kvinnorna uttrycker att något så enkelt som att 

komma ihåg att dricka vatten eller att handla upplevs svårt. En annan av flickorna/kvinnorna 

berättar att det inte går att städa, då hon inte vet var hon ska börja och det blir kaos i hennes 

huvud. Samma flicka/kvinna kan inte hålla ordning och sköta sin ekonomi, samma kaos 

upplevs då i hennes huvud. Att känslan av att inte klara av sin egen vardag upplevs skamfylld 

framkommer i flera av levnadsberättelserna. Flera av flickorna/kvinnorna beskriver strategier 

som att försöka ta en sak i taget och att de behöver ta det lugnt för att orka ”… har svårighet 

att planera samt slutföra arbete... jag glömmer bort saker samma sekund som jag hört något 

om jag inte skriver upp det direkt… är väldigt disträ och lättstörd... svårt med 

koncentrationen... får hjälp organisera hemmet... assistent som stöttar mig... har god man... 

behov av fasta ramar... dålig tidsuppfattning – lever i nuet". 

 

Sociala svårigheter  

 Känslan av att uppfattats som avvikande av sin omgivning är vanlig, 17 av 28 

levnadsberättelser i denna studie beskriver på olika sätt den egna känslan av att vara udda och 

annorlunda i relation till andra och att inte passa in. En flicka berättar att hon aldrig känt att 

hon passat in, och inte heller kunnat förstå andras reaktioner fullt ut. En annan beskriver sig 

som en fyrkant, som har försökt att passa in i ett runt hål och uttrycker en stor känsla av 

utanförskap "Jag kämpar hårt för att passa in... önskade känna mig normal... jag har aldrig 

passat in ”. 

 En av flickorna berättar att hon upplever sig vara mindre bra på social interaktion 

där skapandet av kontakter och nätverk nästintill upplevs omöjligt för henne. Hon ser detta 

som det största hindret hos sig själv för att kunna fungera socialt i samhället med arbete och 

relationer. En annan av flickorna berättar att hon är så osäker på hur att agera i sociala 

sammanhang att hon väljer bort sådana situationer för att slippa känna ett misslyckande. En 

kvinna beskriver att hon drog sig undan arbetskamrater då hon upplevde att hon inte passade 

in i arbetsgruppen. Upplevelsen av att inte bli sedd för den man är och att inte veta hur man 

skall vara har bidragit till svårigheter i relationer till andra. En flicka berättar att 

kamratrelationer alltid varit ett problem och hon berättar att hon upplevde att andra bara 

slutade prata med henne, men att hon också slutade släppa in människor i sitt liv och inte 

riktigt vågade lita på andra människor. Istället skapade hon en egen fantasivärld med 

låtsaskompisar. Det finns beskrivning av att ha svårt att umgås med folk samt svårighet att 

delta i samtal med mer än två personer och att undvikande blir en strategi att hantera dessa 
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situationer på. De flickor/kvinnor som berättar om denna strategi upplever sig själva som 

väldigt osäkra med ständiga erfarenheter av sociala misslyckanden och med den erfarenheten 

att det inte är någon idé att försöka få en känsla för sociala koder i samhället ”Jag känner mig 

oduglig och dum… känt mig fel, fel, fel... känner mig alltid utanför… kände mig missförstådd 

och inte sedd... trött och spänd... något fel i mitt huvud”. 

 En av flickorna beskriver att hon lider av tvångstankar och tvångsbeteenden. Detta 

är något som inte märks utåt utan hanteras med hjälp av ritualer och strategier, med ett stort 

socialt utanförskap och isolering som följd. Flickan/kvinnan beskriver ett klart tvångsmässigt 

fasthållande vid specifika rutiner eller ritualer, som påverkar hennes möjligheter till social 

interaktion med andra då hon väljer bort sociala situationer där hennes tvångsmässiga 

beteende påverkas. Resultatet visar att flertalet av levnadsberättelserna beskriver ett stort 

behov av fasta rutiner och struktur för att kunna fungera i vardagen där förändrade rutiner 

skapar kaos ”Jag har ett stort kontrollbehov... jag skriver långa listor... behöver veta när var 

och hur... försöker stoppa när det börjar bli hyperaktivt ”. 

  

Ont i själen  

 Det visar sig att alla flickor/kvinnor vars levnadsberättelser använts i denna studie 

beskriver ångest och/eller depression, tvångstankar och/eller tvångsbeteenden samt 

sömnproblematik. Sömnproblem kan visa sig på olika sätt; man kan ha svårt att somna på 

kvällen, man kan ha svårt att vakna på morgonen och det kan finnas ett ovanligt stort 

sömnbehov samt en annorlunda dygnsrytm "Jag var uppe och vandrade om nätterna, svårt 

att varva ned... sätter ordentlig fart i mitt huvud med många tankar”. 

  Vidare beskrivs i berättelserna svårigheter i dagligt liv med ständiga misslyckanden 

som följd, upplevelser av utanförskap och ensamhetskänslor. Flera berättar om låg 

självkänsla, känslor av hopplöshet, känslor av att behöva göra rätt och att vara rätt i alla 

situationer.  Flera av flickorna/kvinnorna beskriver att detta i sin tur har orsakat ångest och 

depression, en säger att depressionen berott på hennes AD/HD, en annan att utanförskapet i 

sig innebar ångest, depression, sömnsvårigheter och panik. En flicka/kvinna beskriver att hon 

mår väldigt dåligt psykiskt och förstår inte varför det känns som om hon fick ”ont i själen”, 

med ångest när hon gick upp, ångest när hon klädde på sig och ångest på väg till skolan. Hon 

får till slut ont i magen och söker för magkatarr. Alla flickorna/kvinnorna beskriver att skolan 

vid olika tillfällen varit besvärlig med mobbning, ensamhet och avhopp med en känsla av 

tappad livsglädje ”Sorg... ofta ledsen och supernervös... grät hela min tonårsperiod... skar 

mig själv”. 
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 Med AD/HD diagnos föll det mesta på plats och nästan alla flickorna/kvinnorna i 

föreliggande studie beskriver en lättnad då diagnos blev satt. För det stora flertalet upplevdes 

också medicineringen vid AD/HD diagnosen som positiv ”Första dagen jag fick medicin 

kändes det som någon dammsugit och städat hela min hjärna... medicinering hjälper att 

sortera intryck... mindre trött... medicinering gör mig säkrare – enklare att umgås med 

andra". 
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    Diskussion 

 En intressant fundering är om förförståelsen hos författarna till föreliggande studie 

har påverkat alltifrån frågeställningar till framkommet mönster av studiens olika teman och 

tolkningar av dessa? Det finns en möjlighet att författarna till föreliggande studie har varit 

pragmatiska i arbetsprocessen med studien och på så sätt tidigt letat efter, och identifierat, 

kända teman i levnadsberättelserna. Verkligheten tenderar att tolkas, och förstås, utifrån egen 

erfarenhet och förförståelse. Här kan det finnas en risk, eller möjlighet, att författarna till 

föreliggande studie funnit det som frågats efter, påverkat utifrån den egna förförståelsen. 

 I alla levnadsberättelser i föreliggande studie beskrivs att flickorna/kvinnorna på 

olika sätt har uppvisat symtom på att de inte mår bra, tidigt i livet. Trots detta har de flesta 

inte fått någon utredning förrän i vuxen ålder. Kopp (2010) menar att med hänsyn till tidig 

uppkomst av en mängd olika symtom och de allvarliga konsekvenserna av dem är det av stor 

vikt att bekräfta eller vederlägga rätt diagnoser. Så snart AD/HD har identifierats, är det 

viktigt att fortsätta med en bred bedömning av tester såsom motorisk kontroll, läs- och skriv 

tester, intervju och observation i syfte att identifiera samexisterande psykiatriska sjukdomar.  

Vikten av utredning för rätt diagnos styrks i en artikel av Fleischmann & Miller (2013) där 

författarna skriver att när diagnos satts finns en stor möjlighet att konstruktivt överblicka livet 

och förstå dess svårigheter.  

 I en rapport om mer forskning gällande flickors situation vad gäller somatiska 

aspekter kring uppförande och AD/HD, lyfts det fram olika testmöjligheter för att få fram 

flickors och pojkars beteende gällande AD/HD (Marks, et al., 2004). Vidare skrivs det i 

rapporten att de test som finns idag utgår från pojkars beteende och det gör att flickor inte blir 

sedda utifrån sina problem. Det som framkommit i forskningen är att för de symtom som är 

utmärkande för flickor/kvinnor finns idag inga screeningsinstrument och kunskapen är 

bristfällig inom både skola och barn- och ungdomspsykiatrin. En bättre förståelse för flickor 

med neuropsykiatriska symtom behövs i vård och i skolmiljö menar Kopp (2010). Delar av 

den forskning som tagits del av i föreliggande studie menar att flickor feldiagnosticeras då 

omgivning letar orsak ”utanför” flickan och försök görs att hitta orsak till mående i 

omgivningen. Denna studies resultat visar att de klassiska symtomen, som av dagens forskare 

identifieras med en neuropsykiatrisk problematik kan identifieras i många av de 

levnadsberättelser som tagits del av. Det som många gånger gör en skillnad är just att 

flickor/kvinnor försöker dölja sina svårigheter och hittar strategier för att fungera och det i sin 

tur leder till att svårigheterna inte tolkas som neuropsykiatriska funktionshinder.  
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Oro i kroppen  

 Enligt denna studie framställs det att flera flickor/kvinnor med hyperaktivitet 

hanterar sina problem på ett sätt som säkert också bidrar till att deras svårighet inte 

uppmärksammas av omgivningen då flickors symtom många gånger uttrycks på andra sätt. 

Det beskrivs som en oro och rastlöshet i kroppen, med en hjärna som är hyperaktiv vilket 

ingen utomstående kan se eller att man försöker dölja oron i kroppen för omgivningen.  

Idag används fortfarande de checklistor som i första hand betonar de hyperaktiva/impulsiva 

beteendet när det är mer sannolikt att flickor med AD/HD är mer ouppmärksamma och 

glömska än hyperaktiva. Kadesjö (2008) beskriver att flickors symtom blir tolkade på annat 

sätt än pojkarnas. Här behövs nya screeninginstrument menar Nadeau, Littman & Quinn 

(2009), instrument som gör det möjligt att barnen själva kan beskriva skolängslan och 

svårigheter att behålla uppmärksamhet vid läsning.  

 Utifrån flickorna/kvinnorna i föreliggande studie beskrivs att de som fått diagnos 

redan när de var små har mycket tydliga svårigheter med hyperaktivitet i form av oro i 

kroppen. Det finns också berättelser som beskriver att det funnits många tecken tidigt, också 

här med klassiska symtom, men ändå har de inte utretts förrän i tonåren eller vuxen ålder. 

Kopp (2010) beskriver i sin avhandling att det finns en okunskap inom skola och 

barnpsykiatri, som egentligen gör att flickors symtom inte uppfattas bero på, eller tolkas 

utifrån, neuropsykiatrisk problematik. 

 I denna studie beskrivs att flickorna/kvinnorna många gånger försöker dölja sina 

svårigheter och hittar strategier för att hantera dessa så de inte märks och i och med detta får 

många psykiska symtom.  Flickorna/kvinnorna har ett annat sätt att förhålla sig än pojkar, 

som också gör att flickor även med de klassiska symtomen är svåra att upptäcka. Nadeau, et 

al.,(2009, s.77) påpekar att många problem och upplevelser hos flickor med AD/HD är 

”internaliserade” och därför inte observerbara för andra, då flickorna inte berättar om eller 

agerar ut känslan. De flesta skattningsskalor för AD/HD inriktar sig i första hand på 

observerbara beteenden som rapporteras av andra - föräldrar och lärare. Vidare konstaterar 

Nadeau, et al.,(2009) att det finns en allmän samsyn mellan olika studier om att flickor med 

AD/HD är mindre hyperaktiva än pojkar och de menar att det är viktigt att lyfta frågan om 

hyperaktivitet innebär samma sak hos pojkar som hos flickor. De säger också att kliniska 

observationer tyder på att hyperaktivitet hos flickor i större utsträckning kan ta sig uttryck i 

överdriven pratsamhet och emotionell retbarhet, vilket är svårare att mäta än motorisk 

hyperaktivitet. Intressant är att ett av kriterierna vid hyperaktivitet enligt DSM – IV, är 

överdriven pratighet och detta är ett beteende som är observerbart. Som tidigare nämnts så är 
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framställningen av levnadsberättelserna i denna studie att flickorna/kvinnorna försöker dölja 

och hantera sina svårigheter så dessa inte märks. Detta skulle kunna innebära att omgivningen 

inte heller är lika benägna att tolka flickors/kvinnors symtom på samma sätt som pojkars.  

 

Det bara händer  

 Det impulsiva beteendet (utan aggressivitet inräknat) beskrivs i flera av 

levnadsberättelserna i föreliggande studie. Då det aggressiva beteendet kan vara symtom på 

svårighet med det impulsiva beteendet, så blir det sammantaget fler med denna svårighet. Det 

impulsiva beteendet framställs i föreliggande studie som att inte kunna styra sina reaktioner, 

och som även medför en rädsla för vad som skulle kunna hända. Det kan också beskrivas som 

att saker bara händer, man förstår inte riktigt hur. Förmågan att kunna vänta med att reagera 

är viktig genom att det skapar förutsättningar att analysera situationer, jämföra med tidigare 

erfarenheter, tänka i flera led, förutse konsekvenser samt reflektera (Duvner, 2002).   

 

Okontrollerbar ilska  

 Hos de levnadsberättelser där det framställs att tidiga symtom på aggressivitet finns 

så är det ett tydligt mönster som följer dessa flickor/kvinnor fram till diagnos och 

medicinering. I några fall har de flickor med frekventa och påtagliga raseriutbrott och 

okontrollerbar ilska genomgått utredning och fått diagnos i tidig ålder. Andra som beskriver 

konflikter både hemma och i kamratkretsar med vredesutbrott och utåtagerande som följd har 

ändå inte fått någon utredning förrän senare i livet. Enligt beskrivning i levnadsberättelserna 

finns signaler på att något inte står rätt till och beskrivningarna stämmer bra överens med 

klassiska AD/HD symtom. Trots detta så tar det många år innan en neuropsykologisk 

utredning görs enligt vad som berättas. Enligt forskningen riskerar flickor att 

underdiagnostiserats då kriterier för AD/HD utgår från pojkars beteende där utåtagerande och 

aggression är två tydliga faktorer i en AD/HD diagnos (Kadesjö, 2008). Resultatet i denna 

studie stämmer överens med det forskningen kommit fram till, att flickor med samma 

svårigheter som pojkar många gånger uttrycker symtom som hyperaktivitet och impulsivitet 

med aggressivitet på andra sätt, eller så tolkas symtomen bero på sociala orsaker.  

 I föreliggande studie visar det sig att de flickor/kvinnor där det är beskrivet att de 

som tidigt haft mycket stora svårigheter, och där föräldrarna inte kan hantera situationen, har 

blivit utredda i tidig ålder. I de fall där det beskrivs att dessa symtom blivit mer 

svårhanterliga och tydliga i tonåren så har omgivningen förklarat detta med sociala orsaker. 

En utredning av en flicka kan till exempel stanna vid att hon har familjerelationsproblem och 
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ätstörning, trots att detta kan vara symtom på ett allvarligt funktionshinder menar Kopp 

(2010). 

 I denna studie framställs i flera levnadsberättelser att flickorna/kvinnorna försöker 

dölja sina dåliga sidor och försöker att visa sig duktiga. Enligt Nadeau, et al., (2009) stämmer 

många flickor med AD/HD in på könsrollsförväntningar och uppträder mindre aggressivt, 

trotsigt och är mindre upproriska än pojkar. Intressant är att det i tidigare studier beskrivs att 

flickor uppvisar signifikant mindre förekomst av uppförandestörning och trotssyndrom än 

pojkar med detta tillstånd (Nadeau, et al., 2009). Kan detta bero på att flickor/kvinnor hittar 

strategier i ett försök att dölja sina socialt destruktiva sidor och att det på grund av detta inte 

uppmärksammas av omgivningen?  

  

Svårt att fokusera  

 Det framkommer tydligt i de levnadsberättelser som använts i denna studie att 

flickorna/kvinnorna beskriver svårigheter att fokusera och hänga med, och detta upplevs 

många gånger som stressande och skamfyllt - att vara annorlunda. Nadeau, et al.,(2009) 

observerar att flickor många gånger är förvirrade, tysta dagdrömmare och det är svårare för 

omgivningen att upptäcka. De säger också att dessa flickor sitter längst bak i klassen och 

ställer inte till några problem, men flickorna vet inte vad som pågår i rummet då deras tankar 

är någon annanstans.  

 

       “Girls might be some combination of dreaming, forgetful, emotional, messy, 

        depressed, talkative or distractable” (Walker, 2005).  

 

Det var kanske lättare förr för dessa barn då undervisningen såg annorlunda ut med 

katederundervisning, mer ordning och reda, tyst på lektionerna och många gånger ett och 

samma klassrum. Idag är det fritt arbete, bänkarna står inte längre på rad, man har många 

gånger olika lektionsrum med stora grupper och det krävs mer av eleverna att de skall klara 

av att planera och organisera själva. Även många av dagens arbetsplatser har förändrats, från 

egna kontorsrum till gigantiska kontorslandskap, där många människor ska arbeta och 

fungera tillsammans på en begränsad yta. 

 

 “Ett barn med AD/HD har ofta svårt att organisera sitt arbete, motivera sig för 

träning av rutinartade arbetsuppgifter och för att uppnå långsiktiga mål. Det 

tröttnar fort och låter sig lätt avledas av andra intryck och tankar. Följande  

pedagogiska principer blir då viktiga: korta arbetspass, tydligt avgränsade i tid.  
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Minska störningsmomenten, sänk ljudnivån och minska mängden synintryck. 

Arbeta ofta i liten grupp eller enskilt för att minska störningsmomenten. Skapa en 

egen arbetsvrå åt barnet. ” (Duvner, 2002, s. 113-114). 

 

Vikten av en avgränsad yta att arbeta i bekräftas av Lovey (1998):  

 

“A seat near a door or a low window is not a good idea because of the difficulty 

the child has in shutting out distraction. When there are other sounds, even if it is 

just audible, at the same time as the teacher is speaking, the child with AD/HD 

may find himself ‘flicking’ between the two programmes, unable to focus on one 

or the other.” 

 

 

 Enlig SBU:s sammanfattning (2005) har flickor med AD/HD lika stora  

funktionsnedsättningar, och allvarliga symtom, som pojkar. De presterar oftast sämre i 

skolan, har svårighet med att planera och organisera, kommer ofta i konflikt med sina 

jämnåriga om man jämför med flickor utan AD/HD. Trots detta väcks inte tankar om att det 

är ett funktionshinder utan det ses som en reaktion på omgivningen, hur föräldrarna är eller 

situationen i skolan. Det som blir tydligt är att alla runt dessa flickor behöver lyfta blicken, att 

se beteenden och svårigheter utifrån ett helhetsperspektiv samt att genom utbildning bredda 

kunskap hos de professionella för att ge större möjlighet att så tidigt som möjligt kunna möta 

flickor med dessa svårigheter. Att inte bara nöja sig med att finna en orsak, utan verkligen ta 

reda på, att våga fråga och att framförallt lyssna till vad flickorna egentligen berättar (Skott, 

2004). Här har skolan en viktig roll för barnens utveckling och hälsa. När barn med olika 

mognadsgrad och förutsättningar integreras i stora grupper i skolan och där 

specialpedagogiska resurser saknas, så ökar antalet barn med beteendestörningar och 

stressymptom (Rydelius, 1999). 

   

Sociala svårigheter  

 I denna studie beskriver mer än hälften av flickorna/kvinnorna svårigheter med det 

sociala samspelet.  Med tanke på vilken betydelse socialt samspel har i dagligt liv, både i 

skola/arbete och på fritiden, så är det lätt att förstå vilket problem det faktiskt måste vara, om 

språket tolkas konkret och om situationer och sammanhang uppfattas annorlunda än vad 

normalt görs. Att denna oförmåga kan ställa till det i kamratrelationer, både vad gäller att 

förstå och tolka, men också att klara att knyta nära relationer, verkar vara vanligt 

förekommande i levnadsberättelserna i föreliggande studie. En oförmåga att etablera 

kamratrelationer och en brist på social eller emotionell ömsesidighet kan få stora 



 28 

konsekvenser i sociala sammanhang. Finns oförmågan att förstå och tolka är det lätt att inse 

att detta kan ge sig uttryck i aggression och frustration, det blir konflikter på grund av att man 

inte tolkar situationer rätt. Vem vill leka med ett barn som slår och som man inte förstår? En 

flicka med lättväckt ilska och som bemöter andra barn med aggressivitet blir utanför. 

Utanförskapet, att känna sig annorlunda och att inte passa in, beskrivs också i 

levnadsberättelserna i föreliggande studie. Studier av samspelet mellan flickor visar att de, 

från mycket tidig ålder, relaterar till varandra på ett utpräglat verbalt och socialt interaktivt 

sätt. Eftersom flickor har en tendens att vara socialt interaktiva i relation till andra, kan det 

finnas en förväntad svårighet med verbal uttrycksförmåga och verbal kontroll hos flickor med 

AD/HD (Nadeau, et al., 2009).  

 Begränsningar i socialt samspel (ett kriterium för Aspergers syndrom) visar sig vara 

vanligt förekommande i föreliggande studie. Detta är intressant då denna studies empiriska 

material utgår från diagnos AD/HD. Forskning och litteratur beskriver dock att detta också är 

ett symtom vid AD/HD (Attwood, 2000). Utifrån resultat i denna studie framkommer nyttan 

av att vara uppmärksam på detta även vid utredning av AD/HD och inte bara för de som 

utreds för Aspergers syndrom. I DSM - IV där kvalitativt nedsatt förmåga att interagera 

socialt är ett kriterium för Aspergers syndrom, finns flera kriterier att mäta sociala och 

emotionella förmågor. Begränsningar i socialt samspel kan yttra sig som oförmåga att 

etablera kamratrelationer, påtaglig bristande förmåga att använda varierande icke-verbala 

uttryck, brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra och brist på 

social eller emotionell ömsesidighet. Enligt Nadeau, et al.,(2009) visar det sig att flickor med 

AD/HD upplever större svårigheter med kamratrelationer än pojkar med tillståndet. Detta 

styrks också i Kopps avhandling (2010) där de viktigaste resultaten visade att flickor med 

försämrad social och/eller uppmärksamhetsproblematik, har (i mer än nittio procent av fallen) 

ASD, AD/HD eller båda diagnoserna.  

 

Ont i själen  

 Denna studies tolkning av flickor/kvinnor med AD/HD visar det forskningen också 

beskriver, att flickor med typiska ”flicksymtom” överhuvudtaget inte upptäcks. Alla 

levnadsberättelserna innehåller beskrivningar gällande depression, ångest, panikkänslor, 

känslor av att göra och vara fel, svåra och jobbiga tankar, misslyckanden och 

sömnsvårigheter. Bland kvinnor som slutligen får diagnosen AD/HD är den vanligaste 

tidigare diagnosen depression (Nadeau, et al., 2009). Det är betydligt större risk att flickor 

med AD/HD hade diagnostiserats med andra psykiska diagnoser (Biederman et al., 1999). 
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Sammantaget hade flickorna med AD/HD minst en tilläggsdiagnos där AD/HD och 

autismspektrastörning kan döljas bakom en rad psykiatriska tillstånd, framförallt depressioner 

(Bejerot, 2004). Flickor med AD/HD riskerar att få samtidiga diagnoser, vanligast med 

depression och ångest (Quinn & Wigal, 2004) och slutligen skriver Kopp (2010) att en 

utredning av en flicka kan stanna vid att hon har familjerelationsproblem och ätstörning, 

psykiatrisk samsjuklighet med trotssyndrom, ångest och depression trots att den kan vara 

symtom på ett allvarligt funktionshinder. Psykiska pålagringar anses av tidigare gjord 

forskning vara utmärkande och annorlunda symtom hos flickor och det stämmer väl överens 

med denna studies resultat där det berättas om ångest, depression och sorg.  

 Sömnproblem är vanligt hos individer med NPF (neuropsykiatriska 

funktionshinder). Det är fortfarande oklart varför det är så, men för vissa kan det vara 

depression, trots eller oro som förstör sömnen. Eftersom en fluktuerande vakenhetsnivå är ett 

centralt problem hos flickor med AD/HD, är det inte särskilt förvånande att de uppvisar alla 

möjliga typer av sömnstörningar, inklusive svårigheter med att somna, att sova 

sammanhängande natten igenom, att vakna och att hålla vakenheten uppe hela dagen(Nadeau, 

et al., 2009).  

 I föreliggande studies levnadsberättelser framställs många indikationer och tydliga 

tecken på att det är något som inte står rätt till och detta ofta väldigt tidigt i livet. Det är 

tydligt att flickorna/kvinnorna finner strategier för sina svårigheter, hittar utvägar för att passa 

in. Resultatet av detta verkar bli ett dåligt psykiskt mående som yttrar sig på olika sätt med 

bland annat ångest, depression och sömnsvårigheter. Med hänsyn till tidig uppkomst av en 

mängd olika symtom och de allvarliga konsekvenserna av dem, är det av stor vikt att bekräfta 

rätt diagnos(Kopp, 2010).  

 Inom vården, när flickor söker för depression, ångest, sömnstörning eller annan 

psykisk problematik skulle screeninginstrument som är utvecklade för att upptäcka flickor 

med neuropsykiatriska funktionshinder kunna användas mer som regel än som undantag. Om 

kunskapen finns i skolan och personal uppmärksammar flickor, som inte verkar vara med i 

den sociala samvaron eller lever i sin egen värld med svårigheter att hänga med på 

lektionerna och ofta glömmer läxor och annat, skulle säkert flera flickor med 

neuropsykiatrisk problematik upptäckas tidigare. 

 

”Flickor är biologiskt och neurologiskt annorlunda; de har andra sätt att umgås 

och uttrycka sig, och de är uppfostrade utifrån helt andra sociala förväntningar. 

Mot bakgrund av dessa väldokumenterade och allmänt vedertagna könsskillnader, 
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skulle det vara förvånande om inte flickor ställdes inför andra svårigheter och 

uppvisade andra beteenden än pojkar med AD/HD” (Nadeau, et al., 2009, s. 36). 

   

Det är viktigt att titta på helhetssituationen runt dessa flickor och ta med hela deras 

livssituation vid utredningar. Detta beskrivs i en artikel av Guldberg-Kjär & Johansson(2009) 

där författarna uppmuntrar flera studier av AD/HD och då använda ett livsperspektiv. 

Resultatet i denna studie stämmer väl överens med det forskningen kommit fram till att det 

behövs ökad kunskap inom skola och vård om att det är mer vanligt än man tycks tro att 

flickor kan ha neuropsykiatriska funktionshinder. Fortsatta studier i aktuellt ämne bör 

innebära säkrare forskningsresultat (Esaiasson et al., 2012). 

  

Slutsats  

 Det har framkommit i denna studie att 17 av 28 flickor/kvinnor berättar om 

svårigheter gällande relationer med andra. Detta är idag enligt DSM - IV endast symtom vid 

Aspergers syndrom. Resultatet är intressant då föreliggande studies empiriska material utgår 

från diagnos AD/HD. Utifrån resultat i föreliggande studie framkommer nyttan av att vara 

uppmärksam på upplevda sociala svårigheter även vid utredning av AD/HD.  

 I denna studie framkommer tydligt att det många gånger tar tid att upptäcka 

flickor/kvinnor med neuropsykiatrisk problematik och att utredningarna blir senarelagda på 

grund av att flickors/kvinnors upplevda problematik inte tolkas som neuropsykiatriska 

funktionshinder. I föreliggande studie visar sig detta tydligast vad gäller symtom på 

uppmärksamhets - problematik, med upplevda svårigheter att fokusera – ett symtom som 

forskningen beskriver är annorlunda för flickor/kvinnor. Det framkommer också att 

flickor/kvinnor som har symtom på hyperaktivitet, vilket är utmärkande vid AD/HD, gör allt 

för att dölja sina svårigheter gällande upplevd inre oro. Det föreliggande studie visar är att 

flickorna/kvinnorna många gånger försöker förhålla sig i sociala sammanhang, utbrotten 

kommer hemma. När dessa beteenden visas öppet så tolkar omgivningen utbrotten som 

familjerelationsproblem.   

 Nya screeningsinstrument vad gäller observerbara symtom vid 

koncentrationssvårigheter enligt DSM-IV skulle möjliggöra tidigare upptäckt av flickor med 

neuropsykiatriska svårigheter. Om inte kunskapen eller rätt instrument finns för att identifiera 

och tolka symtom, finns risk för att många flickor inte får rätt utredning och därmed inte 

heller rätt bemötande och behandling.  
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Förslag på vidare forskning  

 Utifrån denna studie framkommer vikten av att det behövs nya instrument för 

utredning av flickor, mer kunskap om hur flickors symtom yttrar sig och framförallt hur dessa 

tolkas. Forskningen efterfrågar nya diagnoskriterier med andra screeninginstrument, som 

fångar in de flickor som uppvisar annorlunda symtom gällande koncentration, 

uppmärksamhet och psykiska pålagringar. Då forskning redan kommit fram till att flickors 

symtom många gånger ser annorlunda ut så borde nya screeningsinstrument och 

diagnoskriterier kunna utvecklas redan idag. Fortsatt forskning och nya screeninginstrument 

för grupper med psykisk problematik, sociala svårigheter och utmattningssyndrom föreslås.  
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Bilagor 

Diagnoskriterier för AD/HD enligt DSM – IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fourth Edition) 

För att ställa diagnosen AD/HD måste vissa kriterier ur manualen DSM-IV vara uppfyllda. 

Med hjälp av den fastställs också vilken form av AD/HD det handlar om. Eftersom 

symtomen för AD/HD lätt kan förväxlas med beteenden som kan bero på andra orsaker, har 

mycket stränga kriterier satts upp för att kunna få diagnosen. 

Följer riktlinjer ur DSM-IV 

När diagnosen AD/HD ställs följs de riktlinjer som finns i diagnosmanualen DSM-IV. Det är 

en form av handbok för psykiatriska diagnoser, utgiven av de amerikanska psykiatrikernas 

riksförbund, och som även används inom den svenska vården. 

För att kunna få diagnosen AD/HD ska man uppfylla en rad olika punkter, eller så kallade 

kriterier i DSM-IV. Bland annat måste symtom ha uppkommit före sju års ålder och varat i 

över 6 månader. Symtomen ska också innebära så stora svårigheter att de kan ses som en 

funktionsnedsättning inom både skola/arbete och hemmet. 

Ska uppfylla vissa kriterier 

För att diagnosen AD/HD ska kunna ställas ska man uppfylla det som formuleras i A eller i 

B. Om man passar in på någon av dem, ska man sedan även uppfylla alla punkter under C för 

att kunna få diagnosen AD/HD. 

Vissa uppfyller både A, B och C. 

Detta gäller för A: 

Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har funnits i minst sex månader till en 

grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. 

Ouppmärksamhet 

• Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter. 

• Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

• Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

• Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 

instruktionerna). 

• Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 

• Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex 

skolarbete eller läxor). 
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• Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 

pennor, böcker eller verktyg). 

• Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

• Är ofta glömsk i det dagliga livet. 

Detta gäller för B: 

Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har funnits i minst sex månader 

till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

• Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still. 

• Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 

kvar på sin plats en längre stund. Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar mer än vad 

som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en 

subjektiv känsla av rastlöshet). 

• Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara "på 

språng" eller "gå på högvarv". 

• Pratar ofta överdrivet mycket. 

Impulsivitet 

• Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

• Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

• Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar). 

 

Detta gäller för C: 

Om A eller B uppfylls ska man även stämma in på följande punkter: 

• Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

förelåg före sju års ålder. 

• Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

• Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i 

arbete eller studier. 

• Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 

någon annan psykisk störning (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 

syndrom eller personlighetsstörning).  


