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Missförstådd, hånad och skör   

du går genom livet och stör.   

Koncentrationssvårigheter och DAMP   

ger en inre ständig kamp.   

Intrycken flödar i aldrig sinande ström.   

Trots otaliga försök får du aldrig beröm 

 

Din attityd kan verka kaxig och tuff.   

Men är din osäkerhets bedrägliga bluff.   

Inuti ett vilset barn med ömhetstörst.   

Söker bekräftelse när oredan är som störst.   

Se min kreativitet och glöd,   

istället för att banna mig i min nöd! 

 

När ska andra någonsin förstå?   

De säger: – Du kan bättre än så   

om du bara lägger manken till   

och försöker sitta still.   

Att just detta är ditt problem,   

ger födelsen av detta poem. 

 

Från gryende morgon till slumrande kväll.   

Du gör ditt yttersta för att vara snäll.   

Din levnadsram behöver vara stram,   

din oro lugnas av värmande kram.   

Missförstådd, hånad och skör,   

Du går genom livet och stör……!!! 

 

Men kom ihåg att du är du! 

 



  

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Bakgrunden visar att ADHD är en neurologisk sjukdom som ökar allt mer. Inte 

på grund av att flera människor drabbas utav det, utan för att kunskapen om detta område ökar 

allt mer för varje år som går. Trots detta är en stor del av Sveriges befolkning idag inte 

diagnostiserade, vilket främst gäller kvinnor. Syfte: Syftet med denna studie är därför att 

undersöka upplevelsen av att vara kvinna och att leva med en ADHD-diagnos i vuxen ålder. 

Metod: Metoden som användes i studien var empirisk med en kvalitativ ansats och är baserad 

på bloggar skrivna av kvinnor, för att på så sätt komma åt deras upplevelser. Resultat: 

Resultatet av denna studie visar att många kvinnor har fått kämpa sig till en utredning för att 

kunna förstå varför de inte fungerar som ”normala” människor. Genom en utredning har de 

fått diagnosen ADHD, men också fått olika hjälpmedel i form av bland annat medicinering 

samt ADHD-grupper, för att på så sätt i vuxen ålder lära sig hantera problematiken som denna 

diagnos medför. Slutsats: Slutsatsen av studien blir att kvinnor som fått en ADHD-diagnos i 

vuxen ålder upplever fysiologiska såväl som psykologiska besvär. Ilska uttrycks över att ha 

gått igenom livet med obehandlad ADHD, då detta många gånger påverkat dem negativt. I 

och med att de fått en diagnos har acceptans och lättnad infunnit sig och det har hjälpt dem 

vidare i livet.  

 

Nyckelord: ADHD, kvinna, vuxen, fysiologiskt, psykologiskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

Background: The background shows that ADHD is a neurological disease that is more 

common now than it has been before. It is not because of the fact that more people are 

diagnosed with ADHD nowadays, but because the knowledge about this area is increasing 

every year. Despite this knowledge there is still a lot of people in Sweden that are not 

diagnosed, which mainly is a concern for women. Aim: The purpose of this study is to review 

the experience of being an adult woman and to be diagnosed with ADHD being an adult. 

Method: The method that was used in this study was empirical with a qualitative approach 

consisting blogs written by women, in order to get their real life stories and experiences in 

this area. Result: The result of this study shows that a lot of women had to fight for care to 

have a referral sent, in order to find out why they are different to others. They have been 

diagnosed with ADHD, but also been given a lot of help by medicine and ADHD-groups in 

order to handle the problems in adult age that the diagnosis means. Conclusion: The 

conclusion of this study shows that women that were diagnosed with ADHD in adult age 

experience both physical and psychological problems. They express a lot of anger because of 

going through their whole life with an undiagnosed ADHD, and many times experienced it as 

something negative. With the ADHD diagnosis there is a feeling of acceptance and relief, 

which has helped them in life. 

 

Keywords: ADHD, woman, adult, physical, psychological 
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1 INLEDNING 

 
ADHD är ett ord som vi blev bekanta med redan i lågstadiet, då det användes som skällsord 

av barn som inte förstod innebörden av det. Idag har vi båda nära och kära som 

diagnostiserats med ADHD, både barn och vuxna samt män och kvinnor. Vi har båda 

bevittnat de problem som en kvinna stöter på när det gäller att diagnostiseras med ADHD som 

vuxen, vilket är en stor anledning till att ett stort intresse väckts då vi anser att kunskapen 

angående detta ämne är lågt. Vi har även kommit i kontakt med personer diagnostiserade med 

ADHD inom vården genom den praktik vi gjort under skoltiden. Åsikter som ”nu kommer det 

bli massa strul” och ”håll hårt i morfinet” följt av suckar och himlande blickar då personer 

med ADHD varit inneliggande på en avdelning, har förekommit.  

 

När vi började läsa på och leta material märkte vi att den mesta forskning som gjorts har 

genomförts på barn, i synnerhet pojkar, och framför allt inom fälten för psykologi och 

medicin. Det är ytterst sällan som deltagarna själva får komma till tals. Detta fick oss att börja 

fundera över hur det är att få en ADHD-diagnos. Vi blev speciellt nyfikna på hur kvinnor 

upplever det att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder, samt vilken betydelse den kan ha i deras 

vardagliga liv. I de studier som genomförts på vuxna har det konstaterats att många personer 

med ADHD går odiagnostiserade och därmed obehandlade. Bland dessa personer ökar risken 

för kriminalitet, missbruksproblematik samt svårigheter att klara av vardagen.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition och symptom vid ADHD 

 

Enligt Asheron, Chen, Craddock och Taylor (2007) är Attention-deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) en vanligt förekommande störning hos barn och vuxna. Tillståndet karaktäriseras av 

höga nivåer av ouppmärksamhet, impulsivitet och rastlös hyperaktivitet. Dessa symptom kan 

hos barn och ungdomar leda till handikapp och utgör en risk för hur de anpassar sig 

psykologiskt i vuxen ålder. Enligt Beckman (2012) beror symptomproblematiken som 

upplevs vid ADHD, som till exempel oförmågan att koncentrera sig på en uppgift under 

längre tid eller att följa givna instruktioner, på kognitiva nedsättningar i hjärnans funktioner.  

 

Beckman (2012) skriver att symptombilden vid ADHD varierar kraftigt från person till 

person. Många personer har stor livsintensitet, styrka och envishet, kreativitet och sinne för att 

hitta nya lösningar. Många kan vara mycket känsliga, vara beredda att ta stora risker, ha lätt 

att förlåta andras misstag, ha lätt att se den humoristiska sidan av saken och ha lätt till skratt. 

Enligt Beckman är det minst lika viktigt att uppskatta och ta tillvara på sina starka sidor som 

att inse sina brister.  

 

2.2 Historik 

 

Beckman (2012) skriver i sin bok att engelsmannen George Still 1902 beskrev tjugo barn och 

ungdomar som hade ”viljehämning” eller brister i ”moralisk kontroll av det egna beteendet”. 

De var ouppmärksamma, aggressiva, laglösa, impulsiva och passionerade. Still noterade även 

att det rörde sig om fler pojkar än flickor (3:1) och att det fanns en överrepresentation av 

kriminalitet, alkoholism och depression bland deras släktingar. Det tycktes finnas en ärftlig 

faktor för störningen och Still misstänkte att barnen ifråga hade råkat ut för någon typ av 

hjärnskada under uppväxten.  

 

Runt samma tid utbröt en epidemi av hjärnhinneinflammation i Nordamerika (Beckman, 

2012). Följden blev att många barn fick en liten hjärnskada, Minimal Brain Damage (MBD), 

vilket orsakade beteendeproblematik hos barnen. Denna diagnos kom under årens lopp att 

innefatta många barn som inte hade någon egentlig hjärnskada. 1960 ändrades därför 

innebörden av bokstaven D till att beteckna Dysfunktion, alltså Minimal Brain Dysfunktion. 



3 
 

Denna term används fortfarande i många delar av världen, exempelvis Finland. I vissa delar 

av världen, bland annat USA, används i dagsläget DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Fourth Edition), där ovan nämnda företeelse benämns ADHD. I ICD-10 

(International Classification of Mental and Behavioural Disorders) talas det istället om 

hyperkinetiska störningar, ett uttryck som nu används inom vuxenpsykiatrin i Norge 

(Beckman, 2012).  

 

2.3 Förekomst 

 

Enligt Hellström (2006) uppfyller i dagsläget tre till fem procent av alla barn 

diagnoskriterierna för ADHD. För många kvarstannar problemen till vuxen ålder, även om 

svårigheterna kan ha ändrat karaktär och omfattning. Av den vuxna befolkningen anses 

åtminstone en till två procent ha ADHD. Hos barn är det vanligare att pojkar diagnostiseras 

med ADHD än flickor, men hos vuxna är skillnaden i förekomst mellan könen mindre. Det är 

vanligare att vuxna kvinnor söker hjälp än män.  

 

2.4 Diagnos  

 

Idag används två diagnossystem inom psykiatrin, amerikanska psykiatriska föreningens DSM 

IV och världshälsoorganisationen WHO:s senaste psykiatriska diagnoshandbok från 1994 

som kallas ICD-10 (Beckman, 2012). Dessa är relativt samstämmiga och utgår från de 

principer som etablerades med tredje upplagan av DSM som publicerades 1980. Den utgår 

endast från hur tillstånd eller sjukdomar visade sig utan att spekulera om orsaker. I den 

upprättades diagnoskriterier, dvs. karaktäristiska drag, varav ett visst antal skulle ”uppfyllas” 

för att en diagnos skulle kunna ställas.  

 

Enligt DSM IV finns det tre indelningar av ADHD; den första definieras av hyperaktivitet, 

den andra av koncentrationssvårigheter/bristande uppmärksamhet och den tredje, som även är 

vanligast förekommande, är en blandning av de två förstnämnda (Hellström, 2006). För att en 

diagnos skall anses befogad krävs att personen skall ha stora och varaktiga svårigheter inom 

beskrivna funktionsområden, samt att de skall ha funnits redan sedan barndomen och orsakat 

personen avsevärda problem i flera olika vardagssituationer. Dessa tillstånd skall alltså 

innebära ett tydligt funktionshinder (Hellström, 2006).   
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2.5 Behandlingsmetoder vid ADHD 

 

2.5.1 Farmakologisk 

Enligt Prince, Wilens, Spencer och Biederman (2006) har flera stora studier som genomförts 

på barn och ungdomar påvisat goda effekter av medicinering med centralstimulantia. I de 

olika studierna fick 60-80% av deltagarna god effekt av sin medicinering. Dessa preparat är 

dock ännu inte lika utprövade på vuxna trots att vuxna förskrivs samma preparat som barn 

och ungdomar sedan flera år. De studier som hittills gjorts visar på god effekt även om 

effekten hos vuxna är mindre än hos barn och ungdomar, samt att 20-50% av de vuxna inte 

får någon eller otillräcklig effekt av medicineringen (Wilens, Spencer & Biederman, 2002; 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2009).  

 

Wilens, Spencer och Biederman (2002) skriver att de vanligaste preparaten i behandlingen av 

ADHD innehåller metylfenidat eller atomoxetin som verksam substans. Metylfenidat ger en 

snabb effekt och har en centralstimulerande verkan som gör att halten av dopamin i hjärnan 

ökar, vilket antas påverka halterna av noradrenalin. De höjda nivåerna av dopamin ökar 

förmågan till uppmärksamhet, koncentration och uthållighet. Atomoxetin höjer halterna av 

noradrenalin och har en insättningstid på ca 2-3 veckor.  

 

2.5.2 Psykosocial 

Flera studier med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT) både i grupp och individuellt har 

visat sig ha positiv effekt både i behandlingen av ADHD samt för många av de tillstånd som 

ofta förekommer i samband med ADHD (NICE, 2009; Young & Bramham, 2007).  

 

I en studie av Stevenson, Whitmont, Bornholt, Livesey och Stevenson (2002) konstaterades 

effekten av ett kognitivt remediationsprogram hos vuxna med ADHD. Studien pågick i åtta 

veckor där deltagarna deltog i en tvåtimmarssession varje vecka med stödpersoner som 

agerade som coacher, samt arbetsböcker med hemläxor. Resultatet visade att deltagare som 

fullbordade programmet hade färre symptom av sin ADHD, bättre organisationsförmåga och 

minskade nivåer av ilska. Dessa förbättringar fanns kvar ett år efter studiens slut.  
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2.5.3 Näringsterapi 

Enligt Mousain-Bosc, Roche, Rapin och Bali (2004) kan magnesiumbrist vara en av 

orsakerna till hyperaktivitet hos barn. I deras studie undersöktes effekterna av tillskott av 

joniskt magnesium (Mg ²+) och vitamin B6 hos hyperexcitabilitet, som till exempel 

aggressivitet, instabilitet, ouppmärksamhet, hypertoni och spasmer hos 52 barn under 15 år. 

Resultatet visade att samtliga barns symptom minskade efter en till sex månaders behandling.  

 

Sinn och Bryan (2007) utförde en studie på 132 australienska barn i åldrarna 7-12 år med 

ADHD. Studien var randomiserad, placebo-kontrollerad och dubbelblind och pågick under 15 

veckor. Barnen fick antingen fleromättade fettsyror, fleromättade fettsyror och 

mikronäringsämnen eller placebo. Resultatet visade signifikant positiva effekter i båda 

grupperna som fick fleromättade fettsyror jämfört med gruppen som fick placebo.  

 

I Harding, Judah och Gants (2003) studie ingick 20 barn med ADHD. Hälften av barnen 

behandlades med Ritalin och hälften behandlades med kosttillskott i form av vitaminer, 

mineraler, fytonäringsämnen, aminosyror, essentiella fettsyror, fosfolipider och probiotika. 

Förbättringarna i de båda grupperna var likvärdiga, vilket Harding, Judah och Gant menar kan 

innebära att kosttillskott kan vara lika effektivt som behandling med Ritalin.  

 

I en pilotstudie av Rucklidge, Harrison och Johnstone (2011) undersöktes effekten av 

sammansättningen av 36 mikronärningsämnen, som huvudsakligen bestod av vitaminer och 

mineralämnen, på neurokognitiva funktioner hos 14 vuxna personer med ADHD och svåra 

humörsvängningar. Studien pågick i åtta veckor. Deltagarna genomgick minnestest och test 

av exekutiva funktioner vid studiens början och slut. För att undersöka om testresultaten 

påverkades av övning fick även en kontrollgrupp bestående av 14 vuxna personer utan ADHD 

som inte tog formulan göra samma test med åtta veckors mellanrum. Resultaten visade 

signifikant förbättring i ADHD gruppen, men inte i kontrollgruppen, inom en rad verbala 

förmågor inklusive verbal inlärning, verbal kognitiv flexibilitet och flyt, och verbal hämning. 

I de resterande testerna märktes inga resultat i någon av grupperna.  
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2.6 ADHD hos vuxna  

 

Idag är det känt att ADHD även förekommer hos ungdomar och vuxna. Många av dem som 

fått diagnosen som barn har kvar symptomen i vuxen ålder. För en del vuxna, som aldrig fått 

någon diagnos, uppdagas diagnosen först i samband med att deras barn diagnostiseras 

(Hellström, 2006).  

 

Enligt Kessler, Adler, Ames, Barkley, et al., (2005) går vuxna med ADHD ofta 

odiagnostiserade och obehandlade som en följd av att de minimerar symptomens 

svårighetsgrad och är omedvetna om att de faktiskt har ADHD. Obehandlad ADHD hos 

vuxna förknippas med ökad morbiditet, högre skilsmässotal, fler brott i trafiken, negativa 

arbetsrelaterade, ekonomiska och psykosociala funktioner samt samtidiga psykiska störningar. 

Brattberg (2006) menar att personer med obehandlad ADHD är onormalt känsliga för stress, 

vilket enligt Brattberg är en underliggande faktor vad gäller utbrändhet, och den konstanta 

hyperaktiviteten kan leda till emotionell utmattning och dåligt arbetsresultat.   

 

Hellström (2006) anser att det föreligger goda skäl till varför vuxna med ADHD samt deras 

livssituation bör uppmärksammas, både ur ett samhällsekonomiskt och ur ett medmänskligt 

perspektiv. Kriminalitet och drogmissbruk är exempelvis vanligare bland personer med 

ADHD än hos övriga befolkningen, även om det endast gäller ett fåtal. Personer med ADHD 

tycks även ha en större benägenhet att leva osunt, vilket enligt Hellström leder till högre 

sjuklighet. Dessutom är olycksbenägenheten i exempelvis trafikolyckor förhöjd inom nämnda 

grupp.  

 

Enligt Hellström (2006) är det många vuxna med ADHD som lever ensamma och saknar nära 

vänner. En del är även länge beroende av att anhöriga, framför allt mammor, hjälper till att 

reda ut olika misslyckanden som svårigheterna orsakar. Hellström betonar dock att denna 

grupp funktionshindrade är mycket heterogen och att långtifrån alla besväras av ovan 

beskrivna problem. Med förståelse och stöd från omgivningen kan många vuxna med ADHD 

lära sig att hantera och leva med sina svårigheter.  
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2.7 Kvinnor med ADHD 

 

Waite (2010) skriver att ADHD hos kvinnor ofta är ett dolt, förbisett eller feldiagnostiserat 

tillstånd som ofta tolkas som ångestsyndrom eller depression innan en ADHD diagnos ställs . 

Enligt Granahan (2008) reagerar kvinnor olika på sina ADHD diagnoser och har varierande 

kunskaper om störningen. När en kvinna fått en korrekt ADHD diagnos bör förändringar som 

kan hjälpa hennes utveckling på ett betydelsefullt sätt, som exempelvis sociala, miljömässiga 

och rationella, övervägas. Det är viktigt att kvinnan läser på om hur ADHD påverkar hennes 

förmåga att få saker och ting gjorda, eftersom det kan förse henne med förmågan att göra 

välgrundade val. Vidare menar Granahan att kvinnor är mer än bara deras ADHD och att 

varje kvinna har sina egna styrkor och utmaningar till grund att bygga sin framtid på.  

 

I en studie av Pinkhardt et al. (2009) har det konstaterats att antalet depressioner i vuxen ålder 

kan minskas genom en förbättrad screening för ADHD i barndomen. Enligt Pinkhardt et al. är 

ångest och depression vanligt förekommande hos personer med ADHD, samt att depression är 

det vanligaste psykiatriska tillståndet bland den vuxna befolkningen. Förekomsten av 

depression är dubbelt så hög hos kvinnor än hos män med ADHD, varför en odiagnostiserad 

ADHD kan vara en bakomliggande orsak hos depressiva kvinnor.  

.  

 

2.8 ADHD i vården 

 

Enligt Waite (2010) har primärvården en central roll i identifieringen, behandlingen och 

tillfrisknandet hos kvinnor med ADHD. Waite (2007) menar att det är viktigt att professioner 

inom primärvården utvecklar tillräckliga färdigheter för att effektivt kunna bedöma och känna 

igen ADHD hos flickor och kvinnor, samt att de inte förminskar symptomen för att de inte ses 

som ett tillräckligt allvarligt problem för att vara skäl till ett ingripande.  

 

Feifel (2008) beskriver att det är vanligt att läkare inom primärvården inte har tillräcklig 

kompetens för att känna igen ADHD hos vuxna. Genom att ständigt försöka förbättra sin 

kliniska blick kan även deras uppfattning förändras. Först när läkarna lärt sig att känna igen 

ADHD kan nya perspektiv angående funktionsnedsättningen uppnås.  
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Keoghan (2011) hävdar att vuxna med ADHD ofta uppvisar komplex problematik som kräver 

systematisk bedömning för att behandlingsplaner ska kunna utformas. Det är viktigt att dessa 

personer får hjälp att förstå sin funktionsnedsättning och hur den påverkar deras förmåga att 

fungera i och bibehålla en relation.  

 

Enligt Laver-Bradbury (2012) är skolsköterskan idealiskt placerade för att känna igen tecken 

på ADHD hos barn samt erbjuda stöd och rådgivning till föräldrarna, barnet och lärarna. 

Skolsköterskan kan hjälpa barn med ADHD genom att tillsammans med barnet och dess 

föräldrar diskutera vad som skulle kunna hjälpa dem handskas med olika situationer, som till 

exempel komma med idéer, motivera dem när de känner sig nedstämda och försöka få 

människor i deras närhet att se helheten istället för varje enskild incident för sig. Hon är även 

en viktig länk till de pediatriska tjänster som ingår i behandlingen av barn med ADHD. 

Skolsköterskan kan se barnets styrkor och komma med förslag angående barnets fysiska, 

sexuella och emotionella hälsa när det blir äldre. Allt detta kommer att kräva extra inlärning 

för barn med ADHD. Att ha någon som känner till dem som är "på sin sida" kan vara 

avgörande för att förhindra pågående dåliga val av livsstil. Skolsköterskan kan även hjälpa 

barn med ADHD att uppnå sin potential genom att tillhandahålla en länk mellan utbildning 

och hälso- och sjukvården.  

 

 

2.9 Teoretisk referensram 

 

För att bearbeta resultatet har Antonovskys (2005) känsla av sammanhang (KASAM) valts 

som teoretisk referensram då kvinnor som lever med ADHD har, att i sitt dagliga liv, behov 

av att skapa sig en tillvaro av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

Det salutogena perspektivet och KASAM 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer 

som vidmakthåller hälsa, där individens hälsa befinner sig i ett kontinuum mellan polerna 

hälsa-ohälsa (Antonovsky, 2005).  

 

Människan utsätts under livet för olika stressorer, vilka kan ses som olika stimuli som ibland 

leder till motgångar och prövningar som individen behöver hantera. En del klarar av dessa 

prövningar bättre än andra, utan att få ett sämre hälsotillstånd. Detta menar Antonovsky beror 
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på vilka generella motståndsresurser (GMR) en människa har. GMR kan ses som potentiella 

resurser och skyddande faktorer och precesser som bidrar till att bygga upp KASAM samt 

modifiera effekterna av olika riskfaktorer och processer. Dessa ger livserfarenheter som 

präglas av förutsägbarhet, delaktighet och en balans mellan över- och underbelastning.  

Exempel på GMR är sociala nätverk, kunskap, meningsfull sysselsättning, materiella faktorer 

och ekonomi och dessa påverkar hur väl människan klarar att hantera olika prövningar och 

motgångar (Antonovsky, 2005).  

 

En människa med stark KASAM är självständig och kapabel till att framgångsrikt hantera 

krissituationer, eftersom denne har en god förmåga att aktivera sina GMR. En människa som 

däremot har måttlig till svag KASAM riskerar att försämra denna, eftersom de inte lyckas 

balansera stressorer och GMR i tillräcklig grad. KASAM och GMR påverkar båda vilken grad 

av hälsa en människa upplever sig ha i livet. Med andra ord är det hur hög respektive låg 

KASAM en människa har som avgör var hon befinner sig på kontinuumet hälsa – ohälsa 

(Antonovsky, 2005).  

 

Enligt Antonovsky (2005) står KASAM för känsla av sammanhang och utgår från ett 

salutogent perspektiv på hälsa respektive ohälsa. Med detta menas att fokus ligger på vad som 

gör en människa frisk eller att hon klarar sig trots ohälsa, istället för vad som gör henne sjuk 

eller ohälsosam. KASAM består enligt Antonovsky (2005) av tre delkomponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Personer med hög KASAM har höga värden 

av dessa komponenter, medan personer med låg KASAM har låga värden av dessa 

komponenter.  

 

Begriplighet är den kognitiva komponenten och syftar till hur en person upplever inre och 

yttre stimuli som förutsägbara, begripliga och strukturerade. Personer med hög känsla av 

begriplighet räknar med att de stimuli de möter i framtiden är förutsägbara eller går att ordna 

och förklara.  

 

Hanterbarhet är beteendekomponenten och syftar på till vilken grad personer upplever att det 

står resurser till deras förfogande, vilka kan hjälpa dem möta de krav som ställs av de stimuli 

personen påverkas av. Personer med hög känsla av hanterbarhet tycker inte att livet behandlar 

dem orättvist eller känner sig som offer för omständigheterna. Dessa personer kommer kunna 

reda sig när olyckliga saker inträffar.  
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Meningsfullhet är enligt Antonovsky KASAM-begreppets motivationskomponent. Denna 

komponent syftar på i vilken utsträckning händelser i livet har en känslomässig innebörd för 

en person. Den som har en hög känsla av meningsfullhet drar sig inte för att konfronteras med 

utmaningar som uppstår i livet, utan gör sitt bästa för att söka en mening i den och komma 

igenom den med värdigheten i behåll.  

 

De tre komponenterna är beroende av varandra, dock menar Antonovsky att känsla av 

meningsfullhet är den viktigaste. En person med låg känsla av begriplighet och hanterbarhet 

men hög känsla av meningsfullhet kommer söka efter resurser och förklaringar när denne 

möts av motgångar och problem, vilket leder till att personens känsla av begriplighet och 

hanterbarhet öka.  

 

Grunden till en människas KASAM skapas under hennes uppväxt och förstärks eller 

försvagas under tidigt vuxenliv. Detta resulterar i en förhållandevis definitiv placering längs 

KASAMS kontinuum. Dock kan personen öka eller minska sin KASAM, och människor kan 

ha en hög KASAM utan att uppleva att livets alla delar är begripliga, hanterbara och 

meningsfulla.  

 

Varje människa skapar gränser kring de livssektorer hon upplever som viktiga, men dessa 

gränser kan inte sättas för snävt för att människan ska behålla en stark KASAM. Vissa delar 

är för tätt knutna till vårt själv för att kunna anses oviktiga, som exempelvis nära relationer, 

personens känslor, huvudsaklig sysselsättning samt existentiella teman som död, konflikter 

och tillkortakommanden. Att snäva in gränserna om en del upplevs som mindre begriplig eller 

svårare att hantera kan vara en strategi för att bevara en stark KASAM. Detta kan göras 

permanent eller tillfälligt beroende på situation. En människa kan även tänkas utvidga 

gränserna för att på sikt förstärka sin KASAM (Antonovsky, 2005).  
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3 PROBLEMFORMULERING 

 

ADHD är en funktionsnedsättning som ger sig till känna redan i barndomsåren och kan 

kvarstanna till vuxen ålder. Vuxna med obehandlad ADHD löper ökad risk att bli utbrända, 

kriminella, genomgå skilsmässa samt har en större benägenhet att leva osunt, vilket leder till 

högre sjuklighet. Det är inte ovanligt att vuxna med ADHD lever ensamma och saknar nära 

vänner. Dessa är goda skäl till varför vuxna med ADHD samt deras livssituation bör 

uppmärksammas, både ur ett medmänskligt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. ADHD 

hos kvinnor är ett tillstånd som ofta blir feldiagnostiserat och förbisett, vilket kan orsaka 

lidande hos kvinnorna. De ges därför inte heller den omvårdnad som krävs i kontakten med 

hälso- och sjukvården. Eftersom kvinnors och flickors symptom vid ADHD ofta skiljer sig 

från pojkars och mäns är det angeläget att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 

ADHD. Detta kan möjliggöra en tidigare upptäckt, av till exempel skolsköterskan.   

 

 

4 SYFTE 

 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av att vara kvinna och att leva med ADHD-

diagnos i vuxen ålder.  
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5 METOD 

 
5.1 Design 

 

Studien är empirisk med en kvalitativ ansats och kommer att baseras på bloggar som bygger 

på verkliga berättelser av att leva med ADHD i Sverige. Backman, (2008) menar att en 

empirisk studie bygger på observationer eller annan form av kontakt med verkligheten där 

utsagorna ska kunna vara testbara. För att kunna göra en kvalitativ forskningsansats är det 

enligt Olsson och Sörensson (2011) viktigt att gå in i den utan en förförståelse, eftersom det 

kan påverka utfallet. Genom att använda sig av en kvalitativ ansats inom en bloggstudie fås en 

inblick i kvinnors upplevelser, tankar och känslor, som på så sätt kan ge en förklaring till 

deras handlande (Malterud, 1998). Då det är den enskildes upplevelser som styr utsagorna är 

det viktigt att titta på helheten istället för att göra en analys av alla de olika delarna (Olsson 

och Sörensson, 2011). 

 

5 .2 Bloggar och sociala medier 

 

I nationalencyklopedin defineras blogg på följande sätt: ”blogg (av engelska weblog och 

svenska webblogg), personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består 

av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar 

samt ibland med bilder och/eller videor.” (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Prasad (2013) beskriver sociala medier, exempelvis bloggar, som en form av elektronisk 

kommunikation på internet. Det blir allt vanligare att använda sig av dessa för att erhålla 

information, undersöka samt dela med sig av erfarenheter och idéer. Prasad menar att en 

svaghet med sociala medier är att det är svårt att bedöma sanningshalten bakom det som 

publiceras eftersom vem som helst kan publicera vad som helst. Inom vården kan sociala 

medier användas för att ge patientstöd, patientutbildningar, öka medicinsk följsamhet och 

stödgrupper för patienter samt för att förstärka samarbetet mellan patient och vårdgivare.  
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5.3 Urval 

 
Kriterierna för denna studie var att det skulle vara bloggar som är aktiva nu 2013, och tidigast 

startade 2007. Bloggarna ska vara skrivna av kvinnor 18-50 år som blivit diagnostiserade med 

ADHD i vuxen ålder. De ska vara skrivna ifrån deras egna upplevelser, därför har bloggar 

som skrivits ur ett föräldraperspektiv med tyngden på barnets problematik, eller av män 

exkluderats. Bloggar skrivna av kvinnor som stämmer in på tidigare skrivna kriterier men som 

fokuserat mer på det allmänna dagliga livet har också exkluderats. Bloggarna ska även vara 

skrivna på svenska. 

 

 
5.4 Datainsamlingsmetod 

 
Materialet till denna studie utgörs av bloggar skrivna av kvinnor och handlar om hur det är att 

leva varje dag med ADHD samt hur det är att få en diagnos sent i livet och vilka känslor som 

upplevs. 

 

Sökningen av materialet gjordes genom sökmotorn Google och de ord som användes var 

ADHD blogg. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Visar på sökprocessen av bloggar. 

 

Sökmotor sökord Antal träffar på 

webben 

Antal träffar efter 

specificering 

Antal använda 

bloggar 

Google adhd blogg 953 000 242 000 sju stycken 

 

 

Då det är mycket annat som kommer upp i sökningen adhd blogg, bland annat många olika 

sidor från en och samma blogg, samt att många träffar innehöll endast ordet ADHD eller ordet 

blogg utan relevans för detta arbete har ett stort antal träffar exkluderats. Vidare så 

specificerades denna sökning genom att på verktygsraden gå in på fler och välja alternativ 

bloggar, vilket resulterade i 242 000 träffar.  

 

Då antalet träffar på sökorden ADHD blogg var så många, trots vidare reducering så användes 

det ett bekvämlighetsurval, det vill säga att uppsatsförfattarna valde efter genomgång av ett 
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antal bloggar sju stycken som passade in på inklusionskriterierna. Polit och Beck skriver att 

det är vanligt att använda bekvämlighetsurval vid kvalitativ forskning. Ett bekvämlighetsurval 

görs när deltagare för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Då det är möjligt att 

tillgängliga deltagare inte har passande inklusionskriterier finns dock en risk att viktig 

information förbises. Med detta i åtanke valdes endast bloggar som uppfyllde nämnda 

inklusionskriterier.  

 

Bloggarna vi kom att använda för studien var skrivna på svenska av kvinnor som skriver om 

det vardagliga livet, men som fokuserade på sin ADHD samt den problematik som detta 

innebär. Då ett bekvämlighetsurval var tvunget att användas så valdes de bloggar som ansågs 

ge mest information ut, det vill säga de bloggar med kvinnor som var aktivast i sitt bloggande. 

Bloggar som varit aktiva länge, dock tidigast startad 2007, var de bloggar som helst användes 

då dessa gav mest information. Detta gjorde att 13 bloggar valdes ut, men sex stycken 

rensades bort då dessa inte ansågs ge tillräcklig eller tillräckligt tydlig information. 

 

Polit och Beck (2010) menar vidare att det är möjligt att annat material hade kunnat påverka 

resultatet ytterligare, dock så ansågs det att syftet i studien kom fram genom de sju bloggar 

som kom att användas för studien. Se bilaga 1 för att finna adresserna till de bloggar som 

användes.  

 
5.5 Dataanalys 

 

Föreliggande studie är empirisk med kvalitativ metodansats och resultatet har 

analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Olsson och Sörensson (2011) skriver att 

kvalitativ metodansats syftar till forskning som resulterar i beskrivande data, och att 

innebörden av kvalitativt arbete är att undersöka och beskriva ett visst fenomen utifrån 

människors egna ord och uppfattningar.  Kvalitativ metodansats används således för att 

systematisera kunskap kring någonting som kännetecknar ett fenomen (a.a.). I en 

kvalitativ innehållsanalys delas det insamlade materialet in i olika meningsbärande delar för 

att på så sätt urskilja viktiga mönster och innebörder utan att blanda in sin egen förförståelse 

(Hellman Granheim & Lundman, 2004). 

 

Kvalitativ innehållsanalys har som fokus att beskriva variationer, vilket görs genom att 

identifiera likheter och skillnader. Dessa placeras i olika subkategorier och kategorier. Inom 
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kvalitativ innehållsanalys är centrala begrepp meningsenhet, kondensering, kod, subkategori 

och kategori. 

  

Analysprocessen görs i flera steg och börjar med att analysenheten, i detta fall bloggarna, 

läses igenom ett flertal gånger för att läsaren skall få en känsla av helheten. I nästa steg 

plockas meningar eller fraser, meningsenheter, som innehåller information som är relevant för 

frågeställningen ut. Dessa kondenseras för att korta ned texten och samtidigt behålla 

innehållet. Kondenserade meningsenheter kodas och delas in i subkategorier och sedan 

kategorier. Subkategorierna återspeglar det centrala budskapet i texten och utgör det 

manifesta innehållet (Hellman Granheim & Lundman, 2004), se processen nedan i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Utdrag ur analysprocess av bloggar. 

 

meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

kod subkategori kategori 

 

”När jag fått medicinering 

för/mot(?) min ADHD – 

Strattera som lät min hjärna 

behålla vakenhetshormonet 

Noradrenalin så sov jag 

plötsligt 6-8 timmar. Mot att 

ha sovit 11-18 timmar per 

dygn – utan att någonsin 

vara pigg” 

Blogg 1. 

 

Hälsa relateras 

till ett mindre 

behov av sömn 

med hjälp av 

medicin. 

 

Acceptans av 

farmakologisk 

behandling för 

att få ett normalt 

sovmönster. 

 

läkemedel 

 

Fysiologiska 

aspekter 

 

”Jag blir galen!!!! Jag vet 

inte ens vad jag vill! Vet inte 

alls vad jag vill eller vad jag 

ska göra…… den här 

ångesten… paniken… 

desperata och tomheten 

inom mig… vill ju bara fly” 

Blogg 4 

 

Känslan av rädsla 

och oro som 

kommer av att 

inte orka med 

tankar och 

funderingar. 

 

Känsla av oro 

och panik. 

 

Ångest 

 

Psykologiska 

aspekter 

 

 

Genom denna process fanns sju olika genomgående subkategorier som delades upp i två 

övergripande kategorier. Dessa kategorier var Fysiologiska aspekter som kunde delas upp i 
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sömnproblem, destruktiva handlingar och läkemedel samt psykologiska aspekter som i sin tur 

kunde delas upp i ångest, inte som andra, att få en förklaring och ilska över sen 

diagnostisering. 
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6 ETISKA ASPEKTER 

 

Segesten (2006) beskriver ordet etik som ett samlat ord för vad som är rätt och fel, gott och 

ont men också beskriva vilka moraliska skyldigheter man har som medmänniska.  

 

En empirisk studie innehåller i regel kontakt med människor av någon form, i denna studie så 

är dock kontakten begränsad till bloggar och det offentliga material som personerna i fråga 

har delat med sig. Med hänsyn till att dessa bloggar är offentligt material då de ligger ute på 

nätet har bloggförfattarna inte tillfrågats om deras berättelser får används till denna studie.  

 

Polit och Beck (2010) skriver att deltagare i en studie har rätt till anonymitet, vilket i denna 

studie åstadkoms genom att inte skriva ut information som går att härleda till denne, 

exempelvis namn och bostadsorter.  

 

Om en privatperson väljer att publicera sina uppgifter på Internet och på så sätt göra det 

tillgängligt för allmänheten anses han/hon enligt personuppgiftslagen inte behandla dem 

privat. ”En privatperson som publicerar personuppgifter på Internet, till exempel i en blogg, 

anses inte behandla uppgifterna helt privat.” (Personuppgiftslagen, SFS 1998:204)  
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7 RESULTAT 

 

Under datainsamlingen hittades sju genomgående subkategorier för alla bloggar, det vill säga 

känslor och handlingar som alla kvinnor hade och kände. Dessa gick att dela in i fysiologiska 

samt psykologiska aspekter, se figur 1. 

 

 

Figur 1, Figur över subkategorier och kategorier. 

 

7.1 Fysiologiska aspekter 

 

7.1.1 Sömnproblem 

Ett stort problem som kommer utav ständiga tankar, funderingar, känslor och ångest är det 

överhängande sömnproblemet. Oftast hänger ångesten och sömnproblemen ihop, det vill säga 

att det ena föder det andra. Tankar som skjuts undan under dagen visar sig istället på nätterna. 

Kvinnorna pratar om alla de måsten som de tänker på samt tankar som bara finns där. De kan 

helt enkelt inte varva ner. 
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                    ”Jag kan inte sova. Ångest som jagar mig och jag kan verkligen 

inte somna. Jag står inte ut med att ha det så här nästan varje natt… 

….5 timmar på 3 dygn är det jag lyckats sova. Mängder av lugnande  

och diverse sömnmedel inget hjälper” 

Blogg 5. 

 

Sömnproblemen kan yttra sig på olika sätt. Ibland sover kvinnorna ingenting, ibland hela 

tiden, vilket i sin tur också kan kopplas till ångesten samt även spä på den då alla skuldkänslor 

kommer. Har sömnen varit otillräcklig visar det sig ganska snabbt och kroppen säger ifrån. 

Orken tryter och effektiviteten blir mindre, vilken i sin tur spär på ångesten ytterligare. 

 

”På grund av min sömnbrist blir jag enormt ineffektiv. Helt 

plötsligt ertappar jag mig själv med att ligga och sova när  

jag egentligen skulle diska” 

Blogg 2. 

 

När kvinnorna pratar om hur de blir påverkade av sömnbristen pratar de inte bara om den 

ökade ångesten, utan också om den negativa påverkan det har på alla tankar och funderingar 

som dagligen snurrar runt i huvudet. De menar att när tröttheten tar över eller tvärtom när 

överskottsenergin tar över så blir detta mycket värre, tankarna ökar samt att de många gånger 

blir intensivare.   

 

                              ”På samma sätt rör sig tankarna i mitt huvud när jag 

  inte har sömnbrist, alltså i vanliga fall. Huller om buller 

  i en rasande fart. Nu när jag har sömnbrist är tankarna  

  som täta moln på himlen, omöjliga att greppa. Jag föredrar 

huller om buller framför täta moln.” 

Blogg 2. 
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7.1.2 Destruktiva handlingar 

 

En mycket viktig del av att leva med ADHD är problemet med att klara av vardagen i ett 

förhållande. Kvinnorna beskriver en stor rädsla att såra eller att bli sårad. Många gånger 

handlar det bara om praktiska saker som exempelvis att få ihop vardagen samt de 

meningsskiljaktigheterna som uppkommer i ett förhållande. En vanlig fundering som ofta 

förekommer är ifall någon kan orka med att leva med någon som har ADHD, någon som inte 

är ”normal”. Kvinnorna menar att de dagligen stöter på svårigheter i sin vardag och att de 

ibland inte står ut med sig själva, hur kan då en partner stå ut med dem? 

 

”Känns ju underbart att vara kär… men samtidigt tror jag att  

jag får panik utav det. Orkar inte med att bli sårad eller såra” 

Blogg 4. 

 

Många gånger när kvinnorna talar om ett destruktivt förhållningssätt relateras det till 

förhållande och relation. Det pratas om kärlek och sex samt problemet med att skilja dem åt. 

De äldre kvinnorna i bloggarna pratar om hur lätt de blandar ihop kärlek med sex och att de 

därför många gånger väljer att inte försätta sig i den situationen. Detta är något som inte är 

lika lätt för de yngre kvinnorna, som fortfarande försöker komma på hur olika situationer i 

livet ska hanteras, och sex är en del av det.  

 

”I mitt liv har jag hittills aldrig haft en förhållande eller  

relation som inte på något sätt är destruktivt… 

…Jag måste lära mig att sex och närhet inte är samma sak.” 

Blogg 5. 

 

När det gäller destruktiva handlingar är det inte bara förhållanden det handlar om, utan även 

om kroppsliga bestraffningar i form av bland annat självsvält, missbruk samt att orsaka 

vävnadsskador genom att exempelvis skära sig själva. Detta trots en rädsla för och vetskap att 

de kan såra andra i sin omgivning. Ångesten och paniken tar över och genom att straffa sig 

själva fysiskt så får deras psyke vila lite. 
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”är livrädd att familjen ska se att jag mår dåligt…  

                                   livrädd att skada dem… det destruktiva börjar ta  

större plats… Men ändå så kan jag inte bestämma  

mig för att INTE skada Mig å dra ner mig” 

Blogg 4. 

 

 

”Mitt självskadebeteende är väldigt brett och uttrycker sig på  

   många sätt. Jag har mycket ärr både på armar, hals, ben och  

rygg” 

Blogg 5. 

 

Rädslan och känslan av att inte känna sig som eller vara som alla andra kan leda till isolering. 

Kvinnorna menar att det finns en rädsla för att inte få människors kan acceptans. Vad ska de 

tänka, hur ska de reagera på ett beteende som varierar väldigt mycket? Många gånger väljer 

kvinnorna istället att isolera sig helt från omvärlden, det finns ju ändå ingen som kan förstå 

eller acceptera. 

 

”Det är få människor man möter för första gången  

som känner respekt eller visar intresse för en – enbart 

för att man är en trevlig människa. Jag drog mig för att  

utsättas för det, efter att ha smakat lite på den förnedringen  

att viftas bort som obetydlig efter ett kort samtal” 

Blogg 1. 

 

 

7.1.3 Läkemedel 

En stor fråga efter att ha fått en ADHD-diagnos är medicineringen. Möjligheten att använda 

läkemedel kommer så snart diagnosen är satt, vilket inte är ett lätt val. Det är starka mediciner 

med många olika biverkningar. Ett val angående medicinering görs i samråd med läkare, och 

även val av läkemedel beroende på problematiken som föreligger. Oftast väljer kvinnorna 

efter diagnos att pröva medicinering och att ta emot den hjälp som erbjuds. 
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”När jag fått medicinering för/mot(?) min ADHD – Strattera –  

som lät min hjärna behålla vakenhetshormonet Noradrenalin  

så sov jag plötsligt 6-8 timmar. Mot att ha sovit 11-18 timmar  

per dygn – utan att någonsin vara pigg” 

Blogg 1. 

 

Många gånger beskrivs en stor lättnad över att få börja medicinera. Medicineringen inger stort 

hopp och glädje om att äntligen få fungera ”normalt”, att få hjälp att förbättra fokus och 

koncentration, som många gånger ställer till det. Trots att medicineringen inte får dessa 

kvinnor att fungera fullt ut som ”normala” människor så ger det i alla fall en möjlighet att 

kunna slappna av en stund genom att tankearbetet stängs av för ett par timmar. Läkemedlet 

ger en chans till ökad koncentration och ett lugn. Det innebär att med medicinen som ett 

hjälpmedel finns en möjlighet att kunna göra alla de saker som annars bara tynger. 

 

”ADHD-personlighet till extremen är ett kors man får bära  

på gott och ont. Inte ens medicinering tar bort den genen” 

Blogg 1. 

 

”Gud så gött att ÄNTLIGEN få testa! Hoppas det hjälper mig 

bra.. förstår ju att medicinen inte kommer göra allt eller mycket 

egentligen. MEN den kan hjälpa mig en del med koncentrationen,  

fokus, mathantering och en massa annat…” 

Blogg 4. 
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7.2 Psykologiska aspekter 

 

7.2.1 Ångest 

En stor del av de känslor som kvinnorna beskrev handlade om ångest. Ångesten finns alltid 

där undermedvetet men är lättare att hantera efter att ha fått diagnosen ADHD än innan. 

Ångesten försvinner inte i och med diagnostiseringen, men den blir dock lättare att hantera i 

och med en ökad förståelse. Ångesten kan te sig på många sätt och av många olika 

anledningar. Många gånger är andra människor anledningen till att en känsla av ångest och 

panik uppstår. Ångest är en stor del av ADHD hos både män och kvinnor, utfallet av detta kan 

dock se väldigt olika ut. Många kvinnor väljer att söka hjälp inom psykiatrin, medan män 

oftast börjar med självmedicinering och/eller hamnar i kriminella kretsar. 

 

”Hade ständig ångest förr. Och då talar jag inte om tiotalet år. 

 Alltid. Idag kan jag kontrollera mig själv, inte köra över andra,  

lyssna, men känna att det börjar klia infernaliskt när folk är 

långdragna eller tråkiga"  

Blogg 1. 

 

Ångesten beskrivs som att aldrig kunna slappna av och att ständigt vara på högvarv. Det finns 

alltid tankar och funderingar i bakgrunden som tynger och som leder till svårigheter att 

slappna av. Det kan exempelvis vara tankar som handlar om vardagsbesvär samt tankar som 

bara uppkommer av en situation. Det är dessa ständigt snurrande tankar som leder till de 

koncentrationssvårigheter som är ett utmärkande drag för personer med ADHD, det går helt 

enkelt inte att bara tänka på en sak i taget. 

 

”Men att aldrig kunna stänga av hjärnan leder till ångest, 

    koncentrationssvårigheter, sämre minne och sömnstörningar”  

Blogg 1. 
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”Väldigt jobbig dag idag. Känner mig väldigt orolig och ångestfylld… 

tung… overklighetskänslor… vill bara att den här dagen ska ta slut. 

Kanske vet jag varför…” 

Blogg 4. 

 

Att hjärnan alltid är på högvarv kan ibland leda till en desperation vad gäller att bara orka 

med vardagen. Det pratas om en vilja att bara försvinna och att ge upp, orken att leva med 

ständiga tankar och funderingar finns helt enkelt inte. Ofta kommer också tankar som handlar 

om en desperation av att vilja vara som andra, att slippa oroa sig för att inte passa in. 

 

”Jag blir galen!!!! Jag vet inte ens vad jag vill! Vet inte alls 

vad jag vill eller vad jag ska göra…… den här ångesten…  

paniken… desperata och tomheten inom mig… vill ju bara fly” 

Blogg 4. 

 

 

7.2.2 Inte som andra 

Känslan av att inte vara som alla andra återkommer och svårigheterna med att passa in i 

samhället med en ADHD diagnos. De ”normala” känns otroligt tröga och sega när det gäller 

tankar och framförhållning. Men känslan av att upplevas som trög kan även finnas bland 

likasinnade, då det oftast är svårt att beskriva känslor och tankar.  

 

Den där tidigaste smärtan av att inte passa in 

 kommer jag nog aldrig över. 

Blogg 1. 

 

ADHD-grupper är till för att ge stöd och för att kunna få råd i hur olika situationer kan 

hanteras. I grupperna uppmanas deltagarna att prata om olika svårigheter samt tankar och 

funderingar. Genom att dela med sig av dessa tankar kan andra få en ökad förståelse för 

exempelvis ett handlande. Många gånger är det svårt att dela med sig av tankar, eftersom det 

ständigt är ett virrvarr av tankar som snurrar, och kan vara svårt även för likasinnade att 

förstå. Att ha nya tankar hela tiden som snurrar leder till att koncentrationsförmågan påverkas 

och med det även begripligheten i dessa. 
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      ”Det tog mig flera minuter att beskriva och sedan visade det 

       sig att ingen hade förstått vad jag menade. Jag måste alltså 

                               ha suttit och pratat osammanhängande i flera minuter. 

Och jag som förklarade precis så som mina tankar var” 

Blogg 2. 

 

Något som ofta efterfrågas är en möjlighet att få känna sig som andra, att hitta ett sätt att 

passa in. Ett sätt kan vara att genomgå en utredning, som alla dessa kvinnor gjort. Efter 

utredningen har de på något sätt fått höra att de är ”normala”, bara att de är det på sitt eget 

sätt. Deras tankar, funderingar och känslor blir accepterade när diagnosen ställs, och de inte 

längre tvingas vara en udda människa som gör helt galna saker utan anledning, samt får en 

förståelse för sina handlingar.  

 

”Vinst eller förlust för mig att vilja passa in? Jag vill och  

orkar inta vara mal placé mer. Jag vill bara bli älskad – 

  eller i brist på förståelse kan jag ta om jag blir hatad. 

Blogg 1. 

 

Ett vanligt problem som kan ses hos dessa kvinnor är den dåliga självkänslan som leder till att 

många spelar teater eller visar upp en fasad som är ”normal”. Just dålig självkänsla är ett 

mycket vanligt drag hos personer med ADHD, vilket oftast beror på att inte känna sig som 

alla andra i sin omgivning, att känna sig mindre värd och ofta bara i vägen. Det finns en 

önskan att vara ”normala” och att samhället ska se på dem som en av dem, inte som någon 

med en jobbig problematik och problem med att passa in. När det gäller kvinnor med en 

ADHD problematik så finns en högre press i samhället än på ”normala” kvinnor. Att klara att 

vara den perfekta kvinnan som klarar allt som alla andra gör, samt att vara den perfekta 

mamman, trots den problematik som redan föreligger. 

 

                               ”Emellan varven fungerar jag ”normalt” eller så är 

  det bara min fasad ni ser. Ofta sitter jag som i en bubbla 

och kan inte riktigt nå ut till er. Jag tänker och tror jag  

säger saker som ni inte hör eller förstår” 

Blogg 5. 
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Många tankar och känslor handlar om viljan att bara klara sig genom livet, samt få hjälp att 

hitta redskap för att klara detta. Det kan vara bland annat läkemedel, ADHD-grupper, 

psykologer och vänner. Kvinnor beskriver ett stort behov av att få hjälp, stöd samt förståelse. 

Några beskriver ett stort stöd i olika ADHD-grupper där de kan var sig själva, få råd av andra 

i hur olika situationer kan hanteras. 

 

”Jag vill kunna klara av livet… inte må såhär som jag  

gör nu… för det är inget bra liv. 

Blogg 4. 

 

De har ADHD och är de människor de är idag tack vare sin diagnos. De har stött på 

motgångar, kämpat mer än många andra och reagerat mer än många andra. Trots det så vill de 

inte ändra sin diagnos även om det gick. 

 

”Nu låter det ju då som att ett liv med ADHD är knappt värt att  

leva. Men icke det säger jag då! Tvärtom, oj vilka styrkor som  

 följer med diagnosen, den största styrkan vill jag mena att veta  

  om svagheterna som följer” 

Blogg 6. 

 

7.2.3 Att få en förklaring 

Att få en neuropsykiatrisk diagnos kan upplevas som en lättnad men samtidigt som en sorg, 

allting faller på plats. Kvinnorna beskriver en otrolig lättnad över att äntligen få en förklaring 

till sitt beteende genom livet. Att få en förklaring på varför relationer tagit slut, att hamna i 

onödiga gräl och att inte tänka och fungera som andra. Ofta är det kvinnorna själva som bett 

om, i vissa fall kämpat för, en utredning vilket gör att ett positivt svar inte alltid kommer som 

en överraskning.  

 

”mitt liv kändes som ett straff – det var ett rent helvete. 

 Japp – så var det…. 

          …Sak efter sak föll på plats. Min livshistoria fick en trovärdig 

förklaring. Som att jag inte hade gjort fel” 

  Blogg 1. 
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En känsla av glädje i att förstå sig på sitt handlande och en lättnad i att efter sin diagnos kunna 

ge närstående en förklaring till sitt beteende beskrivs. Känslan av ensamhet försvinner och det 

finns en glädje i att kunna få hjälp att hantera olika situationer. Trots en ensamhet med tankar 

och funderingar innebär diagnosen förhoppningsvis en högre form av självinsikt för 

handlingar som kan upplevas konstiga från människor i deras närhet. 

 

                     ”Många gånger har jag frågat mig själv varför? Och som så många 

                     gånger tidigare ställt frågan försent. Då när jag redan har gjort 

 fel, valt fel, inte tänkt efter innan. För att jag alltid handlar innan jag  

                    tänker. Säger fel saker, visar för starka känslor och skadar mig  

själv och andra både fysiskt men mestadels psykiskt. Min impulsivitet 

                    skadar inte bara mig, mitt känsloliv, relationer och ekonomi utan  

                    även personer i min omgivning som jag älskar och bryr mig om.  

                     Därför är jag nu glad att få hjälp med och rätt verktyg till att  

hantera min impulsivitet vilket många med ADHD har problem med. 

Blogg 5. 

 

7.2.4 Ilska över sen diagnostisering 

I samband med glädjen över att få en ADHD-diagnos framkommer även en ilska över att ha 

gått igenom hela sitt liv med en känsla av att vara konstig, att inte vara tillräcklig. Att ständigt 

gå runt med en känsla av att inte passa in, med en önskan om en förändring och möjlighet att 

få hjälp. Resan till en diagnos är inte lätt, eftersom de symptom som pojkar har med problem i 

skolan och överaktivitet sällan visar sig på kvinnor. Detta har inneburit en hårdare kamp i 

livet, hårdare än vad som varit nödvändigt 

 

”jag är faktiskt ganska arg för att det gick 41 år 

av mitt liv innan jag fick min ADHD-diagnos. 

                                      Det var 4,5 år sedan. 

Blogg 1. 

 

”Nu ska jag summera ett liv med odiagnostiserad ADHD. 

Och det berör mig starkt. Smärtan jag velat glömma. Det 

 är nästan som att det inte finns ord att beskriva. 

Blogg 1. 
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Ilska över sen diagnostisering kopplas till vården samt skolan där problemen borde upptäckts 

tidigare, istället för att blunda för tecken som aggressivitet, självskadebeteende och missbruk. 

Slarv, ignorans och okunskap från vården och de vuxna som finns nära nämns. Det behövs en 

större kunskap inom detta område och att någon vågar stiga fram och göra en förändring. Av 

denna anledning har många av kvinnorna valt att föreläsa om sina upplevelser av att leva med 

ADHD, i skuggan av pojkarna som funnits i deras omgivning, exempelvis bröder och 

skolkamrater. Ofta var kvinnorna tvungna att i vuxen ålder söka sig till privat vård och själva 

betala för den utredning som de hade rätt till i tidig ålder. 

 

”På grund av min storebrors problematik så ”glömdes” jag  

                            bort och har alltid fått klara mig själv. Jag fick leva min  

 barndom i skuggan av honom och fick alltid höra att jag var 

                            stark och kunde klara mig själv” 

Blogg 5. 

 

 ”de jag var beroende av, mina vårdgivare inom den vanliga psykiatrin  

som bara såg symptomen aven odiagnostiserad ADHD, utan att se  

orsaken, inte verkade anse mig värd att satsa på.  Inte ens remissen  

                     till en neuropsykiatrisk utredning om eventuell ADHD skickades, 

 utan utredningen fick jag få privat för att återfå mitt människovärde” 

Blogg 1. 
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8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Föreliggande studie är empirisk och bygger på bloggar skrivna av kvinnor med ADHD. Det är 

alltså deras egna berättelser och känslor som är källorna. Av denna anledning får studien en 

känsla av djup, ärlighet och sanning.  

 

Kozinets (2011) menar att basera en studie på bloggar är en forskningsstrategi som visar sig 

allt mer i nutida studier. Anledning kan vara att forskaren får tillgång till känslor och tankar 

genom materialet som annars kanske inte hade kommit fram. Detta gör att studier om känslor 

med fördel kan baseras på bloggar. Anledningen till att föreliggande studie får en djupare 

känsla kan vara just därför att materialet inte bygger på intervjuer som är styrda av frågor 

ställda av en utomstående. I bloggarna tar kvinnorna själva upp det de vill dela med sig av 

istället för att uppmanas till att berätta om sina upplevelser. Det kan därför antas att kvinnorna 

bakom delar med sig av tankar och känslor som varit viktigast för dem och som upptagit stor 

del av deras liv. Bloggar används ofta till att lufta känslor och tankar, vilket gör att materialet 

ger en känsla av uppriktighet. 

 

En svaghet med att analysera bloggar är att personerna bakom bloggarna kan utge sig för att 

vara någon de inte är. Dessutom är personen i fråga medveten om att den skriver för en 

publik, vilket givetvis påverkar vad personen väljer att dela med sig av. Detta kan medföra att 

läsarna endast får ta del av en modifierad sanning och att exempelvis intervjuer hade givit 

mer. Intervjuformen ger en möjlighet att ställa följdfrågor och få en djupare förståelse av 

upplevelser och känslor.   

 

Vid analys av materialet är det också viktigt att vara medveten om förförståelsen och att inte 

låta den påverka tolkningen. Detta gäller även tolkning av bloggar och känslor som kan 

beskrivas.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en vanligt förekommande metod som passar vid analys av 

skriftligt material, exempelvis bloggar (Polit & Beck, 2010). Kvalitativ metod valdes eftersom 

den lämpar sig för att beskriva upplevelser och innehållsanalys lämpar sig då den fokuserar på 
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tolkning av text (Polit & Beck, 2010). Målet med studien är inte att generalisera resultatet, 

utan att skapa en bild av olika kvinnors upplevelser av att leva med en funktionsnedsättning. 

 

De utvalda bloggarna speglar syftet som skulle studeras men det är troligt att resultatet hade 

sett annorlunda ut om andra bloggar hade använts. Då endast sju bloggar studerats kan 

resultatet inte ses som allmängiltigt, men kan bidra till en ökad förståelse för det studerade 

fenomenet. Tillförlitligheten av resultatet stärks eftersom analysen gjorts både självständigt 

och gemensamt av materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att trovärdigheten av analysen kan stärkas 

om citat ur den analyserade texten lyfts fram samt exempel ur innehållsanalysen visas. Under 

arbetets gång har resultatet kontinuerligt relaterats till syftet och en noggrann bearbetning av 

materialet har gjorts. En diskussion har förts till dess att samstämmighet uppnåtts, vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim menar ökar trovärdigheten i en kvalitativ studie.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan resultaten från en studie vara 

överförbara till andra studier med liknande syfte eller urval. Genom att presentera metod, 

analys och resultat tydligt samt använda lämpliga citat ökar överförbarheten. Trots att detta 

gjorts i föreliggande studie görs inget anspråk på att resultatet kan generaliseras till andra 

kontexter, eftersom ett bekvämlighetsurval använts samt att studien endast baseras på sju 

bloggar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studies resultat framkommer det ett lidande av en mer omfattande art. 

Kvinnorna menar att de har levt en stor del av livet med ångest orsakade av ständiga tankar 

och funderingar som snurrar runt i huvudet då de inte fått den hjälp av vården de behövt i 

form av en diagnos. Efter att diagnosen satts har förståelse för tidigare handlingar visat sig 

och acceptans har infunnit sig när det gäller att inte vara som andra.   

 

I resultatet framkommer två kategorier och sju subkategorier som fångar upp hur det är att 

leva med ADHD. Fysiologiska som kan delas upp i sömnproblem, destruktiva handlingar och 

läkemedel samt psykologiska som kan delas upp i ångest, inte som andra, att få en förklaring 

och ilska över sen diagnostisering. Tillsammans ger dessa upphov till många svårigheter i 
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livet, svårigheter som de innan diagnos tvingats möta och hantera utan hjälpmedel. Fokus 

läggs dock på det psykologiska när det gäller att leva med ADHD 

 

Då det saknas specifik forskning om kvinnor med ADHD så har vi valt att använda oss av 

artiklar som belyser denna problematik ur ett vuxet perspektiv för att på så sätt stärka 

diskussionen. 

 

En stor del av vardagen hos personer med ADHD är ångesten och paniken som ter sig på 

många olika sätt. Das, Cherbuin, Butterworth, Anstey och Easteal (2012) skriver om 

svårigheterna med att känna igen ADHD symptomen hos vuxna, som oftast lärt sig hantera de 

flesta problem. Ångest och depression är dock vanligt förekommande symptom hos äldre som 

diagnostiserats med ADHD, oavsett kön, vilket därför är den vanligaste orsaken till att vuxna 

istället får en ångest eller depressions diagnos. Istället för att behandla ADHD-diagnosen 

behandlas bara en del av den, vilket leder till att personerna i fråga fortsätter leva med sin 

problematik utan att få den hjälp och det erkännande som de har rätt till 

 

Känslan är att personer i deras närhet blundat för deras symptom och problematik och att 

okunskapen är hög. Ignoransen och okunskapen är något som bidragit till att kvinnorna under 

många år i vuxen ålder tvingats till sjukskrivning, då orken att jobba helt enkelt inte funnits. 

Detta beror enligt Brattberg (2006) på att obehandlad ADHD gör personen onormalt känslig 

för stress och är en underliggande faktor vid utbrändhet. 

 

I Able, Johnston, Adler och Swindles (2006) studie framkommer det att vuxna som får sin 

ADHD-diagnos i vuxen ålder uppvisade fler komorbida sjukdomar och större 

funktionsnedsättning än de vuxna utan ADHD i kontrollgruppen. De var exempelvis i högre 

grad deprimerade, hade oftare alkoholproblem, lägre utbildningsnivå och större emotionella 

och interpersonella svårigheter. Vidare menar Able, Johnston, Adler och Swindle att vuxna 

med ADHD ofta förblir odiagnostiserade av en mängd olika skäl, exempelvis för att 

vårdgivarna inte känner igen symptomen, då dessa felaktigt tolkas som många andra 

sjukdomar istället för ADHD, exempelvis ångest. Det är därför av stor vikt att inom vården 

öka kunskapen inom detta område samt att gå till grunden med ångestproblematiken istället 

för att bara se det uppenbara. 
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Känsla av att inte passa in eller att duga har bidragit till ett destruktivt beteende hos 

majoriteten av kvinnorna, då ångesten varit för svår att hantera många gånger. Bejerot (2004) 

menar att känslan av att inte passa in kommer av stigmatiseringen i betydelsen att inte passa 

in. Människor runt omkring har svårt att acceptera dem, förståelsen för varför de gör som de 

gör finns inte. Vidare menar Bejerot att destruktiva beteenden är vanligt bland personer med 

ADHD. Självskadebeteenden, missbruk och självmord är vanligt förekommande på grund av 

ångest och depression.  

 

Att få en neurologisk diagnos har därför visat sig vara positivt då hjälpmedel äntligen funnits 

tillhanda. Ramsay och Rostain (2011) menar att trots att medicinering av ADHD är det 

primära vårdalternativet, är det allt fler vuxna som väljer att använda sig av KBT, kognitiv 

beteende terapi, då biverkningarna från medicineringen anses vara för många. Vanligast är att 

KBT används i kombination med medicinering då endast det ena alternativet kan vara 

otillräckligt.  Läkemedlet hjälper stressade personer att varva ner, medan KBT ger dem 

redskapen som behövs när det gäller hantering av olika situationer  

 

I bloggarna framkom att kvinnorna under sin uppväxt inte känt sig sedda eller förstådda, 

vilket troligtvis haft en negativ inverkan på vilka GMR de kunnat utveckla. Även normen för 

hur en flicka ska uppföra sig kan ha haft en inverkan. De kvinnor som varit lugna och tysta 

som barn hade troligtvis lättare för att passa in, då deras personlighetsdrag stämmer överens 

med hur en flicka ska vara. Kvinnorna som däremot varit utåtagerande och hyperaktiva hade 

troligtvis svårare att bli accepterade.  

 

Eftersom kvinnorna växte upp utan diagnos fick de inte tillräcklig förståelse från 

omgivningen. Dessa erfarenheter kan ha påverkat deras självbild och tilltro till andra 

människor samt den egna förmågan, vilka kan ses som GMR. I och med att kvinnorna växte 

upp med en ouppmärksam och oförstående omgivning ökade sannolikheten att de utvecklat 

sämre GMR. Krav blev till överkrav och tilltron till de egna resurserna minskade. En låg grad 

av GMR påverkar även KASAM och hälsan negativt.  

 

Som tidigare nämnts kan en människa ha en stark KASAM trots att hon inte upplever att allt 

är begripligt, hanterbart eller meningsfullt. Hon kan med andra ord prioritera samt göra aktiva 

val för att finna det som fungerar för henne istället för att kämpa med sådant som tycks 

omöjligt. I och med detta kan kvinnorna upprätthålla en stark KASAM trots de svårigheter 
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ADHD medför. Kunskap om ADHD samt i vilka sammanhang deras styrkor bäst kan 

användas gör att de kan vara flexibla i sin gränssättning och därmed uppnå högsta möjliga 

KASAM. Detta innebär att de kan uppleva sig ha en god hälsa, trots att de fungerar sämre 

inom de livssektorer de anser mindre viktiga.  

 

Att leva med ADHD är en stor utmaning och varje dag är en kamp mot tankar, frustration och 

koncentrationssvårigheter. Att inte vara som andra är en återkommande känsla i föreliggande 

studie. Känslan av att inte ha passat in i samhället och att istället ha velat isolera sig är en 

känsla alla dessa kvinnor erfarit. Detta kan utifrån Antonovskys (2005) teori ses som att 

kvinnorna hade en låg känsla av hanterbarhet, dvs. de hade inte tillräckliga resurser för att 

klara av de motgångar de mötte i vardagen.  

 

När kvinnorna fått sin diagnos kunde de öka sin kunskap om funktionshindret och hur de kan 

påverka sina liv för att minska frustrationen. Enligt Hellström (2006) kan kunskap om sitt 

funktionshinder minska känslan av hjälplöshet och öka känslan av att själv kunna påverka sitt 

liv. Antonovsky (2005) beskriver vikten av att själv kunna påverka sitt liv för att känna 

meningsfullhet. En diagnos kan även medföra att individen når en ökad förståelse för sig själv, 

dvs. begriplighet, eftersom den ramar in den problematik individen upplevt och i vissa fall 

fortfarande lever med. Detta är enligt Antonovskys teori första steget mot att göra situationen 

hanterbar.  

 

Edbom, Malmberg, Lichtenstein, Granlund och Larssons (2010) longitudinella tvillingstudie 

visade att personerna med hög KASAM upplevde mildare ADHD-symptom och vice versa. 

Därmed kunde slutsatsen dras att en hög KASAM hos ungdomar var en skyddande faktor mot 

att utveckla ADHD.  

 

Även Fleischmann och Fleischmann (2012) undersökte i en studie 71 biografiska berättelser 

som var självpublicerade på internet. De ville ta reda på hur vuxnas copingstrategier 

påverkades av att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Iakttagelserna belyser en trestegs 

temporalt kontinuum. Under det första steget, led berättarna av brist på självförtroende 

tillsammans med funktionella svårigheter, stress och skuldkänslor. Under det andra steget, 

vilket började efter diagnos, började de att tro på sin förmåga att leva meningsfulla och mer 

hanterbara liv samt upplevde mindre stress i sina liv. Under det tredje steget framkom en 

ytterligare effekt av diagnosen: berättarnas ”insikt eller tro att ADHD kan påverka dem till det 
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bättre”. Vissa berättare uppgav att deras egenskaper som personer med ADHD hjälpte dem att 

klara sig bättre än andra som inte påverkas av detta syndrom. Följaktligen, de som har en 

ADHD-diagnos tycks kunna bekämpa (onödigt) negativa känslor och självanklagelser. 

Slutsatserna i artikeln var att berättarnas uppfattningar förändrats efter diagnos, dvs. deras liv 

blev mer begripligt, och de kunde leva ett bättre liv med sin ADHD. Den vård och de 

strategier de förvärvat gjorde livet mer hanterbart och därigenom mer meningsfullt. När 

självbilden förbättrades blev de mer övertygade om möjligheten att lyckas och att klara av 

medföljande stress (Fleischmann & Fleischmann, 2012).  

 

8.3 Slutsats 

 

Slutsatsen blir att kvinnor som i vuxen ålder fått en ADHD-diagnos upplever fysiologiska 

såväl som psykologiska besvär. Störst fokus låg på de psykologiska aspekterna. Resultatet 

visade att många gemensamma tankar fanns när det gällde att leva med denna problematik. 

Ilska uttrycks över att ha gått genom livet med obehandlad ADHD, eftersom detta har 

påverkat deras liv negativt många gånger. När diagnosen blivit satt så har acceptans samt 

lättnad infunnit sig och det har hjälpt dem vidare i livet. Detta visar på att hälso- och 

sjukvården måste bli bättre på att redan i tidig ålder uppmärksamma symptom samt eventuellt 

sätta en ADHD diagnos. 
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9 KLINISK BETYDELSE 

 

Denna studie är viktig för att inom vården öka förståelsen för tidig diagnostisering av ADHD 

hos flickor/kvinnor. Kvinnor som fått diagnosen i vuxen ålder uttrycker en stor lättnad av att 

äntligen förstå sig på sig själva. Handlingar, känslor och all ångest får helt plötsligt en 

betydelse och en förståelse finns.  

 

Många kvinnor faller mellan stolarna då de inte visar upp samma symptom som pojkar/män 

som blir diagnostiserade på grund av ett mindre utåtagerande beteende. Många flickor går 

runt och känner sig annorlunda, med känslor som är svåra att hantera, samt att det saknas 

hjälpmedel för att kunna hantera olika situationer – de måste lära sig att klara sig utan hjälp.  

 

Förskolor och skolor i vår närmaste omgivning har visat ett stort intresse för denna studie på 

grund av att det finns behov av mera kunskap och insikt hos personal, bland annat 

skolsköterskan, och föräldrar i ärendet.  

 

 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Kvinnor är en grupp som inte är beforskad när det gäller ADHD. Det är därför av ytterst stor 

vikt att forskning inriktas på kvinnors symptom samt upplevelser av problematiken före och 

efter diagnos. Genom att vårdpersonal, främst inom primärvården, får en ökad förståelsen 

samt förkunskap om tidiga tecken skulle det kunna leda till minskat antal av 

självskadebeteenden och olika beroenden, därigenom reducera förekomsten av psykisk 

ohälsa. 
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