
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykosociala effekter för flickor med ADHD 

En kunskapsöversikt av aktuell forskning utifrån ett feministiskt 
perspektiv 

Sofie Lundström och Angelica Wiklund 
 

2018 
 

      
Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Socialt arbete 
Socionomprogrammet 

 
           Handledare: Ulla Beijer 

    Examinator: Sven Trygged 
 

 



 

 

Abstract 

According to previous findings girls tend to excel in school to hide and compensate for 

difficulties due to their ADHD diagnosis. Girls show a higher level of 

inattentive/introverted symptoms, whereas boys show higher levels of hyperactive 

symptoms. Based on prevailing research, this essay seeked to find a better 

understanding toward the symptoms and psychosocial effects among girls with ADHD, 

with a feminist approach. To investigate the objective a literature study has been 

conducted, where nine peer reviewed documents have been selected as primary 

documents for data and analyses. The present study found there to be a lack of 

knowledge among professionals about girls with ADHD regarding to symptoms, 

psychosocial effects and treatment. Furthermore, the study suggested a gender bias in 

the school environment, where teachers had a negative impact on whether girls with 

ADHD symptoms were referred for further assessment and treatment. Based on the 

literature review, it was concluded that girls are subordinate to boys in terms of 

receiving help and support, which may have consequences for the way girls’ symptoms 

and psychosocial effects are dealt with. The conclusion was made that society’s view of 

girls with ADHD is, from a feminist approach, not related to an ill will, but lies in 

deeper social structures. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning visade att flickor ofta överpresterar i skolan för att dölja, och 

kompensera för, svårigheterna ADHD kan medföra. Flickor visade vidare i större 

utsträckning på introverta symtom, medan pojkars symtom var av mer 

utagerande/extrovert karaktär. Syftet med uppsatsen var att utifrån rådande 

kunskapsläge avseende flickor med ADHD, söka förståelse för flickors symtombild och 

psykosociala effekter utifrån ett feministiskt perspektiv. För studien genomfördes en 

litteraturgenomgång och en kunskapsöversikt, där nio vetenskapligt granskade artiklar 

utgjorde underlag för det empiriska materialet. Studiens huvudresultat visade på 

bristfällig kunskap hos yrkesverksamma som möter flickor med ADHD. Avsaknaden av 

kunskap avsåg symtom, behandling och flickors psykosociala förutsättningar. Vidare 

visade genomgången av artiklarna på en partiskhet gentemot pojkar i skolan, där lärare 

hade en negativ på huruvida flickors ADHD uppmärksammades och behandlades eller 

inte. Studien visade att flickor är underordnade pojkar gällande stöd- och hjälpinsatser, 

vilket kan få effekter för hur flickors symtombild och psykosociala effekter hanteras. En 

konklusion är att samhällets hantering av flickors ADHD inte beror på illvilja, utan 

bottnar, utifrån ett feministiskt perspektiv, i djupare maktstrukturer. 

Nyckelord: ADHD, flickor, effekter, symtom, kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

För genomförandet av detta examensarbete har vi ansvarat i lika stor utsträckning för 

samtliga delar. Vi har till största del suttit tillsammans för att på ett kreativt och 

samstämmigt sätt arbeta fram resultaten. Vi vill framförallt tacka varandra för ett gott 

samarbete samt vår handledare Ulla Beijer, socionom, MD/PhD, forskare vid 

Karolinska Institutet, för synpunkter, råd och stöttning i framställandet av arbetet. 

 

Hudiksvall, maj 2018 

Sofie Lundström och Angelica Wiklund 
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1. Inledning 
 

Jag önskar att min mamma hade vetat 

 

”Jag önskar min mamma hade vetat att jag faktiskt var väldigt smart. Jag önskar min 

mamma hade vetat att jag behövde lite mer uppmärksamhet. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att jag varje dag gick till skolan, med fruktan och 

bävan inför att bli utskämd och förödmjukad inför hela klassen. 

 

Jag önskar min mamma vetat att min dåliga självkänsla och mina sparsamma 

ömhetsbetygelser hemma skulle leda till ohejdad promiskuitet. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att jag en dag måste klara mig i konkurrensen med 

andra, och att giftermål inte var något som kunde ge mig trygghet. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat i vilket desperat behov jag var av stimulans och 

lagom stora utmaningar. (Förväntningarna på mig var mycket låga, så jag blev själv 

överraskad när jag insåg att jag faktiskt älskar utmaningar!) 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att min konstnärliga och kreativa förmåga var 

betydelsefull och skulle kunnat bli mitt levebröd bara jag fått lite uppmuntran att 

utveckla den. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att jag faktiskt inte kunde hålla ordning på mitt rum. 

 

Jag önskar min mamma vetat att jag hade en enorm nyfikenhet på livet men att jag inte 

kunde ta det till mig så som det presenterades i skolan. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att jag var för känslig och blyg och generad för att 

kunna få mina behov tillgodosedda. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att jag hade svårt att somna och vakna, och att det 

var något jag själv inte kunde styra. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att när jag blev placerad i hjälpklass, trots att jag 

alltid hade höga resultat på IQ-testen, var det så förödmjukade att jag inte ens brydde 

mig om att försöka. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att det inte var normalt att bara ha en enda vän och 

att det borde gett en vink om att det fanns andra problem. 

 

Jag önskar min mamma hade vetat att när jag gick hemifrån med öppen dragkedja och 

felknäppta knappar, eller utan gympaåse och böcker, var det också en signal om att 

något var fel. 

 

Jag önskar min mamma vetat vad vi vet nu. Men det gjorde hon inte. Hon gjorde sitt 

bästa, och jag hoppas att hon vet hur oerhört mycket jag älskar henne.” 
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Av Mary H, en dikt om att växa upp som flicka med ADHD (refererad i Nadeau, 

Littman & Quinn, 2002, s. 21). 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar på Barn- och 

Familjehälsan/Ungdomsmottagningen och Familjeteamet vid Socialtjänsten framkom 

att en del av personalen ansåg att ADHD kopplat till flickor är ett område där mer 

kunskap och förståelse behövs. Många av de flickor vi mötte under den 

verksamhetsförlagda utbildningen hade depressioner och stressrelaterade problem. För 

många av flickorna har det dessutom varit svårt att få remiss till Barn- och 

Ungdomspsykiatrin för utredning av ADHD, då de inte haft den stereotypa 

symtombilden i form av framförallt hyperaktivitet. Intresset för att studera ADHD 

kopplat till flickor väcktes därmed hos oss. 

1.1 Relevans för socialt arbete 
 

Med anledning av det som nämndes i inledningen väcktes för oss ett intresse att 

undersöka vilken kunskap som finns gällande ADHD och just flickor, samt hur detta 

påverkar deras levnadsvillkor. På grund av att flickor ofta har en annan symtombild än 

den pojkar oftare har, har både forskare och professionella tidigare felaktigt antagit att 

enbart pojkar kan ha ADHD (Högfäldt, 2013). På grund av detta har det forskats länge 

om ADHD avseende pojkar och män, men således inte avseende flickor (ibid.). ADHD 

kopplat till flickor har under de senaste åren uppmärksammats allt mer i forskning, men 

det finns fortfarande stora brister kunskapsmässigt om flickor med ADHD (Statens 

beredning för medicinsk utredning, 2005).  

I Sverige genomfördes flera reformer under 1960- och 1970-talen som innebar att 

kvinnors rättigheter stärktes i förhållande till könsmaktförhållanden. Viktiga 

förändringar bestod av utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen och 

föräldraförsäkringen. Trots dessa förändringar är det män som i samhället i stort har 

makt och fördelar gentemot kvinnor (Schlytter, 1999). Genomgående i den litteratur 

som lästs inför detta arbete påtalas att kvinnor är i underordnad position i förhållande 

till män. Schlytter (1999) menar att kvinnliga socionomer är medvetna om 

kvinnofrågor, men att frånvaron av dessa frågor i det sociala arbetet är ett resultat av att 

de tidigare har valts bort. Socionomer kan på sina olika arbetsplatser, däribland 

skolkuratorer och psykosociala team i hälso- och sjukvården, möta flickor med ADHD, 
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och behöver därmed kunskap om denna grupp. På grund av ovannämnda blir det 

intressant att studera rådande förutsättningar för målgruppen flickor med ADHD. 

2. Bakgrund 
 

Flickor med ADHD har lika stor funktionsnedsättning och lika allvarliga symtom som 

pojkar med ADHD, även om symtomen kan se annorlunda ut. Begreppet 

funktionsnedsättning används för att beskriva en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2017). Flickor med ADHD presterar 

ofta sämre i skolan än andra flickor. De har svårare att planera sin vardag, kommer ofta 

i konflikt med jämnåriga och stöts ut ur kamratkretsen (Statens beredning för medicinsk 

utredning, 2005). 

Anna Högfeldt, psykolog vid ADHD-center i Stockholm (2013) skriver att det ofta är 

lärare som identifierar ADHD hos pojkar, eftersom svårigheterna ofta visar sig i skolan, 

medan det är flickorna själva, alternativt föräldrar som bidrar till att upptäcka symtomen 

hos flickor. Vidare skriver hon att många flickor lägger mycket energi på att dölja dessa 

svårigheter i skolan, för att sedan ta ut sin frustration över sina svårigheter hemma 

(ibid.). Pojkar visar ofta mer uppenbara tecken på ADHD. De har generellt ett mer 

utagerande beteende, vilket stör omgivningen och gör den vidare mer uppmärksam och 

mån om att hantera problemen. Ytterligare en faktor som spelar in är att flickor är mer 

verbala, vilket gör svårigheterna mindre uppenbara (ibid.). Svårast att upptäcka är enligt 

Högfeldt (2013) de flickor som anstränger sig väldigt mycket för att kompensera för 

sina svårigheter. De lägger ner så mycket tid och energi på sina studier och sina 

prestationer att det går ut över deras sociala liv, vilket leder till att problemen inte 

upptäcks förrän mycket senare. Ofta har då utmattnings- och stressymtom börjat visa sig 

(ibid.). 

Under århundraden har män härskat över den vetenskapliga kunskapsprocessen. Först i 

slutet av 1970-talet började kvinnliga forskare tillsammans formulera en feministisk 

vetenskapsteori (Nordborg, 1997). Såväl kunskap som kön skapas och återskapas i en 

rad olika sammanhang, däribland inom akademin och vetenskapen. Vetenskapen skapar 

kunskap, men vad skapar den kunskap om (ibid.)? Intressant i detta arbete blir att se hur 

beforskat ämnet flickor med ADHD är samt vilka effekter som kan urskiljas. Nordborg 

(1997) menar att det är rimligt att ifrågasätta om nuvarande utbildningar ger den 

kunskap som krävs för att bemöta kommande klienter på ett adekvat sätt. Hon menar 
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vidare att det är viktigt att se till vilka konsekvenser ett förnekande av positionsmakt 

kan ge samt den komplexitet som finns avseende kön (ibid.). 

På samma sätt som att man historiskt talat om “män som norm” och “kvinnor som 

undantag”, beskriver Nadeau, Littman och Quinn (2002) att man i psykologiska 

sammanhang så sent som på 1970-talet beskrev och mätte kvinnor utifrån hur de skilde 

sig från den normala utvecklingen, det vill säga männen/normen. Att den äldre 

modellen för ADHD missgynnat flickor/kvinnor blir ingen överraskning givet att deras 

symptom jämfördes med pojkarna/männens symtombild. Perspektivet på ADHD har 

sedan 1990-talet breddats och modellen innefattar sedan dess även flickor/kvinnor 

(ibid). 

Vad vi vet idag är att många av de flickor som växt upp utan diagnos fått kämpa hårt 

(Nadeau et al., 2002). Vi kommer nu att redogöra för beskrivningar från vuxna kvinnor 

med långvarig erfarenhet av att leva med ADHD. Kvinnorna har behövt bearbeta sina 

emotionella svårigheter samt få hjälp att bli medvetna om varifrån svårigheterna har 

uppstått. Det fanns inga vuxna som kunnat förklara att det inte var ”fel” på dem eller 

som kunnat ge dem verktyg att förstå sig själva, vilket lett till upprepade 

”misslyckanden” och vidare att de gick miste om möjligheten att utveckla sina talanger, 

eller att utforska sina begåvningar. Med detta kom en osäkerhet på dem själva samt en 

dålig självbild. De blev ofta tysta och tillbakadragna (ibid.). 

I vuxenlivet blev det svårt leva upp till alla ”tysta” krav och förväntningar på vad det 

var att vara kvinna. När de fann kärleken eller blev mamma förväntades de fungera som 

en organisatorisk, social och känslomässig trygghet (Nadeau et al., 2002). Förutom den 

förvirring som deras ADHD gav upphov till kom nu även känslan av skam efter att ha 

misslyckats med att leva upp till rådande könsrollsförväntningar. Känslan av isolering 

blev även den allt större (ibid.). 

Nadeau et al. (2002) menar vidare att dessa kvinnors erfarenheter kommer att vara till 

gagn för kommande generationers flickor med ADHD. De kommer att vara medvetna 

och ha tillgång till denna information redan i unga år, vilket ger dem bättre 

förutsättningar till diagnos och behandling (ibid.). 
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2.1 Feminism – en historisk överblick 
 

Det finns en maktobalans mellan könen där kvinnan är i en underordnad position. Det 

finns även en övertygelse om att kvinnors villkor är socialt konstruerade och därför kan 

förändras. Tonvikten läggs på kvinnlig autonomi (Hannam, 2013). 

Så förklarar Hannam (2013) begreppet feminism. Dock ställs frågan om det går att tala 

om enbart en feminism, eller om de finns så många skillnader feministerna emellan att 

det istället bör talas om olika feminismer som således har olika definitioner av 

innebörden (Hannam, 2013). 

Feminismen och dess intressen är dock inget nytt. Allt vad feminismen är idag har sina 

rötter minst två sekel bakåt i tiden. Mitten av 1700-talet används av Hannam (2013) 

som startpunkt för den feministiska historien. Feminismen har alltid syftat till att 

förändra det sätt som män och kvinnor tänker och känner, vilket påverkat sättet de lever 

och tolkar sina liv (ibid.). 

Fram till 1700-talet var det främst enskilda kvinnors sociala ställning som diskuterades, 

medan det allt efter detta, bland annat på grund av upplysningen och den franska 

revolutionen skedde en stor förändring när det kom till omfattningen av den 

feministiska utvecklingen. Nu började kvinnor föreställa sig alternativ till det liv de levt 

fram till nu, där männen dominerat. Vid den här tiden började man ifrågasätta 

föreställningar om vad det innebär att vara kvinna. Kvinnor började för första gången 

organisera sig i grupp i mitten av 1800-talet där det enda målet var att förändra och 

förbättra kvinnors liv, både ekonomiskt, politiskt och socialt (Hannam, 2013). I och 

med att dessa organisationer blev allt mer välorganiserade gav detta upphov till en mer 

gemensam berättelse om feminismen. Denna berättelse har identifierat två centrala 

perioder av aktivism. Dessa kallas den “första- och andra vågens feminism”. Den första 

vågen var under perioden 1860-1920-talet, och den andra på 1960- och 1970-talen. 

Under vilka tidsperioder dessa “vågor” gestaltat sig, har varierat mellan olika länder i 

Europa. Även synen på när en “tredje våg” ska ha tillkommit, har varierat. I Sverige 

talar man om att den ska ha funnits från och med 1990-talet (ibid.). 
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2.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att genom rådande kunskapsläge avseende flickor med 

ADHD söka förståelse för flickors symtombild och psykosociala effekter utifrån ett 

feministiskt perspektiv. 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

1. Hur ser kunskapsläget ut gällande flickor med ADHD? 

2. Hur kan psykosociala effekter förstås utifrån rådande forskning? 

2.3 Centrala begrepp 

Här presenteras de begrepp som ofta återkommer i arbetet. 

 

2.3.1 ADHD 

Förkortningen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och kan 

förklaras som ett tillstånd som innebär svårigheter att reglera sitt beteende, där några av 

de vanligaste symtomen är hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och impulsivitet. 

Diagnosen är den vanligaste psykiatriska diagnos som fastställs för pojkar mellan 4 och 

11 år, medan diagnosen fastställs hos 2-5% av flickor mellan 6 och 15 år (Statens 

beredning för medicinsk utredning, 2005).  

2.3.2 Psykosocial 
 

Begreppet psykosocial används i detta arbete för att möjliggöra en redogörelse av de 

effekter flickor med diagnosen ADHD kan uppleva. I och med denna 

begreppsanvändning tillåts vi att analysera mer nyanserat, då individen kan förstås i en 

kontext (Payne, 2010). Sociala och personliga faktorer förstås i interaktion med 

varandra (Larsson & Sohlberg, 2015).  

2.3.3 Psykosociala effekter 
 

Återkommande i arbetet är begreppet psykosociala effekter. Detta begrepp syftar till att 

belysa de eventuella konsekvenser som flickor med ADHD kan uppleva baserat på 

rådande kunskapsläge. 
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2.3.4 Feminist 
 

Bilden av vad det innebär att vara feminist är inte helt självklar. Det finns flera olika 

definitioner och synsätt, som alla bidrar med sin version av vad feminism innebär. 

Gemensamt för olika feministiska inriktningar är en kritisk hållning till kvinnors 

underordnade position, samt en strävan efter att denna underordnade position ska 

förändras. I vilket avseende kvinnan anses vara underordnad skiljer sig mellan de olika 

inriktningarna (Gemzöe, 2002). 

2.3.5 Flickor/kvinnor 
 

För att inte skriva: “flickor/kvinnor” löpande i arbetet, kommer flickor och kvinnor 

användas synonymt så länge det inte är tydligt att vi menar just flickor eller just 

kvinnor. Med flickor och kvinnor avses individer vars biologiska kön är kvinna. 

3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för kommande analys och 

diskussion efter tre funna teman. I slutet återfinns en sammanfattning av de viktigaste 

resultaten. 

3.1 Sökprocess 
 

Vi har använt oss av PubMed, SocIndex, ERIC och PsycINFO för att söka litteratur till 

detta avsnitt. Totalt har tre vetenskapliga artiklar och en rapport använts. Dokumenten 

och de tidskrifter dokumenten kommer ifrån är alla peer reviewed. Utöver atriklarna har 

en bok om flickor med ADHD och tre böcker om kön, makt och feminism använts. De 

sökord vi utgått från är: girls, ADHD, comorbidity, conditions, sex, gender, sex 

differences, gender differences och effects. Sökorden har i stor utsträckning använts i 

kombination med varandra, men även enskilt. En iakttagelse vi gjort under 

litteratursökningen är att det tycks ha forskats en hel del kring ämnet “ADHD och 

flickor” under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Många av de rapporter vi funnit och den 

forskning vi tagit del av med senare datum, refererar själva till den forskning som 

gjordes under den tiden. Författare som återkommer på området och som kan antas vara 

centrala är bland andra Julia Rucklidge som är verksam vid University of Canterbury, 

avdelningen för psykologi, Joseph Biederman, professor i psykologi vid Massachusetts 

General Hospital, Patricia O Quinn, barnläkare i Washington DC samt Kathleen 
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Nadeau, doktor vid ADHD-center i Maryland. Artiklarna är skrivna av forskare och 

författare från Sverige, Norge och USA.  

3.2 Kunskapsbakgrund och utveckling 
 

2005 skrevs på uppdrag av regeringen en kunskapsöversikt med syfte att kartlägga och 

analysera kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar, med fokus på ADHD 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). Psykiska störningar är inget 

begrepp som vi i detta arbete kommer att använda oss av, men det är begreppet som 

används i översikten. Utredningen som låg till grund för kunskapsöversikten sökte finna 

metoder för att bättre identifiera flickor med ADHD samt identifiera väsentlig forskning 

(ibid.). Många intressanta resultat kunde urskiljas av rapporten. Det kunde bland annat 

konstateras att flickors symtom på ADHD varierar i viss mån beroende på vem som 

beskriver symtomen. Vidare framkom att föräldrar ser fler svårigheter hos flickorna än 

vad lärare gör och att beteendeproblem hos flickor i mindre omfattning associeras med 

ADHD än hos pojkar. Mot den bakgrund som presenteras i rapporten kan åter 

konstateras att flickor är underdiagnostiserade och att kunskapen om flickor med 

ADHD behöver utvecklas. Utvecklingen har dock enligt denna rapport från 2005 gått 

framåt. Jämfört med år 1995 när 7 till 9 gånger fler pojkar än flickor fick diagnosen 

ADHD, har andelen flickor som erhållit diagnos ökat till 20–25 procent av dem som får 

diagnos (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). 

3.3 Symtombild 
 

I en studie som gjordes av Winther Skogli, Teicher, Normann Andersen, Hovik och 

Øiev (2013) lades stor vikt vid att söka skillnader mellan pojkar och flickor, med fokus 

på att betona flickornas avvikelse. I studien framkom att flickors symtombild ofta är 

svårare att upptäcka än pojkars, vilket kan leda till att färre flickor får en ADHD-

diagnos (ibid.). I studien fann man att självskattningar underlättar för framförallt flickor 

att få en diagnos fastställd. En anledning till att flickor är svårare att upptäcka tycks 

enligt studien vara andra symtom som samexisterar med de symtom som tyder på 

ADHD. Flickor har mer introverta symtom, medan pojkar tenderar att vara mer 

extroverta, vilket gör att flickors symtom således blir svårare att upptäcka (ibid.). Detta 

kan förklara uppfattningen vi fått under våra verksamhetsförlagda utbildningar- att 

flickor inte får diagnos i lika stor utsträckning som pojkar och att mer kunskap på 

området behövs. 
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Ytterligare en faktor som påverkar symtombilden hos flickor jämfört med pojkar 

handlar om hormoner. I artikeln Treating adolescent girls and women with ADHD av 

Quinn (2005) redogjordes för det faktum att det i tidigare forskning framkommit att 

varierande hormonnivåer hos flickor kan tänkas påverka symtomen. Det visade sig att 

de behandlingsmetoder som var effektiva för pojkar, inte nödvändigtvis var det för 

flickor. Det visade sig även att en ökning av medicineringen ofta gav goda resultat när 

symtomen ökar för pojkar, men att det däremot inte var en hjälpfull metod för flickor 

som är på väg att få, eller redan har sin menstruation (ibid.).  

3.4 Psykosociala effekter 
 

Studien av (Quinn, 2005) belyser även de specifika svårigheter som flickor/kvinnor kan 

uppleva vad gäller diagnostisering, medicinering, stöd- och hjälpinsatser samt vilka 

psykosociala konsekvenser detta kan ge upphov till, genom att särskilt studera en 23-

årig kvinna (ibid.). Studien fann baserat på det kvinnan berättat, bland annat att 

känslomässig utmattning inte är synonymt med depression hos de flickor/kvinnor som 

har ADHD. Det var kvinnans ADHD-symtom, och inte hennes depressiva symtom som 

fick henne att tvivla på sig själv, få ångest och uppleva mycket förvirring. Behandling 

för ADHD visade sig främja produktiviteten och gav henne en större känsla av kontroll 

och självuppfattning (ibid.).  

I en sammanställning som gjordes 2013 av ADHD-center i Stockholm nämns en del 

riskbeteenden bland flickor med ADHD. Bland annat uppges de, jämfört med andra 

flickor vara mer risksökande, trotsiga och utagerande. Vidare nämns att både pojkar och 

flickor löper större risk att börja röka och missbruka alkohol eller andra droger 

(Högfäldt, 2013). 

Drogmissbruk är ett stort hälsoproblem som är förknippat med en omfattande 

psykiatrisk samexisterande problematik. Det är vanligt att individer med drogmissbruk 

har någon typ av personlighetsstörning. Det innebär ofta att missbruksproblemen hos 

dessa individer är värre än hos de missbrukare som inte har någon personlighetsstörning 

(Korsgaard, Torgersen, Wentzel-Larsen & Ulberg, 2016). I denna studie undersöktes 

förekomsten av drogmissbruk, personlighetsstörningar och andra nedsättningar bland en 

grupp ungdomar. Vidare studerades sambandet mellan dessa och hur sambandet 

påverkades av ålder och kön (ibid.). Totalt studerades 153 ungdomar mellan 14 och 17 

år, där resultatet visade att närmare 20 procent av ungdomarna hade någon form av 
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missbruksproblematik, utan skillnad avseende kön. Det fanns ett starkt samband mellan 

personlighetsstörning och allvarlighet avseende missbruk. För flickor fanns ett 

signifikant samband mellan ADHD och missbruk, något som inte fanns hos pojkar 

(ibid.). 

3.5 Sammanfattning av kunskapsläget 
 

Sammanfattningsvis går att säga att det finns en kunskapslucka i forskningen gällande 

flickor och ADHD. Det kan konstateras att symtombilden ofta skiljer sig åt mellan 

flickor och pojkar, samt att pojkar och flickor behöver olika typer av stöd- och 

hjälpinsatser för sin diagnos. Till sist kan nämnas att flickor i större utsträckning än 

pojkar får en missbruksproblematik med anledning av sin diagnos. 

4. Teoretiska perspektiv 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för arbetets 

analys, samt deras relevans för detta arbete. 

4.1 Feministisk teori 
 

Feministisk teori ger kvinnors situation en plattform. Den betonar interpersonella, det 

vill säga individuella, och personliga erfarenheter för att bland annat bidra till social 

förändring (Payne, 2010), vilket innebär att denna teori rimligen blir en central del i vårt 

arbete för att belysa kvinnors livsvillkor. Detta synsätt ger förutsättningar för att kritiskt 

granska kvinnors position och utsatthet i samhället. En viktig aspekt som feministiskt 

synsätt behandlar är att människor har en tendens att alltför lätt lyssna till 

professionellas expertis och därmed lämna sin egen vilja därhän, istället för att 

ifrågasätta den professionelle gällande de delar som inte passar individen (ibid.).  

Tidigare i detta arbete framhålls att då det finns många olika skillnader mellan 

feminister bör det istället talas om feminismer som har olika definitioner av innebörden 

(Hannam, 2013). Feminismen har således flera olika inriktningar och beroende på 

vilken litteratur som används för att beskriva feminismen kan olika antal inriktningar 

urskiljas. Vi har valt att utgå från den första boken som sammanställde olika 

feministiska inriktningar. I detta fall fyra stycken, som beskrivs nedan (jfr Gemzöe, 

2002). Vi menar inte med denna redogörelse av inriktningar att de andra tolkningarna av 

inriktningar är av mindre relevans eller korrekthet. Vi gjorde bedömningen att de i text 
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först beskrivna inriktningarna av feminism är tillräckliga för att möjliggöra analys 

utifrån en feministisk teori. 

Feminism som teori har fyra olika inriktningar, enligt Gemzöe (2002) varav den första 

är liberalfeminismen. Denna inriktning är den som ofta anses vara mest känd. Den 

menar att kvinnor ska ha samma grundläggande demokratiska rättigheter och friheter 

som män. Kvinnans lägre position i samhället ses som en reproduktion av historien. 

Liberalfeminismens argumentation har historiskt varit effektiv för att ge kvinnor 

grundläggande rättigheter som medborgare, såsom rösträtt, men har fått kritik för att 

vara svag i teorin (Gemzöe, 2002. Därför är denna inriktning av feminismen inte den 

bäst lämpade att analysera denna uppsats resultat utifrån. 

Andra feministiska inriktningar har påstått att trots en integrering i samhället, kvarstår 

kvinnors underordnade position, om än i en annorlunda form. Detta har 

liberalfeministerna inget svar på, vilket leder oss vidare till nästa inriktning, vilken är 

radikalfeminismen. Radikalfeminismen betonar det faktum att kvinnor är förtryckta bara 

genom att vara just kvinna. Denna inriktning fokuserar inte på kvinnors offentliga 

rättigheter, utan pekar istället på det förtryck kvinnor upplever i form av mäns kontroll 

av kvinnor i familjen, kvinnomisshandel och kvinnoförakt. 

Radikalfeminismen tar steget från heteronormativiteten, då förakt mot lesbiska kvinnor 

behandlas i texter som ett problem, vilket inte liberalfeministerna gjort. 

Radikalfeministerna menar att det personliga är politiskt. De menar vidare att kvinnor 

blir inskolade i patriarkatets ideologi som små flickor och lär sig av bland annat skola, 

litteratur och religion att de har ett lägre värde och är underordnade män. Detta 

internaliseras, det vill säga blir en del av kvinnornas identitet och blir således en del av 

en osynlig maktordning. Denna djupare syn på maktstrukturer menar 

radikalfeministerna ligger till grund för kvinnors lägre position i samhället. Vidare 

menar de att grundläggande fri- och rättigheter inte bidrar till att kvinnor inte längre är 

underordnade män. Den kritik radikalfeminismen har fått riktas mot dess inställning till 

män. Män som grupp anses ha ett intresse av att kvinnor är underordnade. Hållningen 

får kritik på grund av att många män inte är överordnade vissa kvinnor, det kan istället 

vara tvärtom. Kritiker menar att det är viktigt att se att även män lider av att leva i ett 

sexistiskt samhälle och att den stereotypa mansrollen hindrar dem från att bland annat 

utveckla alla delar av sin personlighet (Gemzöe, 2002). Trots denna kritik är denna 
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inriktning rimligen lämplig att applicera som teori på de resultat detta arbete 

presenterar. Detta på grund av att arbetet syftar till att belysa flickors/kvinnors 

livsvillkor kopplat till sin diagnos, vilket också innebär att pojkars/mäns livsvillkor i 

detta arbete inte kommer att behandlas. 

Den tredje inriktningen av feminismen är den marxistiska/socialistiska. 

Maktförhållanden mellan könen är centralt även i denna inriktning. Karl Marx teorier 

har använts av feminister för att belysa maktförhållanden, även om Marx själv inte var 

feminist. Kvinnors underordnade position ses som ett resultat av privategendomens 

införande där kvinnorna blev männens tjänare. Klassamhället blir således förklaringen 

till kvinnoförtryck. Ett klasslöst samhället ses därför som lösningen på kvinnors 

underordnade position i samhället. Enligt denna inriktning finns således inget specifikt 

kvinnoförtryck, då det enbart ses som ett symtom av klassförtryck (Gemzöe, 2002). 

Den fjärde och sista inriktningen är den som kallas socialistisk radikalfeminism. Denna 

inriktning kom i slutet av 1960-talet som en protest mot den mer snäva marxistiska 

synen på kvinnors underordning. Denna inriktning kombinerade det radikalfeministerna 

menade och det marxisterna menade. De socialistiska radikalfeministerna betonade det 

faktum att kvinnor blir misshandlade och är underordnade mannen i familjen, men 

förnekar samtidigt inte att klassamhället också har inverkan på kvinnors underordning.  

Vi förnekar inte att klass har en roll i kvinnoförtrycket, men då detta arbete har en 

avgränsning kommer denna aspekt i detta arbete inte beaktas. Vi menar vidare att även 

om radikalfeminismen härmed kan komma att bli den lämpligaste inriktningen att 

analysera materialet utifrån, kan de andra inriktningarna inte uteslutas i sin helhet. Detta 

eftersom de olika inriktningarna, enligt oss skulle kunna ses som olika beståndsdelar till 

en helhet. Inriktningarna delar uppfattningen om kvinnors lägre position, vilket utgör en 

viktig beståndsdel för analysen. 

4.2 Socialkonstruktionism 
 

Många teorier kommer ursprungligen från den socialpsykologiska traditionen. 

Socialkonstruktionismen är en av dem (Angelöw & Jonsson, 2000). Det finns en hel del 

olika beskrivningar av socialkonstruktionismens innebörd. Dock menar Burr (2015) att 

många författare delar fyra mer generella antaganden, varav det första antagandet är att 

socialkonstruktionismen har ett kritiskt förhållningssätt gentemot det vi ser som vår 
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verklighet och som är taget för givet. Detta synsätt kan således ge förståelse för hur 

flickors symtombild kommit i skymundan då en förgivettagen syn på symtom vid 

ADHD tagits för vad som är verklighet. Socialkonstruktionister ifrågasätter därmed den 

kunskap som är allmänt vedertagen, som att tron att objektiva observationer av världen 

är vad som avslöjar dess sanna natur, att vi bör vara kritiska mot sättet vi uppfattar såväl 

oss själva, som den verklighet vi lever i (ibid). Detta arbete kommer likt detta synsätt, 

att kritiskt granska flickors psykosociala effekter och den kunskap som är allmänt 

vedertagen. Synsättet menar vidare att vi på grund av att vi använder oss av 

kategoriseringar för att uppfatta och hantera världen, behöver vara medvetna om att 

dessa inte alltid speglar världen eftersom synen på den påverkas av våra egna 

föreställningar (ibid.). 

Det andra antagandet handlar om individers sätt att uppfatta världen samt dess kunskap 

om att den anses vara historiskt och kulturellt bundet och producerad (Burr, 2015). Vi 

nämnde kategoriseringar ovan. Här menas vidare att dessa kategoriseringar som vi 

använder för att förstå och hantera världen beror på den historiska och kulturella 

kontexten. Det sätt vi i vår kontext förstår och uppfattar världen, kan förstås och 

uppfattas på ett helt annat sätt i en annan kontext. Inget är mer ”rätt” (ibid.). Detta 

antagande kommer rimligen bli användbart i vår analys då det tillåter oss att analysera 

flickors situation utifrån den rådande historiska och kulturella kontexten (jrf ibid.). 

Antagande tre handlar om att våra kunskaper och vårt sätt att förstå den värld vi lever i 

blir varaktiga genom olika sociala processer (Burr, 2015). Kunskap är genom detta 

antagande inte något objektivt, utan det är vi människor som genom den dagliga 

interaktion vi deltar i konstruerar denna kunskap. Vi gör således detta till vår 

gemensamma, allmänt vedertagna kunskap. Detta skapar vidare en ömsesidig förståelse 

för hur världen är beskaffad. Även språket ses som en social process där vi, genom att 

tala med varandra, konstruerar världen (ibid.). Även detta antagande tänker vi kan bli 

användbart vid analys av data, då det tillåter oss förstå rådande kunskapsläge avseende 

flickor med ADHD som en del av en social process där bilden av flickor och ADHD 

upprätthålls (jfr ibid.). 

Det fjärde och sista antagandet handlar om att kunskapen och sättet att uppfatta världen 

tar sig många olika uttryck, beroende på den kontext vi befinner oss i (Burr, 2015). 

Detta ger oss flera olika konstruktioner av världen och såtillvida olika 

handlingsalternativ, eller uteslutande av detsamma (ibid.). Det fjärde synsättet kan bli 
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användbart vid analys då det beaktar det faktum att flickors psykosociala effekter kan 

uppfattas på olika sätt beroende på kontext. Vidare kan det bidra med förståelse för de 

resultat som kommer att presenteras avseende målgruppen genom att belysa hur 

kunskapen om flickor med ADHD ger handlingsalternativ som kan komma att få 

konsekvenser för flickorna (jfr ibid.).  

5. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras hur arbetet har designats och genomförts. Vidare diskuteras 

arbetets trovärdighet och vilka etiska aspekter som beaktats. 

5.1 Forskningsdesign 
 

För att besvara frågeställningarna i detta arbete användes en kunskapsöversikt som 

metod. Vid en kunskapsöversikt är litteraturen informationskällan. Den insamlade 

litteraturen diskuteras sedan utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Vi har i detta 

arbete redogjort för alla de forskningsstudier som inhämtats genom att redovisa titel, 

författare, år, syfte, metod och resultat. Detta redovisas i bilagan i slutet av uppsatsen. 

En kunskapsöversikt kan ses som en kvalitativ studie då det är litteraturen som blir 

informationskällan (Olsson & Sörensen, 2007). Syftet med att skriva en litteratur-

/kunskapsöversikt kan se olika ut, men ett syfte kan vara att skapa en mer överskådlig 

bild av ett visst kunskapsområde (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008). En 

kunskapsöversikt valdes till detta arbete, då vårt mål är att ge en överblick över vilken 

information som finns gällande flickor med ADHD, då vår tanke kring ämnet var att 

kunskapen är bristfällig avseende flickors symtombild och psykosociala effekter. Vidare 

beaktade vi det etiska perspektivet och ansåg att en kunskapsöversikt inte krävde lika 

många etiska ställningstaganden, som exempelvis intervjuer hade medfört.  

Backman (2016) beskriver olika typer av forskningsöversikter, och vidare två 

huvudsakliga strategier man kan använda vid genomförandet av en sådan i allmänhet. 

Här återfinns den kombinatoriska, varvid avsikten är att beskriva, summera och 

interagera med dokumenterad forskning, samt den jämförande strategin, vilken inte 

enbart summerar forskning utan avser även att bland annat förklara olikheter och 

likheter mellan utfallet i olika studier (ibid.). Initialt i vår studie har den kombinatoriska 

strategin tillämpats då detta blev oundvikligt när målet var att få en överblick av 

kunskapsläget. Dock behövdes i analysen en mer jämförande strategi tillämpas, även 

om detta inte var studiens primära syfte. Vi behövde se vilka likheter och skillnader som 
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fanns mellan de olika artiklarna för att identifiera vilka psykosociala effekter som kan 

urskiljas kopplat till flickor med ADHD. 

För dokumentation av forskningsöversikter finns inte någon mall som är passande för 

alla typer av översikter, även om rekommendationer börjar växa fram alltmer 

(Backman, 2016). 

Strike och Posner (refererad i Backman, 2016) har formulerat gällande 

kvalitetsbedömningar av forskningsöversikter. De menar att en översikt ska: (1) 

klargöra och lösa det problem som behandlas, (2) resultera i att öka möjligheter att 

angripa olösta problem genom ett “progressivt problemskifte”, (3) uppvisa konsekvens, 

enkelhet och elegans samt att (4) den ska besvara forskningsfrågan, det vill säga vara till 

nytta för resultatet (ibid.).  

5.2 Datainsamling och urval 
 

Den data som är föremål för resultat i detta arbete, har sökts fram via databaserna 

Discovery, PsycINFO, ERIC, PubMed och Swepub. För att sortera vilka artiklar som 

skulle tillhöra tidigare forskning respektive primärdokument, valde vi att samla ihop ett 

30-tal artiklar där enbart abstract lästes. Efter att ha läst abstract föll en del artiklar bort 

utifrån att deras studie inte var av relevans för att besvara uppsatsens syfte, medan andra 

föll bort av andra skäl, vilka kommer att beskrivas utförligare längre ned i detta avsnitt. 

Totalt har 9 primärdokument använts för data och analys. Samtliga primärdokument 

finns sammanställda som bilaga längst ned i dokumentet. Då vi har för avsikt att ge en 

överblick av aktuell forskning har inga artiklar som är äldre än 13 år använts. 

Till avsnittet om tidigare forskning valdes initialt 4 artiklar. En av artiklarna till 

bakgrundsavsnittet Attention-deficit/hyperactivity disorder casts a long shadow: 

findings from a population-based study of adult women with self-reported ADHD, valde 

vi att istället använda som primärdokument då studiens resultat lämpar sig väl för att 

diskutera uppsatsens syfte om flickors psykosociala effekter.  

Sökningen: “adhd girls gender differences” gav 532 träffar. Av denna sökning valdes 

fyra artiklar ut som primärdokument. Det fanns dock andra kandidater som hade 

fungerat som primärdokument till detta arbete, men dessa valdes bort med anledning av 

att vi ville ha artiklar med olika inriktning för att skapa en nyanserad översikt. 

Artiklarna som inte valdes ut som primärdokument uteslöts på grund av att de hade en 
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medicinsk eller biologisk huvudinriktning, eller på grund av att de var för gamla (äldre 

än 2005), inte peer reviewed eller då det fanns andra med högre popularitet. Med högre 

popularitet menar vi att artiklarna har citerats fler gånger av andra forskare i deras 

arbeten, än andra tänkbara artiklar. 

Vi har även beaktat att äldre artiklar har större chans att ligga högt i popularitet, varvid 

vi har blandat något äldre artiklar med nyare artiklar. Detta för att inte utesluta nyare 

artiklar med lägre popularitet, då vi efter att ha läst abstract funnit de av hög relevans 

för detta arbete. Artiklarna som valdes ut behandlade bland annat självuppfattning 

avseende ADHD, behandling, skillnad mellan lärare och föräldrars syn på symtom samt 

framtidsutsikter för barn med ADHD. 

I ett flertal av de artiklar som lästes inför urvalet av artiklar omnämndes skola och lärare 

som faktorer med stor påverkan för barn med ADHD och detta ledde till att ett av 

primärdokumenten (The Role of ADHD in Academic Adversity: Disentangling ADHD 

Effects From Other Personal and Contextual Factors) söktes fram via en referens från 

avsnittet om tidigare forskning från ett av de redan utvalda primärdokumenten. Då vår 

initiala tanke handlade om en kunskapsbrist avseende ADHD kopplat till flickor 

användes sökorden adhd knowledge impact som fick 222 träffar, där ett dokument 

valdes ut baserat på dess höga popularitet och relevans samt att den åldersmässigt var i 

fas med kriterierna för rådande studie. 

För att studera framtidsutsikter för barn med ADHD ytterligare, valdes en artikel 

skriven av Rucklidge et al. (2006). Rucklidge har även tidigare i detta arbete omnämnts 

som en central författare. Artikeln söktes således fram med hjälp av författarens namn. 

Vidare genomfördes sökningen: “influence gender adhd disorder”, vilken gav 492 

träffar där två av primärdokumenten valdes ut med fokus på flickor och ADHD.  

Vi ville ha artiklar där enbart barn med ADHD studerades, likväl som artiklar där barn 

med och utan ADHD jämfördes, samt artiklar där kön var en faktor som studerades men 

även artiklar där kön inte var en faktor som studerades. Dessa kriterier togs i beaktande 

vid val av artiklarna. Även en blandning av forskare från olika länder sågs som viktigt 

då vi som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet inte anser att kunskap kan vara objektiv, utan 

påverkas av sociala konstruktioner i vilka även författarna till primärdokumenten lever 

och verkar. 
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Den metod som använts för att finna data till vår analys kan beskrivas som en abduktiv 

process. Inledningsvis hade vi en tanke om att det finns begränsad kunskap om flickor 

med ADHD. Denna tankeprocess kan beskrivas som deduktiv då vi utgick från en idé 

och därefter försökte finna information som styrkte den initiala tanken. Eftersökningen 

av data kan å sin sida beskrivas som induktiv, då vi sökte leta samband mellan ADHD, 

flickor och symtombild, baserat på tidigare forskning. I och med att datainsamlingen har 

inslag av både induktion och deduktion är begreppet abduktion relevant att använda för 

att beskriva datainsamlingsprocessen. Den abduktiva processen i vårt arbete har 

inneburit ett sökande av artiklar som styrker den tanke detta arbete har utgått ifrån (jfr 

Sohlberg & Sohlberg, 2016). Artiklar av stor relevans för vårt arbete har således valts ut 

efter sökord som girls, adhd, gender, gender differences, impact och effects. 

Forskningen som valts ut till avsnittet om tidigare forskning och resultatdelen är 

forskning som har med ADHD och flickor att göra samt forskning där ingen uttrycklig 

hänsyn tagits till kön avseende diagnosen. Detta för att utifrån en mer ospecificerad 

synvinkel vad gäller kön analysera huruvida flickors symtom och effekter utesluts eller 

omnämns.  

Arbetet inkluderar således studier som jämför symtombilden mellan pojkar och flickor, 

förutsättningar för flickor respektive pojkar att få diagnos samt vilka konsekvenser detta 

får, men även forskning gällande ADHD utan inriktning på kön, för att kunna finna 

eventuell användbar empiri utifrån den kunskap vi nu har om flickor med ADHD.  

5.3 Analysmetod 
 

Vid analys av insamlade data har de delar som kan kopplas till syfte och frågeställningar 

valts ut. Fokus för analys är hela tiden ADHD, dess symtom och effekter kopplat till 

flickor. Detta för att få en överblick av kunskapsläget gällande nämnd problematik. För 

att analysera det insamlade empiriska materialet har både ett helhetsperspektiv, såväl 

som ett så kallat atomistiskt synsätt, som innefattar analys av delarna, applicerats. Detta 

arbetssätt är en del av hermeneutiken, som menar att analysen av texten måste relateras 

till helheten (Sohlberg & Sohlberg, 2016). Hermeneutiken är den forskningstradition 

som möjliggör tolkning av data. För att tydliggöra detta vidare kan detta arbetes analys 

delvis beskrivas som den del av hermeneutiken som kallas totalisering, vilket innebär att 

enskilda kan sättas i relation till en så kallad tolkningsmässig helhet. Analysen av 

helheten å sin sida beskrivs som ett holistiskt synsätt (ibid.). Helhetsperspektivet är 

viktigt för detta arbetes analys för att få så stor och heltäckande kunskap som möjligt. 
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Att försöka analysera vår uppsats utan att den på något vis berörs utifrån ett 

fenomenologiskt synsätt, blir i princip omöjligt. Fenomenologi handlar, enligt Edmund 

Husserl (refererad i Sohlberg & Sohlberg, 2016) om att hitta ett sätt för att på ett så 

objektivt och strikt vis som möjligt studera människan. Fenomenologin handlar om hur 

vi omedelbart uppfattar det vårt medvetande talar om för oss. Kant och Hegel (refererad 

i Sohlberg & Sohlberg, 2016) talade om att det handlar om att “komma fram till 

essensen eller väsendet av vad ett medvetande uppfattar”, men att detta medvetande mer 

är riktat mot någonting och bortser från sådant som tidigare tagits för givet (ibid.). 

Vad vi då menar med att analysen av denna uppsats i princip blir omöjlig att analysera 

utan att den berörs av ett fenomenologiskt synsätt handlar om att vi kan sträva efter att 

inte vara styrda efter den data vi samlar in, men den kommer oundvikligen att uppfattas 

av vårt medvetande. Det viktiga här blir att medvetandegöra detta genom hela processen 

för att vara så lite styrda som möjligt då vårt medvetande kommer att ha en viss 

intentionalitet, det vill säga en viss inriktning mot något. I vårt fall flickorna. 

5.4 Studiens trovärdighet 
 

I detta avsnitt presenteras en kritisk diskussion kring denna studies trovärdighet utifrån 

olika begrepp som används i akademiska studier för att problematisera trovärdigheten. 

5.4.1 Generaliserbarhet 
 

Huruvida en studie är trovärdig eller inte kan hänga ihop med möjligheten att 

generalisera resultaten. Generaliserbarheten i en kvalitativ studie, blir annorlunda än den 

i en kvantitativ studie, där det är vanligt med statistisk generalisering. I en kvalitativ 

studie är målet generellt inte är att visa på något rent representativt, utan snarare sätta 

ord på något unikt som är svårt att få fram genom kvantitativ metod (Svensson & 

Ahrne, 2015). Detta arbete använder sig av forskning som är kvantitativ, vilket innebär 

att vår studie skiljer sig från annan kvalitativ forskning, där intervjuer ofta används som 

empiri. En kunskapsöversikt kan som tidigare nämnts ses som en kvalitativ studie då det 

är litteraturen som blir informationskällan (Olsson & Sörensen, 2007). Eftersom 

litteraturen utgör empirin för vårt arbete är målet inte att det ska kunna generaliseras 

statistiskt, även om det i och med de kvantitativa primärdokumenten till viss del kan bli 

möjligt. Det vi vill visa på genom analys av kvalitativa data är dock hur de data som 

analyserats kan appliceras på andra personer som liknar dem som studerats i utvald 

empiri (jfr Svensson & Ahrne, 2015), det vill säga flickor med ADHD. Ett sätt att visa 
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på denna generaliserbarhet är att jämföra studier som liknar varandra. Genom att göra 

detta ökar trovärdigheten av resultaten (ibid.). Vidare kommer de artiklar som ingår i 

detta arbete att analyseras med hjälp av utvalda teorier, vilket innebär att en teoretisk 

generaliserbarhet är möjlig att göra (jfr ibid.). 

5.4.2 Reliabilitet och validitet 
 

För att få hög reliabilitet krävs att studien får liknande resultat om den genomförs igen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det som talar för reliabiliteten för denna studie är att vi 

har läst fler studier som inte tagits med i detta arbete, vilka har styrkt vår tanke gällande 

bristande kunskap kring flickor och ADHD, på grund av annorlunda symtombild. 

Därför är det rimligt att tänka att resultaten detta arbete belyser, kommer vara snarlika 

om studien genomförs på nytt, men då kunskapsöversikten inte belyser mer forskning 

än den gör, kan detta påverka reliabiliteten, då vi kan ha missat forskning som talar 

emot vår initiala tanke. Arbetet har således en begränsning när det kommer till 

reliabiliteten då det skulle ta för lång tid att sammanställa fler artiklar än detta arbete 

gör. Dock har vi försökt vara så transparenta som möjligt vid redogörande av utförandet 

av detta arbete för att studien ska kunna få liknande resultat om den genomföras på nytt 

med samma forskningsdesign.  

För att få hög validitet krävs rika beskrivningar så att det som avses mätas, kan mätas 

(Sohlberg & Sohlberg, 2016). Validiteten stärks i vår studie då den data som granskas 

redan inhämtats av erfarna forskare som fått sina studier publicerade, och då ett flertal 

källor med information kan användas för att inhämta empiri till detta arbete. 

5.5 Etiska överväganden 
 

Enligt konsekvensetiken är en handling moralisk så länge den har goda konsekvenser 

(Svensson & Ahrne, 2015). I och med att detta arbete grundar sig i befintlig litteratur, 

har inte många etiska ställningstaganden krävts. Detta då etiska ställningstaganden blir 

särskilt viktiga när man kommer i kontakt med, och är beroende av andra människor för 

att inhämta data (ibid.). I och med att detta arbete enbart syftar till att redogöra och 

analysera redan existerande empiri från granskade studier, krävs inte en lika noggrann 

etisk diskussion. Tanken med arbetet är att genom sammanställning av delar från 

befintlig forskning belysa ADHD kopplat till flickor, vilket rimligen inte kan få direkt 

kopplade konsekvenser, för att återkoppla till inledningen av detta stycke. Detta då en 
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god handling enligt konsekvensetiken bland annat handlar om att erhålla kunskap om ett 

visst fenomen eller ämne (jfr ibid.). 

6. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer primärdokumentens empiri att analyseras utifrån valda teorier. 

Resultatdelen är uppdelad utifrån tre teman; lärarens påverkan, behandling kopplat till 

diagnosen och psykosociala faktorer. 

 

6.1 Lärarens påverkan 
 

Studien av Isaksson, Ruchkin och Lindblad (2016) visade att lärare kunde ha en 

potentiell partiskhet mot pojkar när det gällde skattningen för ADHD-symtomen. 

Studien visade vidare att de elever lärarna bedömde hade lägre grad av hyperaktivitet, 

själva upplevde högre grad av stress. Lärare har möjlighet att se eleverna i flera olika 

sammanhang och miljöer där symtomen kan komma till uttryck, och kan därför bidra 

med unik information om studenters beteenden, men denna studie visade följaktligen en 

potentiell partiskhet mot pojkar och de mer kända symtomen såsom hyperaktivitet 

(ibid.). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt kan denna partiskhet förstås som en 

verklighetsbild som är förgivettagen. Att de mer kända symtomen på ADHD låg till 

grund för lärarnas skattningar avseende ADHD-symtom, skulle således kunna bero på 

att lärarnas uppfattningar om ADHD är påverkade av att symtom flickor i större 

utsträckning än pojkar har, inte är lika uppmärksammade i den historiska och kulturella 

kontext lärarna lever och verkar i. 

 

Resultatet i studien gjord av Ohan, Cormier, Hepp, Troy, Visser och Strain (2008) 

visade att lärare har kunskap om ADHD, vilket är en styrka, men en svaghet var att de 

hade mindre kunskap när det kommer till effekter av behandling kopplat till diagnosen 

(ibid.). I studien av Babinski, Sibley, Ross och Pelham (2013) framgick att flickor inte 

gynnades av samma typ av behandling som pojkar. 

Vi kan utifrån ovanstående information dra slutsatsen att den kunskap som lärarna 

besatt gynnade pojkar men inte flickor. Vidare i studien framgick att lärarna förväntade 

sig att elever med ADHD skulle störa mer i klassrummet, jämfört med andra barn (Ohan 

et al., 2008). Detta kan tyda på en bristfällig kunskap avseende introverta symtom på 

ADHD, vilka är vanliga symtom hos flickor med ADHD. Socialkonstruktionismen 
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menar att kunskapen och sättet att uppfatta världen är beroende av den kontext vi 

befinner oss i. Radikalfeminismen menar vidare att det bland annat är genom skola som 

flickors lägre värde befästs och ger flickor en lägre position gentemot pojkar. Enligt 

dessa teorier skulle lärarnas bristfälliga kunskap kunna fungera som ett omedvetet 

upprätthållande av samhälleliga strukturer och normer, vilket leder till att barnen vidare 

internaliserar dessa och gör dem till sin egen verklighet. 

Vad skulle då den, i detta arbete påtalade partiskhet mot pojkar, eventuellt kunna leda 

till? Lärares bedömningar avseende symtom på ADHD väger tungt som 

informationskälla för diagnostiseringen. Studien av Isaksson et al. (2016) visade tecken 

på att bedömningarna baserades på den typiska symtombilden om hyperaktivitet och 

därmed riskerar flickornas symtom att inte upptäckas. Risk finns då även, enligt samma 

studie, att flickorna inte får rätt stöd eller rätt typ av utbildning/skolgång (ibid.). Med 

anledning av det nämnda finns enligt socialkonstruktionismen belägg för att vara kritisk 

mot hur ADHD uppfattas, av i detta fall lärare och inte ta för givet att hyperaktivitet är 

ett symtom hos alla med ADHD. Detta då flickor med ADHD riskerar att inte upptäckas 

och således inte få det stöd eller den hjälp de eventuellt behöver. 

 

Flickors symtom är som tidigare framgått av detta arbete, svårare att upptäcka i och med 

att flickor ofta har introverta symtom. Deras identitet är dessutom, om en feministisk 

ansats återigen appliceras, starkt präglad av en osynlig maktordning där pojkar är mer 

värda. Detta skulle kunna leda till att flickor med ADHD inte förstår att de har problem 

som är värda att tas på allvar. Enligt radikalfeminismen är flickor förtryckta enbart 

genom att ha fötts som flicka. Flickor blir enligt denna inriktning, som nämns 

utförligare i teoriavsnittet, inskolade i patriarkatets ideologi, och lär sig redan från ung 

ålder att de har ett lägre värde än pojkar. Detta sker bland annat i skolmiljön. Denna 

feministiska inriktning kan därmed ge oss förståelse för hur det kan komma sig att 

flickors symtom och/eller psykosociala effekter försätts i periferin i förhållande till 

pojkarna. Det skulle rimligen kunna handla om att flickor inte vågar uttrycka sina behov 

av hjälp- och stödinsatser, eller är medvetna om att de behöver, eller har rätt till dessa. 

Det kan även bero på att lärare inte ges rätt kunskap om problematiken kopplat till 

flickor på grund av en partiskhet mot pojkar, och därmed inte erbjuder rätt form av 

insatser för flickorna. 
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Remitteringar till barnpsykiatriska mottagningar är oftast baserade på 

uppmärksammanden från föräldrar, lärare, skolpsykologer och andra professioner nära 

barnen. Utan information från lärare blir symtom på ouppmärksamhet eller mer 

introverta symtom, hyperaktivitet och impulsivitet inte lika synbara eller korrekt 

bedömda (Nøvik, Hervas, Ralston, Dalsgaard, Pereira & Lorenzo 2006). Resultaten från 

studien visade att flickor med ADHD kan vara underremitterade i vissa länder i Europa 

och att könsspecifika skillnader kan ha påverkan för huruvida barnpsykiatriska 

mottagningar arbetar utifrån dessa skillnader (ibid.). Resultaten från studien visade 

vidare på vikten av korrekt diagnostisering och behandling inom rimlig tid för att 

motverka psykisk ohälsa bland barn med ADHD, vilket innebär att remittering måste 

ske snabbare så en diagnos kan ställas. Studiens resultat bidrar med kunskap och 

potential för yrkesgrupper att bli uppmärksamma på symtom som förknippas med 

ADHD, och därmed ges möjligheten att remittera tidigare (ibid.).  

6.2 Behandling kopplat till diagnosen 
 

Nøvik et al. (2006) fann att föräldrar bedömde att flickor hade fler emotionella symtom 

än vad föräldrar till pojkar gjorde. Beteendeproblem och hyperaktivitet visade sig vara 

av högre nivåer hos pojkar, medan co-existerande psykiatriska hälsoproblem var av 

samma grad hos både pojkar och flickor, vilket ledde till att de fick samma typ av 

behandling (ibid.) Studien av Babinski, Sibley, Ross och Pelham (2013) där behandling 

av ADHD stod i fokus utifrån olika övningar, fann att flickor drog större nytta av att 

leka/utföra övningar enskilt från pojkarna. De blev då mer självsäkra, kunde kontrollera 

sig själva bättre och var mer tillmötesgående jämfört med när de var tillsammans med 

pojkar under övningarna. Med anledning av studiens nyfunna resultat problematiserades 

det faktum att behandling som är lämplig för flickor behöver övervägas utifrån om 

könsuppdelad behandling är nödvändig för att adressera de unika svårigheterna som 

tonåriga flickor med ADHD har. Problemet i detta var att pojkar visade sig dra större 

nytta av blandade grupper, och visade då på samma typer av goda beteenden som 

flickor gjorde när de var separerade från pojkarna, vilket innebar att pojkarna inte fick 

ut det mesta av sin behandling om inte flickorna deltog i behandlingen (ibid.). Resultatet 

från denna studie ger således ett problematiskt utfall om en feministisk ansats ska 

appliceras då flickornas behov fick stå tillbaka för att inte pojkarnas behandling ska bli 

lidande.  
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Studien av Nøvik, et al. (2006) fann att flickor trots annorlunda symtombild än pojkar, 

fick samma typ av behandling för sin ADHD och att färre flickor än pojkar fick 

behandling för sin ADHD, trots samma grad av nedsättning (ibid.). Studiens resultat 

skulle kunna ses som en del av en social konstruktion där kunskapen om flickors 

psykosociala effekter och symtombild inte är en lika uppmärksammad verklighetsbild i 

den historiska och kulturella kontext vi lever i, och således påverkar sättet vi uppfattar 

och behandlar diagnosen i förhållande till flickor. 

6.3 Psykosociala faktorer 
 

Studien av Nøvik et al. (2006) visade att flickor med ADHD löper större risk att bli 

utsatta för mobbning, men hade fler egenskaper som främjar god social samvaro än 

pojkar med ADHD, och är mer benägna än pojkar att bli inbjudna till sociala aktiviteter. 

Det faktum att flickor löper större risk att bli utsatta för mobbning skulle kunna ses som 

en effekt av att kvinnor är underordnade män och att barn redan från unga år lär sig att 

flickor har ett lägre värde, vilket skulle kunna rättfärdiga sämre behandling av flickor. 

Det faktum att flickor har fler egenskaper som främjar god social samvaro skulle kunna 

förklaras utifrån att flickor är i ett underläge gentemot pojkar och således behöver 

kompensera statusen deras kön ger med andra egenskaper för att öka chanserna att bli 

accepterade. 

I studien av Lee, Lahey, Owens och Hinshaw (2008) deltog barn som var mellan 3,8 

och 6 år gamla med och utan diagnosen ADHD. Syftet var att studera hur välanpassade 

barnen med ADHD var sju till åtta år efter första mättillfället. Studien visade att ett fåtal 

av barnen med ADHD var välanpassade vid 11-14-års ålder. Att vara välanpassad 

innebar att barnen skulle uppnå fyra av fem kriterier som handlade om social förmåga, 

såsom att visa hänsyn, förståelse för andra och andras behov samt sympati (ibid.). 

Vidare fanns symtom på ADHD med, ångest/depression, hur eleverna uppförde sig och 

skolprestationer med bland kriterierna. Symtomen visade sig ha förbättrats under årens 

lopp fram till 11-14-års ålder, men detta till trots visade ändå studien på en signifikant 

nedsättning även sju till åtta år efter de första utvärderingarna och testerna (ibid.).  

 

Slutsatsen av ovan nämnd studie blev att det fanns ett samband mellan ADHD och 

negativa utfall i tonåren (Lee et al., 2008). Studiens resultat visade dock inget samband 

mellan ADHD och dåliga skolprestationer (ibid.). I en annan studie framgick dock av 
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resultatet att studenter med ADHD i hög utsträckning förknippades med skolvägran, 

avstängning från skolan, byte av skola samt att de inte fullgjorde sina skoluppgifter. 

Dessa studenter kunde få gå om en klass, just för att de inte nått upp till kraven (Martin, 

2014). Studien kunde inte urskilja huruvida eleverna som var respondenter hade ADHD 

av den introverta typen eller av hyperaktiv karaktär, men problematiserar det faktum att 

pojkar med ADHD och hyperaktivitet löper större risk än flickor att prestera dåligt i 

skolan och att bli avstängda, vilket kan förklara utfallet av studien som ett resultat av 

pojkars problematik kopplat till ADHD, men detta står alltså inte fast. 

 

Enligt socialkonstruktionismen ger olika konstruktioner av världen oss olika 

handlingsutrymmen. Vi skulle kunna fråga oss vilket handlingsutrymme flickor med 

ADHD i detta sammanhang skulle få när de nått vuxen ålder. Beroende på vilken studie 

vi tar fasta på kommer vi att kunna förutspå olika effekter. Ser vi till studien av Lee et 

al. (2008) som inte kunde se något samband mellan ADHD och dåliga skolprestationer 

kan vi dra slutsatsen att flickorna sedermera kommer kunna fullfölja sina studier, vilket 

förhoppningsvis ger dem bättre förutsättningar i vuxenlivet, medan vi, om vi ser till den 

andra, vilken i hög utsträckning kopplas samman med dålig eller ofullständig skolgång, 

kan dra slutsatsen att deras psykosociala förutsättningar försämras.  

 

Studien av Diamantopoulou, Henricsson och Rydell (2005) fann att barnen som 

skattade högt på symtom som kan kopplas samman med ADHD inte upplevde att deras 

ADHD-symtom var en anledning till att inte bli omtyckta. Dessa barn hade heller inte 

starkare känslor av ensamhet. Dock kunde denna studie konstatera att pojkars symtom 

på ADHD tolererades i större utsträckning, än flickornas symtom. Utagerande beteende, 

introverta problem och låg grad av social kompetens var faktorer som bidrog till att inte 

bli omtyckta av de andra eleverna.  

 

Studiens resultat om att pojkars symtom accepterades i större utsträckning gav stöd till 

hypotesen författarna till studien nämnd ovan hade kring normen om hur flickor 

respektive pojkar ska bete sig (Diamantopoulou et al., 2005). Den slutsats och de 

resultat studien framhöll visar återigen på kvinnors lägre ställning i förhållande till män 

och att den osynliga maktordning som tidigare nämnts får konsekvenser för hur vi ser 

på och särbehandlar flickor.  
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Enligt Rucklidge, Brown, Crawford och Kaplan (2006) är psykiskt våld och 

försummelse mer vanligt bland individer med ADHD, än hos dem som inte har det. Av 

Rucklidge et al. (2006) framgick även att det var mer vanligt förekommande att kvinnor 

hade utsatts för sexuellt utnyttjande och fysisk försummelse i jämförelse med män. Våld 

i barndomen visade sig vara en stor riskfaktor för att i vuxenlivet drabbas av depression 

och ångestproblematik, men forskning har visat att individer med ADHD löper en ännu 

större risk för detta. De fungerar sämre psykosocialt (ibid). Artikeln av Fuller-Thomson, 

Lewis och Agbeyaka (2016) visade vidare att kvinnor med ADHD i större utsträckning 

än kvinnor utan ADHD har blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. De löper 

dessutom större risk att utveckla någon form av missbruk, depression och/eller 

ångestproblematik, jämfört med kvinnor utan ADHD. Dessa kvinnor hade även större 

svårigheter att sköta ekonomin och hälften av deltagarna hade haft allvarliga 

suicidtankar/-planer. Det skulle utifrån denna information inte vara fel att säga att 

individer med ADHD är utsatta. Det kan vidare ses som ytterligare en dimension av 

utsatthet för kvinnor med ADHD ur ett radikalfeministiskt perspektiv som vill visa på 

kvinnors upplevda förtryck, vilket kan ta sig uttryck som bland annat kvinnomisshandel. 

Informationen från dessa studier visar att kvinnor med ADHD har en dubbel utsatthet i 

detta avseende. 

Författarna Rucklidge et al. (2006) har likt ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 

haft ett kritiskt förhållningssätt till undersökningen och frångått det som varit allmänt 

vedertaget. Det allmänt vedertagna gör gällande att det enbart skulle vara individer som 

fått diagnosen ADHD som barn som haft traumatiska barndomsupplevelser med 

erfarenhet av någon form av våld, varvid författarna frångått detta och även syftat ta 

reda på hur det förhåller sig för vuxna som fått diagnosen senare i livet.  

Ett resultat som framgick av artikeln var att vuxna vars ADHD-diagnos inte ställdes 

under barndomen, i större utsträckning led av depression, ångest, låg självkänsla och 

introverta okontrollerbara problem i vuxen ålder jämfört med de individer som under 

barndomen utsattes för någon form av våld (Rucklidge et al. 2006). Forskning som 

tagits upp i denna uppsats har upprepade gånger påtalat att kvinnor inte får en ADHD 

diagnos i lika stor utsträckning som män. Resultatet från studien av Fuller-Thomson et 

al. (2016) och Rucklidge et al. (2006) kan ge en indikation om att det är kvinnorna som 

är de största förlorarna.  
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Vissa feministiska inriktningar menar att kvinnor, trots att de är mer integrerade i 

samhället idag ändock är i en underordnad position, fast i annorlunda form - mer 

osynliga. Individer med ADHD, som fått diagnosen sent i vuxen ålder har sämre 

psykosociala förutsättningar, vilket skulle kunna ses som ett exempel på detta 

påstående. Som tidigare nämnts i analysen får kvinnor mer sällan än män diagnosen 

eftersom samhället fortfarande ser till den mer stereotypa symtombilden. Det torde 

således vara fler kvinnor än män som lider av ångest, låg självkänsla och 

okontrollerbara problem. Slutsatsen är att kvinnorna med ADHD löper större risk att bli 

förlorare.  

7. Diskussion 
 

Syftet med vårt arbete var att utifrån rådande kunskapsläge avseende flickor med 

ADHD söka förståelse för flickors symtombild och psykosociala effekter utifrån ett 

feministiskt perspektiv. 

Detta arbete visade att lärarens roll var av stor betydelse när det kom till att förbise/ 

missa att upptäcka flickors symtom på ADHD samt att vuxna vars ADHD-diagnos inte 

ställdes under barndomen, i större utsträckning led av depression, ångest, låg 

självkänsla och introverta okontrollerbara problem i vuxen ålder, jämfört med de 

individer som under barndomen utsattes för någon form av våld. Detta resultat har vi 

kopplat till att kvinnor i lägre utsträckning än män får en ADHD-diagnos, vilket leder 

till att kvinnor med ADHD får en dubbel utsatthet. Ett annat resultat var att flickor och 

pojkar gynnas av olika behandling, även om det vidare framgått att de flesta barn som 

får en ADHD-diagnos får samma behandling oavsett kön, trots olika symtombild där 

flickor visade på mindre beteendeproblematik, lägre grad av hyperaktivitet och fler 

emotionella symtom. Flickor visade vidare på fler beteenden som bidrog till att bli 

omtyckta, samtidigt som de var mer benägna att bli utsatta för mobbning, vilket enligt 

ett feministiskt synsätt skulle kunna bero på den könsmaktsordning som råder i 

samhället.  

Att flickors symtom på ADHD inte är lika kända eller uppmärksammade skulle 

rimligen kunna bero på att flickor generellt, baserat på de forskningsresultat studierna 

genomgående kommit fram till, visar på mer introverta symtom som inte är lika tydliga 

för bland andra lärare att tyda eller se. Det behöver inte nödvändigtvis röra sig om en 

partiskhet gentemot pojkar för att pojkar anses mer värda. Men på grund av det faktum 
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att pojkars symtom är mer uppmärksammade och kännbara kan det tänkas att vi, enligt 

feminismens mer övergripande tro, lever i en reproduktion av historien där män alltid 

varit överordnade kvinnor och att detta även kommer till uttryck vad gäller ADHD och 

flickors effekter kopplat till diagnosen. Tanken om att pojkar är mer värda behöver inte 

vara explicit, utan kan som radikalfeminismen menar ses som en internaliserad del av 

identiteten hos oss alla som får konsekvenser för flickor, i detta fall med ADHD.  

Även om det för många kan kännas olustigt eller rent av som en lögn att flickor skulle 

ses som mindre värda kan radikalfeminismen bidra till en djupare förståelse av hur 

flickors utsatthet kan förstås. Att tycka att flickor är lika mycket värda som pojkar, 

behöver inte nödvändigtvis avspeglas i hur vi agerar gentemot flickor. Maktordningen 

är som feminismen menar, osynlig på så vis att flickors lägre värde är något som blir en 

integrerad del av identiteten redan som barn. Det faktum att pojkar är mer värda än 

flickor blir självklart på liknande sätt, en integrerad del hos pojkar redan som barn. 

Denna process kan enligt feminismen ses som en reproduktion av historien och är inget 

vi människor kan förmå förändra utan att medvetandegöra och förstå komplexiteten 

bakom flickors och kvinnors utsatthet i samhället. Att exempelvis lärare visar på en 

partiskhet gentemot pojkar är således inte av en illvilja mot flickor som är explicit, utan 

bottnar i djupare strukturer. 

 

Denna kunskapsöversikt visar i motsats till vår tanke om att det endast finns begränsad 

forskning, att det finns en hel del forskning gällande flickor och ADHD. Även om det i 

praktiken i viss mån är svårt att ge rätt förutsättningar för flickor, då pojkar skulle bli 

lidande av detta avseende behandling, finns baserat på denna kunskapsöversikt belägg 

för att hos professionella vidareutveckla kunskapen om ADHD-symtom och 

psykosociala effekter för flickor. Enligt tidigare forskning ses ämnet som ett 

utvecklingsområde, då pojkar med ADHD är ett mer beforskat ämne än flickor med 

ADHD, så helt fel ute var författarna till detta arbete inte i tänket om mer forskning, 

men för att ge perspektiv till detta konstaterar författarna att det finns forskning som 

skulle kunna ge flickor bättre psykosociala förutsättningar, men att dessa inte är 

implementerade bland yrkesverksamma.  

 

Vi fann att även om lärare har en del kunskap om ADHD, saknar de kunskap om 

effekter kopplat till behandling. Vidare är ett annat resultat att flickor och pojkar inte 

gynnas av samma behandling. Följande beskrivning syftar till att medvetandegöra det 
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faktum att yrkesverksammas kunskap, aktuell forskning och flickors psykosociala 

effekter inte är kompatibla. Det vill säga, det finns viss kunskap om både ADHD, 

flickor och dess psykosociala effekter, men trots detta står flickor fortfarande i periferin. 

I samtliga artiklar där lärare omnämns har vi även funnit att lärare ser till den stereotypa 

symtombilden och har dålig kunskap kring de mer introverta symtomen på ADHD, 

vilka är starkare förknippade med flickor. Resultatet visade på en partiskhet gentemot 

pojkar. Av tidigare forskning framgick vidare att många flickor med ADHD är 

högpresterande. De anstränger sig för att inte visa hur jobbigt de har det under dagarna 

vilket gör att deras symtom är mer svårupptäckta. Det går därmed att anta att 

kombinationen av att lärare är partiska gentemot pojkar samt ser till pojkars 

symtombild, gör att flickor har mindre chanser att få hjälp för sina problem. Från 

tidigare forskning framgick att flickor överpresterar i skolan för att dölja sina 

svårigheter, vilket leder till att frustrationen över svårigheterna tas ut hemma. Detta kan 

förklara varför föräldrar enligt resultatet från denna kunskapsöversikt bättre kunde se 

flickors svårigheter och symtom på ADHD i jämförelse med lärare. 

 

Såväl arbetslöshet som att ha en ADHD-diagnos är faktorer som är förknippade med 

psykisk ohälsa och missbruk, vilket tidigare forskning menar på i större utsträckning 

återfinns som problematik hos flickor än pojkar. Enligt feminismen har flickor sämre 

förutsättningar bara genom att de är flickor, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att 

psykosociala förutsättningar för flickor med ADHD i många avseenden är undermåliga. 

 

Tidigare forskning visade att flickor med ADHD ofta stöts ut ur vänskapskretsen. Detta 

resultat bekräftas av studien av Nøvik et al. (2006) som visade att flickor med symtom 

på ADHD löper större risk än pojkar med symtom på ADHD att bli utsatta för 

mobbning. Tidigare forskning visade dock att flickor med ADHD ofta kommer i 

konflikt med jämnåriga, vilket är ett resultat vi inte funnit.  

Av en studie fann vi att ADHD och dåliga skolprestationer inte kunde kopplas samman, 

medan det i en annan studie visade på motsatsen, det vill säga att elever med ADHD i 

hög grad förknippas med bland annat skolvägran och ofullständiga betyg. Studien 

kunde inte urskilja huruvida eleverna som var respondenter hade ADHD av den 

introverta typen eller av hyperaktiv karaktär, men problematiserade det faktum att 

pojkar med ADHD löper större risk än flickor att prestera dåligt i skolan och att bli 

avstängda, vilket kan förklara utfallet av studien som ett resultat av pojkars problematik 
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kopplat till ADHD. En möjlig förklaring till studiens utfall skulle vara att flickors 

symtom sällan visar sig i skolan, samt att deras symtom tenderar att vara av mer 

introvert art. Många flickor gör bra ifrån sig i skolan för att på ett sätt försöka 

kompensera för sina problem. Detta medan det hör till vanligheten att se mer till pojkars 

symtom, vilka är mer extroverta. De upplevs bråkiga och störande och deras symtom 

går ofta ut över skolprestationerna. Därför kan studiens utfall med stor rimlighet tänkas 

beskriva psykosociala förutsättningar utifrån den hyperaktiva sorten av ADHD. 

7.1 Metod- och teoridiskussion 
 

Fördelarna vi ser med att en kunskapsöversikt valdes som metod till detta arbete är att vi 

inte har behövt ta stor hänsyn till etiska aspekter, då vi utgått från publicerade artiklar 

och text för att inhämta data, och inte använt informanternas utsagor för detta. Detta har 

vi även upplevt som en fördel med anledning av att vi enbart analyserat text och inte 

varit beroende av informanter till vår studie. Med hjälp av andra metoder hade vi behövt 

informanter för att inhämta data. När man har informanter som informationskälla kräver 

detta att författarna får rika beskrivningar för att få empiri till sin studie. I vårt fall har 

artiklarna utgjort god och rik information för att få empiri kopplat till vårt syfte. 

Nackdelarna vi ser med att en kunskapsöversikt av kvantitativa artiklar valdes som 

metod till detta arbete, är bland annat att vi saknar beskrivningar om upplevelser från 

flickor med ADHD. I och med att vår empiri baseras på redan färdiga studier har detta 

inneburit att vi inte kunnat ställa följdfrågor och få svar direkt av en intervjuperson. 

Detta kan ses som en nackdel med metoden, då vi tolkar det som någon annan redan har 

tolkat. Vi täcker heller inte in hela kunskapsläget, vilket kan göra detta arbete 

godtyckligt. Mer tid hade behövts för att få en än mer heltäckande bild av 

kunskapsområdet. 

Författarnas ämne och valda teorier till denna uppsats går väl ihop utifrån uppsatsens 

syfte. Dock skulle det vara intressant att spekulera i vilka slutsatser vi skulle kunna dra 

med hjälp av andra teorier eller ett annat perspektiv. Med hjälp av ett medicinskt 

perspektiv hade vi kanske valt att lägga fokusera på det faktum att färre flickor får 

diagnosen ADHD, och att det därmed är mer rimligt att lägga ett större fokus på pojkars 

behov när det kommer till exempelvis behandling. I denna kontext väljer vi ett annat 

perspektiv där det blir enklare att dra slutsatsen att pojkar prioriteras, eftersom de är just 

pojkar utifrån en feministisk utgångspunkt. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi anser att forskning finns vad gäller flickor och ADHD. Dock saknas, vilket även har 

styrkts av studier vi tagit del av, forskning för att klargöra vilken typ av behandling som 

flickor bäst skulle gynnas av. I övrigt ser vi brister i hur kunskap och aktuell forskning 

gällande flickor och ADHD implementeras i praktiken, vari vi ser den verkliga 

kunskapsluckan.  
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Bilaga - Redovisning av primärdokument 
 

Detta avsnitt avser ge en överblick över de primärdokument som ligger till grund för 

resultat och analysavsnittet utan inbördes ordning. Samtliga primärdokument är av 

kvantitativ karaktär, vilket även framgår av metodavsnittet. 

Titel: ADHD symptoms and peer relations of children in a community sample: 

Examining asssociated problems, self-perceptions, and gender differences 

Författare/ år: Sofia Diamantopoulou, Lisbeth Henricsson och Ann-Margret Rydell 

(2005). 

Syfte: Att studera barnens relationer till andra elever med inriktning på kön, symtom på 

ADHD, beteendeproblem, självuppfattningar och förmågor som främjar sociala 

relationer. 

Metod: 314 12-åriga flickor respektive 321 pojkar läts svara på frågor gällande sig 

själva med inriktning på känsla av ensamhet, självkänsla och avvikande beteende. Även 

lärares skattningar avseende barnens ADHD-symtom, avvikande beteende och 

introverta problem inhämtades.  

Resultat: Barnen som skattade högt på symtom som kan kopplas samman med ADHD 

upplevde inte att deras ADHD var en anledning till att inte bli omtyckta. Dessa barn 

hade heller inte starkare känslor av ensamhet. Dock kunde denna studie konstatera att 

pojkars symtom på ADHD tolererades i större utsträckning, än flickornas symtom. 

Utagerande beteende, introverta problem och låg grad av social kompetens, såsom att 

vara hjälpfull och tillmötesgående, var faktorer som bidrog till att inte bli omtyckta av 

de andra eleverna.  

 

Titel: Influence of gender on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Europe - 

ADORE 

Författare/ år: Torunn Stene Nøvik, Amaia Hervas, Stephen J. Ralston, Søren 

Dalsgaard, Rob Rodrigues Pereira och Maria J. Lorenzo (2006). 

Syfte: Att studera könsskillnader vad gäller remitteringar för ADHD-diagnos, 

symtombild, sociodemografiska faktorer, co-existerande hälsoproblem, psykosociala 

effekter och behandling. 

Metod: Forskare från 10 länder samarbetade under två års tid med en longitudinell, 

empirisk studie där barn mellan 6 och 18 år gamla med symtom på ADHD, utan 

diagnos studerades. Data från läkare som ansvarade för utvärdering och behandling av 
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barnet. För att få information om barnens beteendemönster, eventuella emotionella 

problem och förmåga till goda sociala interaktioner inhämtades data från föräldrarna till 

barnen via ett frågeformulär. Data inhämtades från totalt 1 478, varav 231 stycken av 

dessa var flickor. 

Resultat: Studien fann att föräldrar bedömde att flickor hade betydligt fler emotionella 

symtom än vad föräldrar till pojkar gjorde. Flickor visade även på fler beteenden som 

bidrog till goda sociala interaktioner, såsom hänsynsfullhet och att vara tillmötesgående, 

men var också i större utsträckning än pojkarna utsatta för mobbning och mindre 

benägna än pojkarna att utsätta andra för mobbning. Beteendeproblem och 

hyperaktivitet visade sig vara av högre nivåer hos pojkar och lägre hos flickor, medan 

co-existerande psykiatriska och fysiska hälsoproblem var av samma grad hos både 

pojkar och flickor, och fick samma typ av behandling för sin ADHD.  

 

Titel: Few Preschool Boys and Girls with ADHD are Well-Adjusted During 

Adolescence 

Författare/ år: Steve S. Lee, Benjamin B. Lahey, Elizabeth B. Owens, Stephen P. 

Hinshaw (2008). 

Syfte: Att studera hur välanpassade barnen med ADHD var 7 till 8 år efter första 

mättillfället. 

Metod: 96 barn mellan 3,8 och 6 år gamla vilka alla uppfyllde kriterier för ADHD, och 

126 barn utan ADHD, deltog i denna longitudinella studie, där barnen under totalt sju 

mättillfällen under 7 till 8-årstid tid utvärderades. 18% av barnen var flickor. Lärare och 

föräldrar fick svara på frågor avseende olika teman kopplat till syftet. Att vara 

välanpassad innebar att barnen skulle uppnå fyra av fem kriterier som handlade om 

social förmåga, såsom att visa hänsyn, förståelse för andras behov och sympati, symtom 

på ADHD, uppförande/ beteendeproblem och ångest/ depression.  

Resultat: Barn med ADHD hade större problem än barn utan ADHD vid 4- 6-års ålder. 

Endast en minoritet av barnen med ADHD var välanpassade vid 11-14-års ålder. Även 

om symtomen hade förbättrats med tiden visade barnen på signifikant nedsättning även 

7-8 år efter första utvärderingen. Barnen var dock akademiskt kompetenta. 

 

Titel: Unseen and Stressed? Gender Differences in Parent and Teacher Ratings of 

ADHD Symptoms and Associations With Perceived Stress in Children With ADHD 

Författare/ år: Johan Isaksson, Vladislav Ruchkin och Frank Lindblad (2016). 
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Syfte: Att studera skillnader mellan lärare och föräldrars skattningar kopplat till 

ADHD-symtom och hur dessa resultat relaterar till upplevd stress bland barn med 

ADHD. 

Metod: Skattningar från föräldrar och lärare från en ADHD-symtom-skattningsskala 

insamlades gällande 137 barn med ADHD-diagnos varav 30 var flickor. Även 

information om medicin insamlades. Barnen var i snitt 11,8 år gamla och 64 av dessa 

besvarade frågor om upplevd stress. 

Resultat: Lärare skattade lägre ADHD-symtom än flickornas föräldrar på samtliga 

skalor. Studien visade att de elever som lärarna bedömde hade lägre grad av 

hyperaktivitet upplevde högre grad av stress. Det var lika vanligt att pojkar och flickor 

hade medicin för sin ADHD. 

 

Titel: Retrospective Reports of Childhood trauma in Adults With ADHD 

Författare/ år: Julia J. Rucklidge, Deborah L. Brown, Susan Crawford och Bonnie J. 

Kaplan (2006). 

Syfte: Att undersöka förekomsten av våld i barndomen bland individer som inte fått sin 

ADHD-diagnos förrän i vuxen ålder. 

Metod: 40 kvinnor och 17 män med ADHD samt 17 kvinnor respektive 40 män i 

kontrollgruppen som med hjälp av frågeformulär avseende trauman i barndomen samt 

olika typer av mätningar avseende psykosociala funktioner i vuxenlivet utgjorde 

materialet i denna studie.  

Resultat: Resultatet visade att psykiskt våld samt försummelse var mer vanligt 

förekommande bland både män och kvinnor med ADHD, jämfört med kontrollgruppen. 

Sexuellt utnyttjande och fysisk försummelse visar sig vara mer vanligt bland kvinnor 

med ADHD. Även om våld i barndomen korrelerar signifikant med depression och 

ångestproblematik i vuxenlivet visar det sig att individer med ADHD är en ännu bättre 

prediktor när det kommer till sämre psykosociala funktioner i vuxenlivet. 

 

Titel: Gender moderates Association Between Emotional-Behavioral Problems and 

Text Comprehension in Children With Both Reading Difficulties and Adhd 

Titel: The Role of ADHD in Academic Adversity: Disentangling ADHD Effects From 

Other Personal och Contextual Factors 

Författare/ år: Andrew J. Martin (2014). 
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Syfte: Att när det kommer till akademiska motgångar, reda ut vad som är effekter av 

ADHD och vad som är effekter av mer personlig art, som exempelvis sociodemografisk 

status, personlighet, tidigare prestationer, inlärningssvårigheter och motivation.  

Metod: 136 studenter med ADHD och 3,779 studenter utan ADHD från 9 olika 

högstadieskolor utgjorde analysmaterialet genom enkel regression. 32% av deltagarna 

var flickor. 

Resultat: Studien fann att ungdomarna, vilka var high school-studenter med ADHD 

korrelerade signifikant med skolvägran, avstängning från skolan, byte av skola och icke 

fullgjorda skoluppgifter. Dessa elever var också mer benägna att ha behövt gå om en 

klass i skolan, på grund av att de inte nådde upp till studiekraven året innan.  

 

Titel: Does Knowledge About Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Impact 

Teachers’ Reported Behaviors and Perceptions? 

Författare/ år: Jeneva L. Ohan, Nicole Cormier, Shellane L, Hepp, Troy A. W. Visser 

och Melanie C. Strain (2008). 

Syfte: Att undersöka lärares kunskap och vilka missuppfattningar lärare kan ha om 

ADHD samt att undersöka vilken inverkan lärares “kunskap” och dess uppfattningar om 

ADHD kan ha för hur de agerar gentemot barn med ADHD i klassrummet. 

Metod: I denna studie deltog 140 låg- och mellanstadielärare varav 119 stycken var 

kvinnor. Lärarna fick svara på frågor kring sociodemografisk bakgrund, erfarenhet av 

yrket, erfarenhet av att undervisa och erfarenhet av att undervisa barn med ADHD. 

Lärarna gavs även totalt tio olika beskrivningar av barn med symtom på hyperaktivitet, 

ouppmärksamhet samt beskrivningar av barn utan ADHD, där avsikten var att studera 

lärarnas uppfattningar om, och beteenden mot barn med ADHD.  

Resultat: Lärare visade på styrkor gällande kunskap om ADHD, men svagheter 

gällande effekter av behandling kopplat till diagnosen. Studien visade att lärare med 

mycket kunskap om ADHD var mer hjälpsamma mot sina elever med ADHD, än de 

med mindre kunskap. De var även mer benägna att uppfatta att eleverna gagnades av 

anpassningar för att underlätta undervisningen för att barnens symtom på ADHD ska 

minimeras. Lärarna förväntade sig vidare att elever med ADHD skulle störa mer än 

andra barn i klassrummet, och ansåg sig ha sämre självförtroende när det kom till 

förmåga att handskas med barnen. 
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Titel: The Effects of Single Versus Mixed Gender Treatment for Adolescent Girls with 

ADHD  

Författare/ år: Dara E. Babinski, Margaret H. Sibley, J. Megan Ross och William E. 

Pelham (2013). 

Syfte: Att studera sociala beteenden hos ungdomar under olika typer av övningar/ lekar 

under ett sommarläger, med inriktning mot behandling för flickor och pojkar med 

ADHD. 

Metod: 21 ungdomar deltog i studien varav 10 var flickor. Forskarna till denna studie 

inhämtade mätningar avseende egenskaper som bidrog till goda sociala interaktioner, 

självsäkerhet, självkontroll, fysisk aggression och relationell aggression. Mätningarna 

genomfördes när ungdomarna blandades under övningarna, och när flickorna och 

pojkarna skildes åt. Lägerledarna kompletterade mätningarna med information om 

beteenden från den tid då ungdomarna deltog i övningarna. Med hjälp av variansanalys 

testades sambandet mellan kön och miljö. 

Resultat: Flickor drog större nytta av att delta i övningarna med enbart flickor. De blev 

mer självsäkra, kunde kontrollera sig själva bättre och var mer tillmötesgående jämfört 

med när de deltog i övningarna tillsammans med pojkar. Pojkar visade sig dra större 

nytta av blandade grupper, där de visade på samma typer av goda beteenden som 

flickorna gjorde då de var ensamma.  

 

Titel: Attention-deficit/hyperactivity disorder casts a long shadow: findings from a 

population-based study of adult women with self-reported ADHD  

Författare/ år: E. Fuller-Thomson, D. A. Lewis and S. K. Agbeyaka (2016) 

Syfte: Att studera hälsoproblem hos kvinnor med självrapporterad ADHD för att 

jämföra med hur kvinnor utan ADHD självrapporterar om sin hälsa. 

Metod: Chi-två-test och enkel regression användes för analys av insamlade data från 

107 kvinnor mellan 20 och 39 år med självrapporterad ADHD i jämförelse med 3 801 

kvinnor utan ADHD, från en tidigare genomförd studie.  

Resultat: Av resultaten framgick att kvinnor löpte tre gånger så hög risk att drabbas av 

sömnsvårigheter, kronisk smärta, suicidplaner och/ eller tankar, att i barndomen blivit 

utsatt för sexuella övergrepp samt ångestproblematik. Kvinnor löpte även dubbelt så 

hög risk att hamna i ett alkohol- och drogmissbruk, börja röka, hamna i depressioner 

och fattigdom samt att blivit utsatt för fysisk misshandel som barn, jämfört med kvinnor 

utan ADHD.  
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